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valamint a városvezetők támogatását. 

Szeretném megköszönni az Audi Hungaria Zrt. Kommunikációs Osztályának a 

támogatást kutatásom során. Czechmeister Mónika kommunikációs igazgató készségesen 

állt minden kérdésben rendelkezésemre. 

Doktorandusztársamnak, Berkes Juditnak köszönöm, hogy a disszertációm megírásának 
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1. Bevezetés 

Ahogy a fogyasztási javak piacán versenyfutás zajlik a fogyasztókért, úgy versenyeznek a 

harmadik évezred városai a lakosokért, befektetőkért, hazai és nemzetközi 

nagyvállalatokért, turistákért. E versenyfutásban a településmarketing és a stratégiai 

kommunikációmenedzsment széles eszköztára áll rendelkezésükre, melyben a város 

imázsa, jó hírneve és ezek tudatos alakítása meghatározó szerepet játszanak. 

Győr történetét vizsgálva a város számos modellváltáson esett át az elmúlt 

évszázadokban: dunai kereskedővárosból iparvárossá, majd napjainkra dinamikus 

gazdaságú nagyvárossá fejlődött. Győr ma Magyarország hatodik legnagyobb városa, több 

mint 130.000 ember otthona. A Kisalföld központja, Győr-Moson-Sopron megye 

székhelye. Püspöki székhely, történelemben gazdag város. Magyarország műemlékekben 

harmadik leggazdagabb városa, a Győri Balett, a Győri AUDI ETO KC Bajnokok Ligája-

győztes női kézilabda klub, a Győrkőcfesztvál otthona. 

Tények a városról, mely jelenét a kétezres évek második évtizedében „A jövő Győrben 

épül!” jelmondat mentén aposztrofálja. A dinamikusan fejlődő város gazdasága többszöri 

modellváltás után az autóiparra épül. Fő pillére ennek a városban telephelyet alapító, 

Magyarország jelentős nemzetközi nagyvállalata, az Audi Hungaria Zrt., jelentős 

támpillérei pedig a hozzá szervesen kapcsolódó beszállító cégek. Így nem csoda, ha a város 

jelene, a gazdasági prosperitás nem csak gazdasági mutatószámokban, hanem annak 

arculatában, lakosainak identitásában is nyomot hagytak, intenzíven jelen vannak. 

Kutatásom fő célja egy korábban még nem vizsgált terület feltárása: az önkormányzati 

és a vállalati szféra közti kölcsönhatások, szinergiák, kooperációs lehetőségek kutatása, 

kimutatása a hírnévépítés terén. Annak a kérdésnek a megválaszolására törekszem, hogy 

kimutatható-e összefüggés és kölcsönhatás egy város és egy betelepült nagyvállalat 

hírneve, valamint a szervezeti PR- és marketingkommunikációs törekvéseik között. 

A hírnév nemzetközi és hazai szakirodalmának áttekintése, szintetizáló elemzése során 

kitérek a hírnév – imázs – arculat, kommunikáció, public relations (PR) és városmarketing-

városmárkázás jelentősebb műveire, továbbá az elmúlt évtizedek – benne kiemelten az 

utóbbi évek friss szakirodalmának áttekintésére is. A hírnévelemek, hírnév-építőkockák – 

személyiség, identitás, imázs –, valamint a szervezeti kommunikáció fogalmi körének és 

eszköztárának vizsgálata után az összefüggést és kölcsönhatást Győr város és az Audi 

Hungaria Zrt. esetében keresem. Ehhez primer kutatási módszerként tartalomelemzést, 

kérdőíves kutatást és interjúkat alkalmazok. 
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Mindennek eredményeként hatásmodell felrajzolására törekszem: az összehangolt 

hírnévépítési folyamat hatását és dinamikáját vizsgálom. A kölcsönhatás feltárásával, majd 

a szereplők kitűzött céljai beteljesülésének igazolásával a hatásmodellt tesztelem. A 

hazánkban és nemzetközileg elismert hírnévmérő módszereknek nem létezik olyan 

alkalmazása, amely alkalmas heterogén szereplők, esetünkben vállalatok és városok 

kölcsönhatásának mérésére. Dolgozatom újdonságértékét az adja, hogy olyan modellt 

alkotok meg, melynek segítségével egy város és egy vállalat összehangolt hírnévépítésének 

eredményei, a két szereplő hírnevének egymásra hatása válik kimutathatóvá. 

1.1. A dolgozat célja 

Dolgozatom célja, hogy a PR, a városmarketing-, városi és vállalati hírnévkutatás közös 

metszeteként egy új aspektusban világítsak rá a gazdasági szféra és az önkormányzati 

szektor még hatékonyabb együttműködési lehetőségeire. A kutatás a vállalat és az 

önkormányzat hírnévépítési folyamatáról, ezek közös mozzanatairól képet adva az 

elméleten túl a gyakorlatban is hasznosítható információkat nyújthat. Mindehhez az 

általam megalkotott modellt (1. ábra) alkalmazom mind a város, mind a vállalat 

hírnévalakítási tevékenységének elemzésekor. A hírnévelemek, a hírnév alakításának 

folyamatvizsgálata során azt tárom fel, hogyan tud együttműködésük során egy 

nagyvállalat és a neki otthont adó város hírnevük stratégiai alakításában szinergiákat 

felmutatni, ezáltal a területi tőkét erősíteni. 

A disszertáció témájának lehatárolásához fontosnak tartom jelezni, hogy a dolgozatnak 

nem célja a vizsgált győri modell összehasonlítása más belföldi vagy külföldi modellekkel, 

sem a Tripple helix modell teljességének vizsgálata. 
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1. ábra. Hatásmodell a város és a vállalat hírnévépítésének szinergiái feltárására. 

Forrás: saját szerkesztés 

1.2. A téma időszerűsége és gyakorlati haszna 

A téma időszerűségét az egyre elterjedtebb és tudományosan egyre inkább megalapozott 

városmarketing és PR tevékenység igénye szolgáltatja, mely Győr városában kapcsolódik 

az iparhoz, a gazdasághoz. Városunk, annak gazdasága olyan fejlődési pályát jár be, mely 

kutatásom szempontjaival megvizsgálva a későbbiekben összehasonlítható más, külföldi 

városok jó gyakorlatával, hazánkban pedig a hasonló gazdasági fejlődési ívet bejáró 

települések (pl. Kecskemét) vezetőinek, szakembereinek munkáját segítheti. 

Hiánypótló a kutatás a tekintetben, hogy bár a városokra és főleg vállalatokra 

vonatkozóan a hírnévkutatásnak és szervezeti kommunikáció elméletének és gyakorlatának 
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- szoros beágyazottság 
- stb. 
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13 
 

több évtizedre visszatekintő, gazdag nemzetközi és hazai szakirodalma van, ám a kettőt 

egymás összefüggésében még nem vizsgálták. 

Magyarországon számos esetben volt lehetőségem Győr Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának idegenforgalmi referenseként városomat konferencián, szakmai 

találkozókon képviselni, ahol többször kérdezték tőlem az ország más tájairól érkező 

vendégek, hogy mi a titka Győr sikerének. Hiszen a város hazánkban egy virágzó, fejlődő, 

jól együttműködő település, régiós központ benyomását kelti, melyet a gazdasági adatok 

(munkanélküliségi ráta, helyi adóbevételek, egyéb szociális és népességi mutatók stb.) 

éppúgy alátámasztanak, mint a településkép folyamatos pozitív változása, a belváros 

rehabilitációja, a látnivalók gazdagodása. Helyi politikai vezetők, gazdasági szereplők 

szájából gyakorta elhangzik az „együttgondolkodás” kifejezés, mely Győrben a 

gyakorlatban valóban értelmet nyer. Ahogy Rechnitzer János, győri humanista, 

társadalomtudós és mindenekelőtt lokálpatrióta „A területi tőke a városfejlődésben” című 

könyvében az alcímben is említésre kerülő „Győr kód” megfejtésére vállalkozik, 

dolgozatomban én is annak a sikeres együttműködésnek a vizsgálatával foglalkozom, mely 

megalapozta, fenntartja és a jövőre is prognosztizálja a város sikerét.  

1.3. Személyes motiváció 

Börcsön, egy Győr melletti kis faluban élnek a szüleim, jómagam hat éve már Győrben. 

Gyerekkoromtól kezdve minden a városhoz kötött: az iskola, szüleim munkahelye, majd a 

sport, a barátok. Középiskolám, a Krúdy Gyula Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi 

Szakközépiskola egész további életemet, karrieremet meghatározta, hiszen itt sajátítottam 

el a német nyelvet annyira, hogy később a Pécsi Tudományegyetemen német bölcsész 

tanári diplomát szerezzek, és itt neveltek a turizmus, Magyarország szépségei és különösen 

szülővárosom, Győr szeretetére. Fogékonnyá és talán mondhatom, lokálpatriótává is 

váltam az évek során, majd munkámmá is vált a város szépségeinek bemutatása mellett 

azok további fejlődését, fejlesztését ösztönözni, eredményeit mások tudtára hozni. Hogy 

munkámat ne csak a gyakorlat, hanem a tudomány oldaláról is megalapozzam, magamat 

tovább képezzem, jelentkeztem a Széchenyi István Egyetem Gazdaságtudományi és 

Regionális Doktori Iskolájába, ahol több mentor, de közülük kiemelten dr. Konczosné dr. 

Szombathelyi Márta iránymutatásait és ösztönzését követve született meg doktori 

értekezésem a városi és a vállalati (Győr és az Audi Hungaria – AH – példáját véve) 

hírnévépítési folyamat és szinergiák kutatása témájában. Azért a legnagyobb befektetőre 

esett a választásom, mert egyrészt az AH játssza a legnagyobb, így gazdasági mutatókkal 
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Kitekintés 

 a kutatás 

folytatására. 

és soft tényezőkkel egyaránt szignifikánsan kimutatható szerepet Győr életében és 

gazdasági imázsában. Családi szálak is fűznek a gyárhoz, ahol édesapám a kezdetektől 

fogva anyagvizsgáló mérnökként dolgozik, valamint a húgom is itt talált kreatív munkára: 

a gyár kommunikációs és kormánykapcsolatok osztályán helyezkedett el. 

1.4. A dolgozat felépítése 

Disszertációm felépítését az 2. ábrán szemléltetem. 

                                      1. 
 

                             Bevezetés:  

                        célok megfogal-  
                              mazása, 
                      kutatási módszerek 

                           bemutatása. 

                            Hipotézisek 

 

     2-3.       4.   5.     6.           7. 

      Tudományte-         Vizsgált szereplők        A város és a             Győr és az AH             Összefoglalás:  

    rületi lehatárolás.         bemutatása:                  vállalat               hírnévépítésének,          A hipotézisek 

     Szakirodalom            Győr és AH.            hírnévépítésének      területi tőkét erő-            vizsgálata, 

       szintetizáló           Együttműködésük    folyamatelemzése.      sítő szinergiáinak      tézisek. 

         elemzése.                  áttekintése.                                                   feltárása. 

 

 

                                                                                                                                         8. 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

2. ábra. A disszertáció felépítése  

Forrás: saját szerkesztés 

A disszertáció első fejezetében a bevezető gondolatok megfogalmazása után a kutatási 

téma bemutatása következik, majd kitérek annak időszerűségére, gyakorlati hasznára. A 

kutatási kérdések felvázolása, a hipotézisek bemutatása után a témához kapcsolódó 

szakirodalmi háttér feldolgozása a dolgozat fogalmi kereteinek tisztázásával, a marketing 

és PR tudományterületének lehatárolásával, közös vonásainak, átfedéseinek 

meghatározásával, valamint a szervezeti kommunikáció területének bemutatásával 

kezdődik, melyet a második fejezetben taglalok. Ezt követően a hírnév fogalmi rendszerét, 

a hírnévépítés folyamatát mutatom be, külön kitérek az egyes hírnévelemekre, valamint az 

azokat összekapcsoló, egymásra építő szervezeti kommunikáció folyamatára. A harmadik 
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fejezetben a vállalati hírnév- és városmarketing kutatások hazai és nemzetközi példáit 

tekintem át. Ezt követően a negyedik fejezetben az általam vizsgált város, Győr és az itt 

telephelyet alapító Audi Hungaria Zrt. kerül fókuszba, rövid történeti áttekintésemet a 

városról kialakult kép tekintetében teszem. A kutatás gyakorlati modelljét tovább követve 

az ötödik fejezetben Győr város és az AH hírnévalakítási folyamatát elemzem szekunder 

források alapján. A hatodik fejezetben a primer kutatásomat és annak eredményeit 

mutatom be, majd a hipotézisek vizsgálata és a tézisek felállítása következik. A dolgozat 

összegzéseként áttekintem a vizsgálatom folyamatát, bemutatom az elért eredményeimet, 

majd kitekintek a lehetséges kutatási továbblépés irányaiba. 

1.5. A kutatás logikai modellje és a hipotézisek 

A kutatás logikai folyamatát a 3. ábra mutatja be. 

 

3. ábra. A kutatás folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatás hipotéziseinek bemutatása 

H0: A dolgozatomban vizsgált két szerepelő, Győr város és az Audi Hungaria 

stratégiai hírnévépítési tevékenységét a hazai és nemzetközi szakirodalom is igazolja. 

Mielőtt a szakirodalom szintetizáló elemzése alapján felállítanám hipotéziseimet, 

fontosnak tartottam annak a vizsgálatát, hogy a város és a nagyvállalat hírnévépítési 

tevékenysége során hagyatkozik-e a terület szakirodalmi hátterére, tudományos 

megfontoltsággal állítják-e össze stratégiájukat és használják-e a nemzetközi és hazai 

trendeknek megfelelő eszközöket.  



16 
 

H1: Győr város (pozitív) hírnevének (ki)alakulásában szerepet játszik az AH. 

A statisztikai adatok és a szekunder források feldolgozása alapján feltételezve, hogy Győr 

városának hírneve pozitív, állításom arra vonatkozik, hogy ebben szerepet játszik az AH, 

mint az erős gazdasági arculattal rendelkező település hasonlóképpen erős arculattal 

rendelkező legnagyobb befektetője. A hipotézishez három alhipotézist is kapcsolok, 

miszerint ez a szerep a város reputációjának – a település által definiált három 

legfontosabb – vizsgált területén kimutatható. 

H1(a): turisták/turisztikai szakemberek 

H1(b): befektetők 

H1(c): lakosság 

Az alhipotézisek szerint a település kommunikációjában definiált három klasszikus 

célcsoport, a turisták, befektetők és a városlakók – (Piskóti 2012) a városi hírnév gerincét 

adó imázstartalmat hordozó stakeholderek – vonatkozásában is megjelenik a vállalat 

hatása. 

H2: Az imázstranszfer az AH → Győr irányban érzékelhető. 

A hírnévmenedzsment és marketing szakirodalma – kiemelten Papp-Váry Ádám 

imázstranszferrel foglalkozó írásai – és a gyakorlati példák is azt bizonyítják, a termékek 

márkázásakor a szakemberek előszerettel élnek a számukra pozitív országimázs-hatás 

használatával. A desztinációk márkázásuk, hírnévépítésük során gyakorta emelnek ki a 

település arculatában meghatározó elemeket (márkákat, termékeket, vállalatokat, 

nevezetességeket stb.). Az imázstranszfer a szakirodalom és a gyakorlati megfigyelések 

szerint érzékelhető az ország → termék, valamint a vállalat → település viszonylatában, 

fordított esetben azonban nem. 

H3: Győr városmarketingjében az itt készülő Audi modellek (TT, A3 Cabriolet és A3 

Limousine) USP-ként (unique selling point)
1
 kiaknázhatók. 

A települések márkázása, hírnévépítése során a városatyák minden esetben ugyan azzal a 

dilemmával találják szembe magukat: Hangsúlyozzák-e településük egy, kiemelkedő 

sajátosságát, adottságát, mely zászlóshajóként a hírnév törzsét képezi, vagy igyekezzenek 

minél több szegmenst megmutatni, hiszen egy település sokarcú, a különböző 

                                                           
1
 Unique selling/sales point vagy proposition (USP): röviden egyedi előny, a termék/szolgáltatás/márka azon 

tulajdonsága, amely kiemelten vonzó (a célcsoport tagjai számára kimagasló értéket képvisel), 

megkülönböztető jelleggel bír (kizárólag az adott márkára jellemző, tehát a versenytársak nem rendelkeznek 

az adott előnnyel, ugyanakkor jól kommunikálható (Király 2011,745.). 
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célcsoportokat így szegmentáltan lehet megszólítani? Amennyiben a zászlóshajó termék, 

sajátos ismérv, adottság mellett nincs egyéb attrakciója a településnek, a döntés 

egyértelmű. Azonban egy városnak, mely szakrális, műemléki, kulturális értékekkel 

éppúgy rendelkezik, mint kiemelkedő sport vagy szabadidős lehetőségekkel, átgondolt 

márkázási, hírnévépítési stratégiát kell követnie. Az imázstranszfer (made-in-hatás) nem 

csak termék – ország, hanem termék – város viszonylatban is megvalósulhat, így a 

kizárólag Győrben készülő Audi modellek a város egyediségének megalapozói lehetnek. 

H4: A vállalat és a város közötti kölcsönhatásmechanizmusok tervezett módon, a 

kommunikációs csatornák révén valósulnak meg. 

A hírnév menedzselése során a PR kommunikációs eszközök tudatos alkalmazása nagy 

fontosságú. Nem elég csupán egy találó szlogent, logót feltüntetni, a felszín alatti 

konzekvens tartalmi együttműködés szükséges a pozitív imázstranszfer, a kétirányú 

kapcsolat, szinergiák kialakításához. „A jövő Győrben épül!” deklarált PR kommunikációs 

együttműködés gyakorlati megvalósulását a város és a vállalat kommunikációs 

eszközeinek tartalomelemzésével vizsgálom. Ennek eredményeként feltárom, hogy a 

szinergiák tervezethető jelenségek-e, vagy emergens értékek, melyeket a folyamat 

dinamikája magától kitermel. 

HIPOTÉZIS BIZONYÍTÁS MÓDSZERE 

H0: A dolgozatomban vizsgált két szerepelő, Győr 

város és az Audi Hungaria stratégiai hírnévépítési 

tevékenységének tartalmát a hazai és nemzetközi 

szakirodalom is igazolja. 

hazai és nemzetközi szakirodalom 

szintetizáló elemzése, 

szakértői mélyinterjúk 

H1: Győr város (pozitív) hírnevének 

(ki)alakulásában szerepet játszik az AH. 

H1 (a, b, c): Győr város reputációjának – a 

település által definiált három legfontosabb – 

vizsgált területén kimutatható az AH ösztönző 

hatása. 

H1(a): turisták/turisztikai szakértők 

H1(b): befektetők 

H1(c): lakosság. 

szakértői interjúk, kérdőívek, 

statisztikai adatelemzés, szakértői 

interjúk 

H2: az imázstranszfer az AH → Győr irányban 

érzékelhető 

szakértői mélyinterjúk, 

tartalomelemzés 

H3: Győr városmarketingjében az itt készülő Audi 

modellek (TT, A3 Cabriolet és A3 Limousine) 

unique selling point-ként kiaknázhatók. 

szakértői mélyinterjúk, kérődívek 

H4: A vállalat és a város közötti 

kölcsönhatásmechanizmusok tervezett módon, a 

kommunikációs csatornák révén. valósulnak meg. 

szakértői mélyinterjúk, 

tartalomelemzés 

1. táblázat. Hipotézisek és bizonyításuk módszerei 

Forrás: saját szerkesztés 
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1.6. Kutatási módszerek 

A 2. táblázat a kutatás módszertanát mutatja be, melyben az egyes kutatási fázisokhoz a 

hipotézisek láthatók hozzárendelve. 

Kutatás módszertana 

Szekunder kutatás Primer kutatás 

Hazai és nemzetközi 

szakirodalom 

szintetizáló elemzése 

 

Hazai és nemeztközi 

hírnévkutatások 

szintetizáló elemzése 

[H0] 

Statisztikai 

adatelemzés 

- Győr MJV 

gazdasági adatai 

- KSH  

- Győri 

Járműipari 

Körzet kutatás 

[H1], [H1 a, b, c] 

Tartalomelemzés 

- AH 

Reputációkutatás 

- Győri lakossági 

közvélemény-

kutatás 

[H0] 

Szakértői mélyinterjú 

- Győr MJV PH  

- AH  

- Ingolstadt PH 

- további nyolc jelentős 

stakeholder képviselője 

[H0], [H1], [H2], [H3], 

[H4] 

Tartalomelem-

zés 

- városi és 

vállalati 

kommunikációs 

anyagok  

[H2], [H4] 

Kérdőíves /félig 

strukturált 

mélyinterjús 

kutatás 

- lakosság 

n=340 

- befektetők 

n=46 

- turisztikai 

szakemberek 

n=61 

[H1], [H1 a, b, c], 

[H2], [H3] 

2. táblázat. A kutatás módszertana 

Forrás: saját szerkesztés 

A dolgozatban többféle kutatási módszer alkalmazására is szükség volt. Az elméleti 

kérdésekkel foglalkozó fejezetekben feldolgoztam számos nemzetközi és hazai 

szakirodalom megállapításait, koncentrálva azokra a munkákra, amelyekben hangsúlyosan 

jelenik meg a városimázs, reputáció, városmárkázás kérdése. Győrről, a város gazdasági 

teljesítményéről, adóbevételeiről stb. folyamatosan születtek, születnek felmérések, 

statisztikák, közvélemény-kutatások, mely másodlagos források legtöbbje 

munkahelyemnek és saját adatgyűjtésnek köszönhetően rendelkezésemre állt. Az AH 

reputációját feltáró éves kutatást a vállalatnak köszönhetően szintén másodlagos forrásként 

vizsgálhattam, melynek eredményeire részletesen nem, inkább módszertanára térek ki a 

későbbiekben. Az általam vizsgált két szereplő, a város és a nagyvállalat 

kommunikációval, PR-ral foglalkozó területi egységeinek vezetőit szakértői mélyinterjú 

keretében kérdeztem. Az általuk elmondott törekvéseket is kerestem a tartalomelemzés 

metodikájával a kiadott vállalati, valamint önkormányzati marketing és idegenforgalmi 

témájú kiadvány- és kommunikációs eszközelemzések során, melyek a dolgozat empirikus, 

primer kutatásának meghatározó részét jelentik. Hogy komplex képet és visszacsatolást 

kaphassak a két vizsgált terület egymásrahatásáról, valamint, hogy mindhárom klasszikus 

célcsoport, a helyi lakosok, turisták és befektetők véleményét is alapul vehessem a még 



19 
 

szélesebb körű következtetések levonásához, primer kutatásomban mindhárom 

stakeholderi csoport véleményfeltárása megtörtént, melyet kiegészítettem további nyolc 

fontos érintetti csoport lekérdezésével. A primer kutatásom nem csupán a felállított 

hipotézisek vizsgálatára szolgál. A kérdőíves vizsgálat eredményei visszajelzést jelentenek 

a szervezetek számára, hogy a célcsoportokhoz eljuttatni kívánt információ megfelelően 

célba ért-e, megfelelő csatornát és megfelelő kommunikáicós stratégiát használtak-e a 

megfogalmazott céljaik eléréséhez. 

1.6.1. Tartalomelemzés 

Earl Babbie alapján (2003) a tartalomelemzés a rögzített emberi kommunikációk 

tanulmányozása, mely nem igényel beavatkozást. A tartalomelemzésre alkalmas források 

közé tartoznak a könyvek, a folyóiratok, a honlapok, a költemények, az újságok, a dalok, a 

festmények, a beszédek, a levelek, az internetes hirdetések szövegei, így a PR és a 

marketingkommunikáció legtöbb eszközének vizsgálatára kiválóan megfelel. E kutatási 

technika különösen alkalmas közlések értelmezésére és arra, hogy választ adjon a 

kommunikációkutatás klasszikus kérdéseire: Ki mit mond, kinek, miért, hogyan és milyen 

hatással (Babbie 2003, 352)? 

Magának a vizsgálatnak az időtartama a dolgozat szempontjából nem releváns, az 

alapsokaság, amelyből a mintát vesszük, annál inkább. A 2011 után létrejött vállalati és 

önkormányzati kommunikációs termékek képezik az alap dokumentumok körét. 2011 

márciusában a budapesti Hungexpon megrendezett országos Utazás Kiállításon Győr város 

díszvendég státuszban szerepelt. Ekkor egy sajtónyilvános eseményen mutatták be a város 

új logóját, ennek részeként pedig azt a szlogent, melyet a Triple Helix modellnek 

megfelelően megvalósult együttműködésben kezdett el használni az akadémiai szféra 

képviseletében a Széchenyi István Egyetem, az Audi Hungaria és Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata.  

A manifeszt, azaz látszó, felszíni tartalom kódolása – pl. hányszor fordul elő egy 

bizonyos szó, annak szinonimája, vagy nem szöveges tartalom esetén kép, szimbólum 

megjelenítése – miatt meglehetősen közel áll a standardizált kérdőívek alkalmazásához ez 

a kutatási forma. Az adatfeldolgozás után numerikus eredményeket kapunk – pl. bizonyos 

szavak gyakoriságának számolásával. A manifeszt tartalom vizsgálatát követően a közlés 

látens, rejtett tartalmának, a mögöttes jelentésnek a kódolása is megtörtént. Mindkét 

módszer együttes alkalmazásával a közlések mögöttes jelentése is megragadható a 

megbízhatóság és a pontosság megtartásával. 
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A tartalomelemzés előnye, hogy hosszabb időszak alatt lezajló események elemzését is 

lehetővé teszi. A tartalomelemzőnek nincs esélye beavatkozásra, így nem befolyásolhatja 

az elemzés tárgyát (Berelson 1952, Krippendorff 1995). 

Az elemzési egységen belül tehát a 2011-2015 között kiadott PR és 

marketingkommunikációs anyagok közül rétegzett – megjelenés és kategória szerinti – és 

szisztematikus mintavétellel a következő (3. táblázat) alminták tartalomelemzése történt 

meg.  

 Elemzési egység AH Győr város 

1. ATL: print Imázsbrosúra 2015 “imázs” kiadvány 2011-

2017 

2. ATL: film hivatalos image film hivatalos image film 

3. ATL: honlap www.audi.hu www.gyor.hu 

4. BTL: Látogatóközpont AH Látogatói Központ Látogatóközpont – 

Tourinform iroda Győr 

3. táblázat. Tartalomelemzéssel megvizsgált PR és marketingkommunikációs anyagok 

Forrás: saját szerkesztés 

1.6.2. Kvalitatív terepkutatás 

A látogatóközpontok esetében inkább megfigyelésről, azon belül a kvalitatív 

terepkutatásról beszélünk, mintsem tartalomelemzésről. Ennek során számokká nem 

egykönnyen redukálható eredmények születnek. E módszer erőssége, hogy a kutató átfogó, 

teljes betekintéshez jut nem csupán a látható környezetbe, hanem részt is tud venni az ott 

zajló kontextusokban, esetünkben pl. egy gyárlátogatáson, így résztvevőként belevonódhat 

a tanulmányozandó világba (Babbie 2003, 320). 

1.6.3. Kérdőíves felmérés/félig strukturált interjú 

Félig strukturált interjúkat és kérdőíves felmérést három célcsoport körében végeztem, a 

városmarketing szakirodalom (Piskóti 2012) klasszikus és Győr város három célcsoportos 

felosztását – befektetők, turisták, városlakók – követve. A primer kutatás ezen része 

egyrészt a hipotézisek igazolására szolgál, másrészt a tartalomelemzés által kapott 

eredmények visszacsatolásaként is alkalmazom, hogy az ott átvezetett PR és 

marketingkommunikációs célok megvalósulnak-e, az üzenetek megfelelő módon eljutnak-

e a célcsoportokhoz. 

Befektetői interjú 

A primer adatgyűjtés módszere olyan félig strukturált interjúk voltak, melyeket kérdőíves 

felmérésként 2015. március 27-én tartottam a Techtogether Junior elnevezésű, első 

alkalommal, hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő szakmai versenyen, a győri 
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Egyetemi Csarnokban, majd ezt követően a Széchenyi István Egyetem aulájában rendezett 

Állásbörzén folytattam a kiállító cégek lekérdezését. A rendezvényeken a győri járműipari 

életpályamodell minden jelentős szereplője képviseltette magát, így az egyik fő érintetti 

csoport, a befektetői réteg számos járműipart képviselő tagja jelen volt, így 46 kérdőívet 

sikerült személyesen lekérdeznem (Jakab – Konczosné 2015a, 2016b). 

A kérdőívet kitöltők többségében vezető pozíciót betöltő vagy az ügyvezetés munkáját 

támogató munkatársak, így kutatásom szempontjából vélhetően releváns válaszokat 

kaptam. 

Turisztikai interjú 

A primer adatgyűjtés módszere kérdőív formájú strukturált interjús írásbeli adatfelvétel 

volt, melynek első fordulóját 2015. május 13-14-én, az Országon Tourinform Találkozón 

valósítottam meg. A találkozóra Magyarország összes Tourinform, azaz turisztikai 

információs irodája meghívást kapott, melyek egy-egy munkatársukkal, szakmai 

vezetőjükkel képviseltették magukat, összességében pedig az idegenforgalmi szakma 

szakembereiből kerültek ki. Így egyrészt hozzájutottam szakmai véleményekhez, valamint 

a turisták, mint célcsoport Győrrel kapcsolatos gondolataihoz egyaránt, hiszen a 

válaszadók, összesen 28-an, kettős minőségben voltak jelen, mint turisták, valamint hazánk 

turisztikai régióit jól ismerő szakemberek, akik főként saját térségük, településük 

információinak, turisztikai preferenciáinak birtokában vannak. A kutatás második 

fordulóját az elemszám növelésének szükségessége miatt 2016 februárjában, a budapesti 

Hungexpon hagyományosan megrendezett Utazás Kiállításon tartottam, ahol személyesen 

kérdeztem le a kérdőívet az ott településüket képviselő turisztikai szakemberek között. A 

második felmérést feldolgozva összesen 33 fő válaszadó véleményét tudtam feldolgozni, 

így turisztikai aspektusból 61 fő volt az összminta. A felmérés területileg reprezentatívnak 

mondható, a válaszadók területi eloszlását a 4. ábra mutatja. 
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4. ábra. A kérdőívre választ adók által képviselt Tourinform irodák Magyarországon 

Forrás: saját szerkesztés 

Lakossági kérdőív 

A győri lakosság megkérdezése online formában, a typeform.com internetes 

kérdőívszerkesztő és –kitöltő felület felhasználásával készült. A kitöltésre 2016. augusztus-

szeptember hónapokban volt lehetőség, mellyel 340 válaszadó élt (N), a mintát a győri és 

Győr környéki lakosokra letisztítva 317-es mintát (n) kaptunk. A minta lakóhely szerinti 

megoszlását a 4. táblázat mutatja. Kérdőíves kutatásomban Győrt, mint lakóhelyet 

vizsgáltam, mégis figyelembe vettem a Győr környéki élőhellyel rendelkező válaszadók 

véleményét is bizonyos tematikájú kérdésekben, hiszen Győr nagyvárosi funkciót térsége 

lakosságára kivetítve is gyakorolja. A környező települések lakosai szórakozási, sportolási, 

munkahelyi, oktatási, vásárlási stb. tevékenységükhöz éppúgy választják a nagyvárost, 

mint a győriek. A kérdőív a https://mtkaszs.typeform.com/to/krJ59i linken volt elérhető.  

Válaszadók lakóhelye Válaszadók száma (fő) Válaszadók aránya (%) 

Győr 256 80,8 

Győr környéke 61 19,2 

Összesen 317 100,0 

4. táblázat. Minta megoszlása lakóhely szerint N=340, n=317 

Forrás: saját szerkesztés 

1.6.4. Szakértői mélyinterjú 

A szakértői mélyinterjús kutatási technikát 11 esetben alkalmaztam. Hogy egységes és 

ismételt alkalmazásuk lehetővé tegye az adatok összehasonlítását, félig strukturált 

interjúformát választottam.  
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Az interjúk során a téma szempontjából nagyobb jelentőségű kérdéseket és válaszokat 

kiemeléssel, kategorizálással klasszifikálni lehet, amit kódolásnak is nevezhetünk, melynek 

elemzése során történik meg a szöveg értelmezése (Seidman 2002). Ezek osztályozásához 

a minta nagysága, feldolgozhatósága miatt nem volt szükség számítógépes program 

segítségére. Az interjúk analizálásakor az öt módszertani megközelítés – kondenzáció, 

kategorizáció, narratíva, interpretáció, ad hoc – (Kvale 2005) közül a jelentés 

interpretációját alkalmaztam, mely a szöveg mélyebb értelmezését nyújtja. Ez a 

feldolgozási mód szélesebb értelmezési keretben rekontextualizálja az állításokat. Ez 

gyakran a szöveg kiterjedéséhez vezet a redukciós módszerekkel ellentétben (Kvale 2005, 

191). Így olyan struktúrák és jelentéskapcsolatok is kidomboríthatók, melyek nem 

hangzottak el a szövegben (Kvale 2005, 199). 

2016-2017 telén az általam vizsgált szervezetek kommunikációért és marketingért 

felelős szervezeti egységek vezetőinek véleményét tártam fel. Győr Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának Városmarketing és Programszervezési Főosztályvezetője, dr. 

Domanyik Eszter válaszolt az önkormányzat tevékenységére, céljaira, eszközeire 

vonatkozóan, míg a nagyvállalat részéről az AH Vállalati kommunikáció és 

Kormánykapcsolatok Osztályának kommunikációs vezetője, Czechmeister Mónika volt az 

interjúalanyom. Hogy a nagyvállalat és telephelye közötti szinergiákat nemzetközi 

kontextusban is vizsgálhassam, Ingolstadtban, Győr német testvérvárosában is elvégeztem 

a szakértői mélyinterjút. A polgármesteri hivatal testvérvárosi kapcsolatokért felelős 

munkatársának közbenjárásával a város szakmai szervezeteinek vezetői válaszoltak a 

kérdéseimre. 2017 őszén kiegészítettem a kutatást további, a két vizsgált szereplő számára 

fontos stakeholderek megkérdezésével. Győr város kommunikációjában markánsan 

megjelenített három célcsoport – turisták, befektetők, lakosok – véleményének feltárása a 

kérdőíves kutatás során megtörtént, az AH reputációs kutatása, valamint a 2.4. fejezetben 

bemutatott stakeholderekkel foglalkozó szakirodalom szerinti további célcsoportok 

megkérdezését további szakértői mélyinterjúk segítségével értem el. Így a helyi média 

(Győr+ Zrt), az egészségügy (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – PAMOK), a civil 

szféra (Gézengúz Alapítvány), szakmai együttműködés fóruma (Mobilis Interaktív 

Kiállítási Központ), gazdasági szereplők (Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara – GYMSKIK, Győri Nemzetközi Ipari Park), a sportélet (Győri AUDI ETO 

KC) és a kulturális élet (Győri Balett) képviselőivel készítettem mélyinterjút (5. táblázat). 

A felsőfokú oktatás képviseletében a Széchenyi István Egyetem éppen nagyfokú 

érintettsége miatt nem vett részt a kutatásban. 
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Szakértői 

mélyinterjú 

Válaszadó személy/szervezet 

Győr Győr MJV Polgármesteri Hivatal, Városmarketing és Programszervezési 

Főosztály, főosztályvezető 

AH Audi Hungaria Zrt. Vállalati kommunikáció és Kormánykapcsolatok 

Osztály, kommunikációs vezető 

Ingolstadt Ingolstadt Kulturamt –Kulturális Hivatal: testvérvárosi kapcsolatokért 

felelős ügyintéző 

Sachgebiet Statistik und Stadtforschung – Statisztikával és 

Városkutatással foglalkozó Hivatal 

Sportamt - Sporthivatal 

Ingolstädter Verkehrsgesellschaft (INVG)/Stadtbus Ingolstadt – 

Ingolstadti Közlekedési Társaság/Ingolstadti Városi Busz 

Amt für Verkehrsmanagment und Geoinformation – 

Közlekedésmenedzsment és Geoinformációs Hivatal 

Média Győr+ Média Zrt., vezérigazgató 

Egészségügy PAMOK, főorvos igazgató 

Civil szféra Gézengúz Alapítvány, győri vezető 

Szakmai 

együttműködés 

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, igazgató 

Gazdasági 

szereplők 

GYMSKIK, titkár 

Győri Nemzetközi Ipari Park, ügyvezető igazgató 

Sport Győri AUDI ETO KC, nemzetközi és kommunikációs igazgató 

Kultúra Győri Balett, igazgató 

5. táblázat. A szakértői mélyinterjús kutatásban részt vevők 

Forrás: saját szerkesztés 

1.6.5. Statisztikai adatelemzés 

A disszertációban vizsgált szereplőkről rendelkezésre állnak szekunder források, 

statisztikai adatok, felmérések, közvéleménykutatások eredményei, melyek 

feldolgozásával a primer kutatás történeti és fogalmi háttere megteremthető (Babbie 2003, 

364). Így felhasználtam a szekunder kutatásom során többek között a KSH Győrre 

vonatkozó, valamint a polgármesteri hivatal adatsorait, Győrről készült lakossági 

felmérések eredményeit, a Győri Járműipari Körzet, mint a térség új iránya és eszköze 

(GYIK) kutatás releváns kimutatásait, valamint az AH reputációs kutatásának néhány 

konzekvenciáját. 
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2. A disszertáció fogalmi keretei 

A dolgozat bevezető részét követően a szakirodalmi háttér bemutatása következik, elsőként 

a téma tudományterületi lehatárolásával. A hírnév, annak kialakítása és gondozása a hazai 

és nemzetközi szakirodalom egyöntetű álláspontja szerint is a public relations tevékenység 

feladatkörébe tartozik, azonban létrejöttének folyamata során számos olyan fogalommal 

találkozunk, melyek a PR és a marketing közös metszetében szerepelnek. A kevésbé 

igényes szakmai írásokban gyakorta találkozunk a fogalmak felcserélésével, nem szakszerű 

használatával, egyes fogalmak szinonimaként való értelmezésével, ezért fontosnak tartom 

a hírnévvizsgálat során felmerülő fogalmak tisztázását is. 

2.1. Tudományterületi lehatárolás 

A hírnév, mint fogalom mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban egyértelműen a 

public relations területéhez kötődik, annak kialakulási folyamatában szereplő elemek 

hovatartozása azonban már megosztja a két tudományterületet képviselő szakembereket. A 

dolgozat fogalmi kereteinek tisztázásához elsőként tudományterületi lehatárolást tartok 

fontosnak. 

Az Amerikában kifejlődött PR szakma hazai megjelenése az 1960-as évekre tehető, a 

Szervezési és Vezetési Tudományos Társaságon belül a Public Relations Munkabizottság 

megalakulásával (Nyárády – Szeles 2011, 99). A rendszerváltozásig azonban a 

marketingkommunikáció részeként lehetett csak foglalkozni a tudományággal, majd 1990-

ben a Public Relations (avagy az uralkodás titka) című Sándor Imre – Szeles Péter könyv 

megjelenésével, majd a Magyar Public Relations Szövetség megalakulásával 

megindulhatott a szakma hazai fejlődése. 

Maga a PR interdiszciplináris tudományterület, mely számos tudományág 

(kommunikáció, menedzsment, szociológia, pszichológia, matematika, informatika stb.) 

eredményeit alkalmazza. Az eltérő megközelítések miatt több mint 2000 definíció született 

a PR meghatározására. Szintén megnehezíti egységes definícióba foglalását, hogy 

tevékenység maga gyakorlatorientált, ezért szerteágazó, amit az 5. ábra is szemléltet. 
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5. ábra – A PR tevékenységhez szükséges ismeretek 

Forrás: Black 1989 alapján Nyárády – Szeles 2011 

A hazai szakirodalomban több kiváló szakember mellett Nyárády Gáborné és Szeles 

Péter munkássága követi a leginkább nyomon a public relations hazai változásait, 

fejlődését, adja a legátfogóbb képet a tudományterületről. A nemzetközi szakirodalom 

meghatározásait a 6. táblázat mutatja be. 

Szerző Definíció tartalma 

Roberto Simoes 

1988 

Interakciók folyamata, a vezetés funkciója, egy szakmai aktivitás, 

egy szakma tartalma, egy tudományág. 

Edward L. Bernays 

1988 

A nagyközönség tájékoztatása, meggyőzése, hogy magatartását és 

cselekvését az előre kitűzött cél szerint módosítsa, egy szervezet 

arra irányuló erőfeszítése, hogy hasson a nagyközönségre, hogy az 

ennek reakciójaként megnyilvánuló visszahatás érdekeinek 

megfeleljen. 

Sam Black 

1971 

Tervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy felépítsük és 

fenntartsuk a jóakaratot és a kölcsönös megértést egy szervezet és 

a környezete között. 

Albert Oeckl 

1967 

Tudatos, tervezett és tartós törekvés arra, hogy a közvéleményben 

kölcsönös megértést és bizalmat építsünk ki és ápoljunk. 

Cutlip-Center-

Broom 

1985 

Az a menedzsmentfunkció, amelyik értékeli a közönség attitűdjeit, 

azonosítja az egyén vagy a szervezet filozófiáját és eljárásait a 

közérdekkel, akcióprogramot tervez és hajt végre a közvélemény 

megértésének és elfogadásának elnyerésére. 

Grunig, Hunt 

1984 

A kommunikáció irányítása egy szervezet és közvéleményei 

között. 

Rex Harlow Jól megkülönböztethető menedzsmentfunkció, mely hozzájárul 
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definícióegyüttese 

1976 

egy szervezet és közvéleménycsoportjai között a kölcsönös 

kommunikációs kapcsolatok, megértés, bizalom, együttműködés 

létrehozásához és fenntartásához. 

International Public 

Relations 

Association (IPRA)  

1978 

Mexikói Nyilatkozat 

A public relations tevékenység a tendenciák elemzésének, azok 

következményei előrejelzésének, a szervezet vezetésének adott 

tanácsok és a tervezett akcióprogramok végrehajtásának 

művészete és társadalomtudománya, amely egyaránt szolgálja a 

szervezet és a köz érdekét. 

Anne Vandermeiden 

(1988) 

A szervezet kommunikációjának szervezése. 

Institute of Public 

Relations (IPR) 

A public relations a hírnévről szól, ami annak az eredménye, amit 

teszel, amit mondasz, és amit mások mondanak rólad. A public 

relations tevékenység az a tudományterület, amely a hírnevet 

gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen és 

befolyásolja a véleményt és a viselkedést. Munkafolyamata 

tervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és 

környezete között jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és 

tartsunk fenn. 

MPRSZ 

Agárdi Nyilatkozat 

2002 

A public relations a hírnév gondozásának szakterülete. (A 

továbbiakban a definíció megegyezik az IPR definíciójával.) 

6. táblázat. PR definíciók összefoglalása Nyárády – Szeles alapján 

Forrás: Nyárády – Szeles 2011 

A legátfogóbb, egyetemes érvényű (kezdetben elfogadott) az a meghatározás, amit az 

1978-as Mexikóvárosban megrendezett I. Nemzetközi Public Relations Közgyűlés 

fogadott el. A Mexikói Nyilatkozat (1978) szerint:  

„A public relations a tendenciák elemzésének, ezek következményei előrejelzésének, a 

szervezet vezetésének adott tanácsok és a tervezett akcióprogramok végrehajtásának 

művészete és társadalomtudománya, amely egyidejűleg szolgálja a szervezet és a köz 

érdekét.” 

Hazánkban a Magyar Public Relations Szövetség Agárdi Nyilatkozata nyomán a 

következő definíció az általánosan elfogadott, amit dolgozatomban én is képviselek: 

„A public relations a hírnév gondozásának szakterülete. A public relations a hírnévről 

szól, ami annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz, és amit mások mondanak rólad. 

A public relations tevékenység az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza azzal a 

céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen és befolyásolja a véleményt és a viselkedést. 

Munkafolyamata tervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és 

környezete között jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és tartsunk fenn.” 

A PR feladat-és célrendszere Anne Vandermeiden (1988) szerint: 

- a megértés javítása; 

- egy arculat (identitás) létrehozása; 
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- az együvé tartozás érzésének serkentése; 

- jobb információk nyújtása; 

- a marketing aktivitás támogatása; 

- a kommunikációs struktúrák fejlesztése; 

- a gondolkodásmód javítása; 

- a nemzetközi megértés fejlesztése; 

- „hidak” építése; 

- a közvélemény formálása. 

A PR két nagy területre oszlik, a tevékenység irányát illetően: belső és külső, amelyek 

közül a hírnév vizsgálatának szempontjából dolgozatomban a külső PR-ral foglalkozom: 

- belső PR: többek között a szervezethez tartozás kialakítása, szervezeti (tükör)image 

fejlesztése, szervezeti arculat tudatos kialakítása, ápolása; 

- külső PR: a szervezet külső környezetre irányul, a szervezet hírnevének, 

arculatának tudatos építését jelenti.  

Mivel dolgozatom témája az AH és Győr MJV Önkormányzatának (nincs a szó szoros 

értelemben vett termék: város, mint termék, márka) hírnévépítési folyamatának vizsgálata, 

ezért a külső PR-ra fókuszálok. A vállalat/szervezet külső környezeti, komplex 

kapcsolatrendszerével folyatott kommunikáció feladata, hogy a szervezet és környezete 

között jóakaratot és kölcsönös megértést építsen ki és tartson fenn. Alkategóriái: 

- product vagy marketing PR = termék/szolgáltatás/tevékenység PR; 

- public affairs=közügyek; 

- crisis communication=válságkommunikáció. 

Megközelíthetjük a public relations-t a marketingorientált, társadalomorientált és 

szervezetorientált felfogás szerint is, amely értelmezések egyfajta kronológiai 

fejlődéstörténetet is mutatnak (Nyárády – Szeles 2011). Hazai viszonylatban még ma is a 

marketingorientált felfogás az uralkodó irányzat. Ebben a felfogásban a PR tevékenység 

illeszkedik a marketing-irodalomban a Mc-Carthy-féle 4P-hierarchiába: product, place, 

price, promotion (termék, hely, ár, ajánlás) (McCarthy 1981, Kotler 2002). A 4. P, a 

promotion Philip Kotler és Jerome McCarthy szerint szintén négy részterületre bontható, 

melyből a 4. a PR, helyesen marketing-public relations. Ezen irányzat szerint a PR legfőbb 

célja az értékesítés növelése, a marketingcélokhoz való hozzájárulással. A 

szervezetorientált felfogás szerint a PR a szervezeti célok megvalósulásához járul hozzá. A 

társadalomorientált felfogás a szűk vállalati szférából való kilépést jelent, nyitást a 

társadalom, a nonprofit szervezetek és kormányzati szervek felé. A társadalom aktív 

részévé válik a szervezet, átértékelődnek a társadalmi kapcsolatok, melyek kialakítása, 
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ápolása a társadalmi elvárások és a vállalati/szervezeti érdekek mentén a PR feladata a 

kommunikáció módszereivel (Nyárády – Szeles 2011). 

A két domináns megközelítés mára leginkább a PR két funkcionális lehatárolásában él 

tovább (7. táblázat). 

Corporate PR Marketing PR 

szervezeti média kapcsolatok terméknyilvánosság 

befektetetői kapcsolatok szponzoráció 

kormányzati kapcsolatok eseményteremtés 

társadalmi kapcsolatok közösségi szolgáltatások 

dolgozókkal való kommunikáció publikációk 

közügyek médiaesemények 

támogató (image) reklámok médiaszemlék 

kereskedelmi támogatás 

7. táblázat. A PR két domináns megközelítése 

Forrás: Harris, 1991 alapján saját szerkesztés 

Az MPR és a CPR viszonyát a rész és egész filozófiai viszonya jellemzi és határozza 

meg. Ezért tekintik a public relations szakemberek a MPR tevékenységet a szakmán belüli 

rész-aktivitásnak, speciális résztevékenységnek (Harris 1991).  

A public relations tevékenységnek számos ilyen részterülete van, a Marketing-PR 

csupán egy a sok közül. Thomas Harrisnak köszönhetjük a Marketing-PR tevékenység 

másik meghatározását is:  

„A Marketing-PR olyan programok tervezésének, végrehajtásának és értékelésének 

folyamata, amelyek a vásárlást és a fogyasztó megelégedettségét serkentik olyan 

információk és hatások hiteles kommunikálása révén, amelyek a céget és termékeit a 

vásárlók szükségleteivel, óhajaival, gondjaival és érdekeivel azonosítják” (Harris 1991, 

12). 

A public relations szakmának e részterületét, amely a marketing funkció keretében, 

azon belül működik, éppen az interdiszciplinaritás jegyében definiálta Philip Kotler és 

William Mindak is: „A Marketing-PR értékesítés-centrikus információcsere, a szervezet 

teljes kommunikációs politikájának az a része, amely a marketing aktivitás bizalmi 

környezetét alakítja ki” (Kotler – Mindak 1991, 549). 

Fazekas Ildikó és Harsányi Dávid PR definíciójában és csoportosításában szintén e 

modern felfogás jelenik meg. „Olyan vezetési eljárás (menedzsment funkció), tervszerű és 

folyamatos tevékenység (kommunikáció), melynek célja, hogy a szervezet és munkatársai, 

közönsége, környezete, ill. közvéleménye között megértést, bizalmat építsen ki és tartson 

fenn” (Fazekas – Harsányi 2000, 247). 
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Célcsoportok alapján megkülönböztetünk Marketing PR-t és Corporate PR-t: 

- Marketing PR: a marketing aktivitás bizalmi környezetét alakítja ki, szorosan 

kapcsolódik a marketing-kommunikáció egyéb elemeihez; 

- Corporate PR: a szervezet egyéb, a marketing szempontjából nehezen értelmezhető 

funkcionális vagy társadalmi kommunikációs célkitűzéseit hivatott előmozdítani. 

Ez management-funkciónak tekinthető, míg az első marketingkommunikációs 

feladatkör (Németh 1998, 32). 

Marinovich Endre „A szocialista vállalat aktív információs tevékenysége – különös 

tekintettel az értékesítésre” című kandidátusi értekezésében már 1975-ben használja a 

vállalati PR fogalmát és az alábbiak szerint definiálja: „A vállalati PR a vállalat vezetése 

által koordinált, minden részterületre kiterjedő tájékoztatási tevékenység, amelynek célja, 

hogy a vállalat, a vállalat termékei iránt bizalmat keltsen, majd tevékenységét értékelve a 

megszerzett bizalmat fenntartsa, ápolja” (Marinovich 1975, 104). 

A PR hazai fejlődésére Németh Márta publikációiban is kiváló példákat találunk, aki 

1987-es, a Magyar Reklámszövetség gondozásában megjelent összefoglaló írásában a PR-t 

még gyakorlati megfontolásból a marketing részterületeként, marketingeszközként 

tárgyalja, csak utalásszerűen tér ki a marketingen kívüli vonatkozásaira, viszont már utal 

arra, hogy kettős meghatározottságban vizsgálandó, hiszen túlnő a szorosan vett 

marketingcélokon. 

A PR első 70-80 évére az a pragmatikus felfogás volt a jellemző, hogy lehatárolja 

tevékenységi területét, miszerint nem burkolt reklám. Az utóbbi két évtizedre jellemző 

törekvés az elméleti megközelítés kommunikációelméleti, szervezéstudományi 

kiindulópontból. A vállalat mellett megjelennek egyéb szervezetek, mint a tevékenység fő 

aktorai, és általánosságban elfogadottá válik a marketing tudományterületétől való 

elhatárolódás, amit a következő fejezetben pontosan felvázolok. 

2.2. Marketing és PR 

A 2.2. fejezetben a hírnévépítés és hírnévmenedzsment szempontjából fontos területek, 

ezen belül a marketing és PR bemutatása, majd ezek lehatárolása következik. 

A marketing olyan társadalmi és vezetési eljárás, amelynek segítségével egyének és 

csoportok termékeket és értékeket alkotnak és cserélnek ki egymás között, miközben 

szükségleteiket és igényeiket kielégítik (Kotler 2002, 39). 

Felosztásában 4 alapvető terület szerepel, a 4P – Product, Price, Place, Promotion, ez 

utóbbit fordítja a szakirodalom marketingkommunikációként. A Fazekas – Harsányi- 



31 
 

definíció azonban eltér a klasszikus marketing-felfogástól. Meghatározásukban a 

marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat, mely a vállalat marketing-

rendszerébe illeszkedik, célja egy termék (ill. szolgáltatás) – márka, vállalat (ill. 

intézmény) megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra 

ösztönzés, illetve érdeklődésének megtartása kommunikáció segítségével. Szeles a „Public 

relations és/kontra Marketing” című írásában, melyet válaszul szánt László Gyula és 

Orosdy Béla egy korábbi cikkére, egyértelműen meghúzza a két terület közötti 

határvonalat. A PR nem marketing (rész)aktivitás, hanem önálló szakma, 

interdiszciplináris tudományterület. A marketing – leegyszerűsítve – elad, a PR pedig a 

környezeti kapcsolatokra vigyáz, és a hírnevet építi. A marketing funkció alapvetően a 

gazdasági környezetben működik, a public relations funkció pedig a szervezetek társadalmi 

környezetében. Amíg a marketing materiális vagyont hoz létre, addig a public relations 

immateriális (azaz eszmei) vagyont teremt (Sveiby 2001). 

A két szakma együttműködésének módosulásával – Szeles Charles Fombrunt idézve 

viszonyukat „kooperatívnak” írja le (Fombrun 1996, Fombrun – Van Riel 2004) – 

növekszik a public relations szerepe és jelentősége a marketing aktivitáson belül. A vevő 

valóban fontossá válik számunkra, el akarjuk nyerni a bizalmát, fontossá válik számunkra a 

véleménye, a hite, az ő imázsa is (Szeles 1999). Ezt az imázst hivatott alakítani, gondozni, 

majd egységgel hírnévvé formálni a PR tevékenység. 

A marketing egyértelműen az eladásra, annak támogatására irányul. Szeles 

értelmezésében, aki a politikus példáját hozza, miszerint a politikus, mint ember, nem lehet 

eladás tárgya, hiszen nem lehet emberekkel kereskedni. Eladni-venni egyszer lehet egy 

terméket. A politikust és eszméit el kell fogadtatni az emberekkel, meg kell szerettetni, 

hogy aztán a választásokon rá essen a szavazók voksa. Egy várost sem lehet ebben az 

értelemben eladni. Meg kell ismertetni a célközönséggel (turisták, befektetők, potenciális 

beköltözők, városlakók stb.), akik aztán majd leteszik voksukat egy-egy szolgáltatás vagy 

adott esetben termék (gyártócsarnok, telek stb.) mellett. Ebben az értelmezésben felmerül a 

kérdés, hogy a Piskóti-féle városmarketing tevékenység során mit adunk el, eladjuk-e 

egyáltalán a várost, vagy inkább a PR eszköztárával megteremtjük a bizalmi kapcsolatot az 

önkormányzat, a városvezetés, illetve maga a város, mint desztináció és a turisták, 

befektetők, lakosok stb. között. 

Az AH esetében a kérdés megválaszolása egyszerű, hiszen a vállalat nem végez 

értékesítési tevékenységet: nem az Audi, mint egy termék (Audi TT, Audi A3 stb.) 
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értékesítésére irányul a vállalat kommunikációja, hanem magára a szervezetre.
2
 Az 

önkormányzat esetében már összetettebb a viszony, hiszen a szervezet nem önmagáról 

kommunikál, nem főosztályait vagy önkormányzati szolgáltatásokat helyez előtérbe, 

hanem magát a desztinációt népszerűsíti – amit a Piskóti-féle fenti nézetek szerint 

tekinthetünk terméknek, Szeles értelmezésében nem. 

A PR feladata pozitív közvélekedés, arculat, vállalatkép/városkép kialakítása. Az imázs 

azokat az információkat hordozza, amelyeket a befogadó érzékelt, függetlenül attól, hogy 

az adott dolog valójában milyen tulajdonságokkal bír, hiszen az ember az objektív 

információkat a megismerés, befogadás pillanatában szubjektív érzetekkel, emóciókkal 

együtt raktározza el az agyban, amihez még hozzáilleszthetők további hangulati, érzelmi 

elemek. Így kerül aztán később előhívásra az agyból. Ezért ahány ember, annyi imázs. A 

PR feladata éppen az, hogy a szubjektív és ezáltal mindig bizonytalan tényezőt 

csökkentsük, és minél jobban egységesítsük vállalatunk/városunk arculatát az egyes 

célcsoportok tagjainál. 

A marketingnek dolgozatom szempontjából vizsgálva két területe releváns, melynek 

fogalmi meghatározása, tartalmi lehatárolása a következőképpen alakul a nemzetközi és 

hazai szakirodalomban. 

Társadalmi marketing 

A társadalmi felelősség, a társadalmi problémák ügyében felelős viselkedés egyre inkább 

fókuszba kerül. A társadalmi marketing fogalmat először Kotler és Gerald Zaltman (1971) 

használta a társadalmi, szociális megoldások elfogadtatására irányuló marketingprogramok 

tervezésére, realizálására. Szervezetek, intézmények és azok együttműködése 

marketingstratégiájának és marketingaktivitásainak tervezése, szervezése, megvalósítása és 

kontrollingja, melyek közvetlenül vagy közvetetten társadalmi feladatok, problémák 

megoldására irányulnak. Megoszlanak a vélemények a társadalmi marketing kereteiről, 

kiterjedéséről, pl. mennyiben fedi le ezen kérdéseket a non-business marketing, hogyan 

kapcsolódik és kapcsolódik-e egyáltalán a vállalkozói marketing megnövekedett társadalmi 

felelősségvállalásához (CSR). 

Városmarketing 

A városmarketing a harmadik évezred városainak versenye a lakosokért, befektetőkért, 

hazai és nemzetközi nagyvállalatokért, turistákért. Tartalmát tekintve olyan tevékenység, 

mely a város piaci pozícionálásán túl a különböző igénycsoportok érdekeinek felmérését, 

                                                           
2
 Az Audi termékek értékesítését Magyarországon a Porsche Hungária végzi. 
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az igényeiknek megfelelő cselekvési terv felállítását és végrehajtását jelenti. Célja a 

polgárok, a régió lakói, az ide látogatók (turisták) és a gazdasági szektor szereplőinek 

(befektetők) elégedettsége, melyre különböző eszközök állnak rendelkezésre. Hazánkban a 

rendszerváltás után, az önkormányzatiság és a szabad piacgazdaság kezdetével lett igazán 

értelme e tevékenységgel foglalkozni mind a tudományok területén, mind a gyakorlatban. 

Rechnitzer János (1995) az ezredforduló előtt még úgy vélekedett, hogy nem találni a hazai 

szakirodalomban a településmarketingre vonatkozó átfogó ismertetést, módszertani 

megalapozást, bár tanulmányokat már olvashattunk Szakál Gyula (1993), Cséfalvay Zoltán 

(1994) tollából. A külföldi irodalom, a politikai, piacgazdasági viszonyokat ismerve 

érthető, már ekkor bővelkedik a témakörhöz kapcsolódó írásokban: Ulrich Schaller (1993), 

Wolfgang Fischer (1990), Heribert Meffert (1989), Jeanette Schelte (1991), Maier – 

Troeger-Weiss (1990). 1995 után nagy előrelépések történtek a marketingtudomány hazai 

fejlődésében, a városokra, mint telephelyekre, turisztikai desztinációkra vonatkozóan. 

Szakmai szervezetek, felsőfokú oktatási intézményekben tanszékek, intézetek alakultak 

(Marketingstratégia és Kommunikáció Intézeti Tanszék Miskolcon, tanszékvezető: dr. 

Piskóti István; Budapesti Corvinus Egyetemen a Marketing és Média Intézet, valamint a 

Dr. Tózsa István vezette Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék stb.). Évente több 

országos konferenciát, tudományos találkozót rendeznek a témában – Országos 

Településmarketing Konferencia stb. –, szaklapok indultak és közölnek le releváns 

kutatásokat az egyre népszerűbb és szerteágazóbb városmarketing témájában. 

Magát a városmarketing fogalmát kutatásom szempontjából leginkább Enyedi György 

(1995, 2) megfogalmazásában találtam a legátfogóbbnak: „A városmarketing a gazdaság 

bővülését szolgáló várospolitikai dimenzió egyik legfontosabb és a marketing 

szempontjából egy sajátos eszköze, hiszen a város egy sajátos áru, egyidejűleg adjuk el 

számos vásárlónak, a vonzásra kiszemelt célcsoportoknak, különböző célokra, ám mégsem 

kerül más tulajdonába. Számukra szükséges megjeleníteni a város arculatát. Többnyire 

gazdasági telephelyet kínálunk, de egyúttal a hely történelmét is, a helyhez kapcsolódó 

értékeket és érzelmeket, a helyi társadalmat is, szokásaival és kultúrájával.” 

A globalizáció, a nemzethatárokon átnyúló együttműködések korában a 

marketingszakemberek a gyakorlatot gyorsan követve a városok esetében is felismerték, 

hogy a korábbi, főként hard telepítő tényezők – olcsó munkaerő, energiahordozók 

közelsége, infrastruktúra kiépítettsége stb. – már nem elégségesek és nem játszanak 

kizárólagos, sőt elsődleges szerepet egy vállalat telephelyválasztásában. Egyre inkább 

fókuszba kerülnek az úgynevezett soft, kvantitatív módszerekkel nehezen mérhető 
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tulajdonságok, mint a helyi emberek mentalitása, nyelvtudása, munkakultúrája stb. A 

turizmusban értelmezve ezt a tézist pedig a turisták érdeklődésének felkeltéséhez nem 

elegendőek a természetes vagy épített örökségi elemek, ezeket megfelelő módon kell 

promótálni. Az utazás forradalma folytán hirtelen olyan elérhetővé vált nagyvilág milliónyi 

gyönyörű, értékes, egyedi desztinációja közül érzelmi kapcsolatot kell kialakítani a 

potenciális utazóközönséggel preferenciájuk elnyerése érdekében. 

A külföldi kutatások és a gyakorlat bizonyítja, hogy a városok versenyében azok a 

települések bizonyultak sikeresnek, melyek átfogó és tudatos marketingkoncepcióval 

rendelkeztek, hiszen átfogó, tervezett marketinggyakorlat nélkül még az objektív 

versenyelőnyök sem működnek (Szakál 1996). A jövő, illetve a jelen sikeres 

városvezetésének fontos feladata a hivatal magas szintű kommunikációs működtetése, a 

városkultúra erősítése, a polgárok identitásának, érdekeltségének növelése. 

A marketingtudomány relatív fiatal területével, a városmarketinggel hazánkban Piskóti 

István foglalkozik évtizedek óta. Szerinte a városmarketing egy alapos, mély elemzési, 

érdekegyeztetési, szintetizáló munkára épülő stratégiaalkotás és az azt realizáló 

eszközrendszer működtetése (Piskóti 2012). Bővebben ez azt jelenti, hogy a város is 

megjelenik a piacon, ahol, mint termék/szolgáltatás, a lakosokért, turistákért, befektetőként 

és egyéb célcsoportokért versenyez. A városon belül a hatóságok, intézmények úgy 

alakítják ki termékeiket (oktatásszervezés, lakossági ügyintézés, városi beruházások stb.), 

hogy a célcsoportok részéről felmerült igényeknek, elvárásoknak megfeleljenek. A 

városmarketing, mint sajátos várospolitikai eszköz révén találkozik a kínálat a keresleti 

igényekkel. Piskóti értelmezésében a városmarketing kettős jellegű: egyrészt a városi 

intézmények funkciói, szolgáltatásai tekintetében értelmezhető, másrészt magának a 

városnak, mint terméknek a piaci megjelenítésében. A jól képzett, aktív munkaerőért, a 

turistákért és a befektetőkért folyó települések közti valós verseny bizonyítja, hogy a 

desztinációmarketing, azaz egy desztinációba ágyazott termék márkázással elért 

versenyképességének megteremtése és értékesítése alapvető tevékenységgé vált 

napjainkra. 

Az adott hely versenyképességét az adott desztináció vonzerejének termékké alakítása 

és márkázása teremti meg. Mindennek kulcsa pedig a desztináció kommunikációja, hiszen 

a helyzetnek és alkalomnak megfelelő hangsúlyokkal, a célcsoportnak megfelelő 

üzenetekkel jelentős mértékben elősegíthetjük, hogy a desztináció, mint márka egyre 

népszerűbb és keresettebb legyen. A marketingkommunikáció Van der Meiden definíciója 

budapesti, 1988-ban a BKE-n tartott előadása alapján egy szervezet kommunikációjának 
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szervezése. Elemei a Kotler-féle felosztásban a reklám, a személyes eladás és a 

vásárlásösztönzés mellett a PR, így a két szakterület közös metszete itt ismét kézzel 

fogható (Fazekas – Harsányi 2000, 15).  

A marketing és a PR viszonya 

Mindak azt a nézetet képviseli, miszerint a public relations a marketing része, míg Kotler 

modellje két külön vállalati funkcióként értelmezi a két tevékenységet. Közös részük a 

marketing-PR (Kotler – Mindak 1991, 41-42). Ábrázolásukat a 6. ábra szemlélteti. 

 

6. ábra. Kotler és Mindak modellje a marketing és a PR kapcsolatának szemléltetésére 

Forrás: Nyárády – Szeles 2011, 71 

Nyárády és Szeles (2011) véleménye szerint a marketing-PR aktivitás csak és kizárólag 

a gazdálkodó szervezetek életében értelmezhető. Minden más – kormányzati, civil, egyházi 

stb. – szervezet esetében csak az össz-szervezeti szintű public relations tevékenységnek 

van értelme és létjogosultsága. Érvelésük szerint ezeknek a szervezeteknek nincs terméke. 

A marketing-PR elhelyezését a marketingkommunikációs eszközök között olvasatuk 

szerint a 7. ábra szemlélteti (1. számú melléklet). 

Kotler olvasatában a Marketing-PR értékesítéscentrikus információcsere, a szervezet 

teljes kommunikációs politikájának az a része, amely a marketingaktivitás bizalmi 

környezetét alakítja ki (Kotler – Mindak 1991, 549). Az a sajátos public relations 

tevékenységkör, amikor egy termék vagy szolgáltatás piaci munkájában a PR 

tevékenységnek és a marketingkommunikációnak együtt kell működni a közös célok 

megvalósítása érdekében. 
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Thomas L. Harris definíciója a folyamatot írja le. „A marketing-PR olyan programok 

tervezésének, végrehajtásának és értékelésének folyamata, amelyek a vásárlást és a 

fogyasztó megelégedettségét serkentik olyan információk és hatások hiteles kommunikálása 

révén, amelyek a céget és termékeit a vásárlók szükségleteivel, óhajaival, gondjaival és 

érdekeivel azonosítják” (Harris 1991, 12). 

A marketing-PR a vállalati public relations tevékenységnek az a szakterülete, amely a 

vállalat marketing-erőfeszítéseit kommunikációs teljesítménnyel támogatja, feladatai: 

- termék újbóli pozícionálása; 

- érdeklődésépítés; 

- image-átvitel szervezése: vállalti imázzsal ösztönzik a termékforgalmat, de fordítva 

is lehetséges, amikor egy prémium kategóriát előállító vállalat (alkatrész, motor, 

autó) saját imázsépítésében használja fel a végtermék imázsát (audi autó, márka). 

Kotler és Mindak (1978) alapján Joep Cornelissen (2011) foglalta össze a marketing és 

a public relations viszonyát ábrázoló különböző modelleket (8. ábra). 

 
8. ábra. A marketing és PR viszonyát szemléltető modellek 

Forrás: Cornelissen 2011, 17 

Egészen az 1980-as évekig a marketing és a public relations céljainak és 

tevékenységének különbözőségét vallották, miszerint a marketing alapvetően a piaccal, 

míg a PR egy szervezet nyilvánosságával, közönségével foglalkozik, a fogyasztók és 

ügyfelek kivételével. Az 1980-as évektől kezdve a reklámköltségek emelkedése miatt a 

vállalatok a reklámozás alternatív formáit keresve az eladások növelése érdekében a 

fogyasztói és márkahűség kialakításának lehetőségeit kezdték feltárni. A marketing public 

relations (MPR) eszközeit használva az új termékek és szolgáltatások piacra vitelekor a 

híreknek és eseményeknek egyre nagyobb publicitást generáltak, azaz a public relations 

eszközeit használták marketing célokra. Ez az MPR különbözik a szervezeten belüli public 
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relations tevékenységtől. A CPR, azaz a corporate public relations (szervezeti PR) a 

szervezet stakeholdereivel (alkalmazottak, befektetők, kormányzat, média stb.) való 

kommunikációt jelenti. A 9. ábra a marketing és PR tevékenységeit szemlélteti, rávilágítva 

a kettő terület közös funkcióira, valamint a CPR és MPR közötti különbségekre. 

 

9. ábra. Marketing és public relations funkciók és átfedésük 

Forrás: Conrelissen 2011, 20 alapján saját szerkesztés 

Az ábrán az A metszet jelöli a szervezeti (vállalati) hirdetési tevékenységet (corporate 

advertising), mely során kevésbé a termék, inkább maga a vállalat áll a középpontban. A B 

metszet tartalmazza a direkt marketinget, ami a fogyasztók, ügyfelek közvetlen 

megszólítását jelenti levelekkel, emailekkel, prospektusokkal stb., valamint az 

eladásösztönzés (sales promotion) területét, ami a fogyasztók megcélzása különböző 

taktikákkal annak érdekében, hogy további vásárlásra ösztönözzék őket kuponokkal, 

ingyen termékkel, árleszállítással, akciókkal stb. A C területen találjuk a disztribúciót, 

logisztikát, árazást és termékfejlesztést. A D metszet jelöli a CPR-t, azaz a szervezeti 

public relationst, ami a szervezet érdekcsoportjaival való aktivitásokat jelöli a fogyasztók 

kivételével. Magában foglalja a sajtókapcsolatokat, a befektetőkkel való kapcsolattartást, a 

belső kommunikációt, közügyeket stb. E jelöléssel a marketing public relations (MPR) 

területe látható, a termék népszerűsítése, a szponzoráció és a marketing programok 

hagyományos értelemben vett PR aktivitásai tartoznak ide. Az F metszet jelöli a 

tömegmédia-hirdetéseket (Cornelissen 2011, 20). 

2.3. Vállalati / szervezeti kommunikáció 

A kutatók érdeklődése a vállalati kommunikáció iránt az 1960-70-es években kezdett 

kibontakozni a reklám, a piac kutatásával párhuzamosan, mely magával vonta a 
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marketingkommunikáció és a PR önálló kutatási területté válását. Az 1980-as évektől a 

marketingkommunikáció és a PR közeledéséből megszületik az (integrált) vállalati 

kommunikáció, melybe egyetlen extern kommunikációs funkcióként összeolvadtak 

(Cornelissen 2008, 16, idézi Borgulya 2014). A vállalati kommunikáció több 

tudományterület szemléletét, módszereit, modelljeit ötvözi, így hatással van rá döntő 

mértékben a kommunikációtudomány, a szociológia, pszichológia, etika, 

gazdaságtudomány, vezetéstudomány, manapság pedig egyre jobban áthatja az 

informatika. A vállalati kommunikáció kutatásának multidiszciplináris modelljét a 10. ábra 

szemlélteti. 

 
10. ábra. A vállalati kommunikáció kutatásának multidiszciplináris modellje 

Forrás: Borgulya 2014, 44 

A vállalati kommunikáció (corporate communication) a vállalat valamennnyi külső 

(külső/extern kommunikáció) és belső célcsoporttal (belső/intern kommunikáció), azaz 

stakeholderrel bármely színtéren folytatott interakciója (Borgulya 2010, 26). 

A vállalati kommunikáció komplex, ezért szükséges multidimenzionális 

megközelítésben értelmezni. Komplexitásából kifolyólag vizsgálatának dimenziói, a rész-

és alrendszerek eltérő tudományos eszköztárral írhatók le (Borgulya, 2014, 45). Az 

interdiszciplináris megközelítésben a kutatások között fontos helyet foglalnak el a 

kultúraközi és nemzetközi kommunikáció szemszögéből történő vizsgálatok – győri 

vállalatok vonatkozásában főként Ablonczyné Mihályka Lívia és Tompos Anikó végeztek 

közös kutatásokat (2013, 2014), melyek a disszertációmban vizsgált szervezetek közti 

kommunikáció bizonyos aspektusaira is érvényesek lennének, tekintve, hogy az AH a 

német Audi AG magyarországi leányvállalata. Mivel a vállalat anyavállalattal való 
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kommunikációja nem képezi vizsgálatom tárgyát, a kultúraközi dimenziókra 

disszertációmban nem térek ki. 

Ha a vállalati kommunikációra funkcionalista szemlélettel tekintünk, a vállalati 

menedzsmentfunkciók egyikeként értelmezhetjük, mely magában foglalja a PR-t, a 

befektetői, alkalmazotti, piaci, munkavállalói kapcsolatokat, a marketingkommunikációt, 

az alkalmazottak képzését, a menedzsment-kommunikációt, a közösségi és 

médiakapcsolatokat, az önkormányzati kapcsolatokat. Cees Van Riel és Charles Fombrun 

(2004) elhatárolása alapján három fő területre osztható: 

- menedzsmentkommunikáció, mely a vállalat vezetésének szintjén zajlik a 

célcsoportokkal; 

- marketingkommunikáció, mely a termékek, szolgáltatások értékesítését, a 

márkaismertséget szolgálja; 

- szervezeti kommunikáció, mely középpontjában a vállalat egésze áll és magában 

foglalja a PR-t, a külső kapcsolatokat, a befektetői kapcsolatokat, a vállalat hirdetéseit stb. 

(Borgulya 2014). Borgulya (2010) azonban hangsúlyozza, hogy a PR ma kettős 

értelmezésben használatos: egyrészt – jelen értelmezésben – a kommunikációmenedzsment 

része, másrészt a marketingmix, a piaci kommunikáció elemét képezik eszközei. A 

vállalati kommunikáció és a PR tehát sajátosan összefüggő fogalmak, a különböző PR-

orinetált, marketingorientált és integrált vállalati kommunikációs, valamint mikro-, mezo- 

és makroelméleti modellek különböző szemszögből tekintik e sajátos viszonyt (Borgulya 

2010, 67) (11. ábra). 

 

11. ábra. A vállalati kommunikáció területei az érintettek csoportjai szerint 

Forrás: Borgulya 2014, 50 
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A vállalati kommunikációt csoportosíthatjuk Borgulya (2010) szerint többek között 

célcsoportjai és színtere szerint. A kommunikáció célcsoportjai azok a személyek, 

intézmények, szervezetek, akiket valamilyen kapcsolat fűz a vállalathoz, tehát a szervezet 

érintettjei, érdekcsoportjai, azaz stakeholderei (2.4. fejezet). A kommunikáció színtere 

szerint folyhat külső és belső színtéren, azaz a külső kommunikáció során a vállalat 

egységei a külső célcsoportokkal kommunikálnak, míg a belső kommunikáció során a 

vállalati hierarchia szintjei között vagy azokon belül folyik az egyirányú kommunikáció 

vagy párbeszéd (Borgulya 2010, 41-42.). A modern technika korában, napjainkban a kettő 

össze is mosódhat, hiszen az online nyilvánosság miatt a belső információ gyakran számos 

külső célcsoporthoz korlátlanul eljut. Joep Cornelissen (2008, 195, idézi Borgulya 2010) 

felhívja a figyelmet az internetes üzenetek, blogok használatára. 

Van Riel és Fombrun (2004) szerint a vállalati kommunikáció három fő formája: 

- a menedzsment kommunikációja; 

- a marketingkommunikáció; 

- a szervezeti kommunikáció. 

Míg tehát Borgulya értelmezésében a szervezeti kommunikáció nem korlátozódik a 

belső, azaz a munkatársakkal folyatott kommunikációra, Van Riel és Fombrun ezeket 

megkülönbözteti. A marketingkommunikáció a piaci kommunikáció fő részeként többek 

között a reklámot, értékesítésösztönzést, a public relationst, a személyes eladást és a direkt 

marketinget foglalja magában (Doyle 2000, 446, idézi Borgulya 2010). 

City communication, azaz a városi kommunikáció azon közvetlen kommunikációs (és 

nem csupán PR) eszközök szisztematikus alkalmazása, melyek együttesen fejtik ki 

információs és befolyásoló hatásukat. Nem eredendően ide sorolandók pl. a termékek 

(látogatóközpont), személyek (ott dolgozók), létesítmények, szolgáltatások stb., melyek 

szintén fontos üzenetet hordoznak rólunk. 

Nyárády és Szeles (2011) értelmezésében egy szervezetről – esetünkben nem csak 

vállalatról, hanem akár városról is – szóló kommunikációban számos eszköz, forrás hat, 

jelenik meg, melyek hatásai meghatározzák a megítélését. A kommunikáció egyes 

forrásaira csak korlátozott befolyással bírhatunk, így meg kell különböztetni: 

- az általunk uralható, irányítható kommunikációt: reklám, csomagolás, SP, direkt 

marketing stb.; 

- kevésbé uralható, de még befolyásolható kommunikációt: néhány médium, 

véleményformálók, befolyásolók, közhatalom stb.; 
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- a cég által uralhatatlan kommunikációt: szájreklám nagy része, néhány médium, 

konkurencia stb. 

A legjellemzőbb kommunikációs, PR-eszközök: 

- hírek generálása; 

- hirdetések megjelentetése; 

- videofilm készítése; 

- üzleti gazdasági jelentés; 

- véleménypanelek kialakítása; 

- díjak, kitüntetések adományozása; 

- rádió-, tv-adás szervezése; 

- konferencia, tudományos ülésszak; 

- verseny, pályázat, ösztöndíj; 

- vállalkozások bemutatása; 

- direkt, indirekt marketingakciók; 

- kiállítások, bemutatók szervezése; 

- reklámajándékok; 

- kiadványtár létrehozása; 

- internet, közösségi média; 

- személyes kapcsolatok; 

- sajtófigyelés; 

- sajtótájékoztatók szervezése; 

- nyomdai anyagok készítése; 

- kampányok; 

- design, formai arculat; 

- logók, védjegyek; 

- study tourok szervezése; 

- eseménymarketing. 

A PR kommunikációs eszközei, melyeket a két elemzett szereplő is alkalmaz: 

- PR filmek (audiovizuális informálás): referenciafilm a szervezet működéséről, 

belső PR film, image-film – célja a szervezet környezeti megítélésének fejlesztése, 

a szervezet, a termék image-fejlesztése, marketing PR film – magának a terméknek 

a fogyasztói bemutatása, oktatófilm, videohírlevél, PR-szpot, PR-riport stb.; 

- korszerű informatikai eszközök; 

- nyomtatott eszközök: bár az elektronikus kommunikáció térnyerésével és 

környezettudatossági okokból csökkent a nyomtatott eszközök, kiadványok súlya, 

dominanciájuk még mindig egyértelmű. Pl.: éves jelentés/imázsbrosúra
3
, 

szórólapok, vállalati újság, hajtogatott leporellók
4
, arculati kézikönyv, naptár, 

oklevél, térkép, könyv, sajtómappa stb.; 

- rendezvények: évfordulók ünneplése, bálok, vásárok szervezése, jótékonysági 

események, vacsorák, sportesemények, avatások, alapkőletételek, 

bokrétaünnepségek stb. a sajtóérdeklődés generálására. 

A vállalat, mint jó polgár – corporate citizenship (CC), célja hogy a társadalomban jó 

kép alakuljon ki a vállalatról. A vállalat társadalom iránti elkötelezettségét, 

felelősségvállalását jelenti, miszerint a szervezet minél több szálon, szorosabban, pozitív 

módon kapcsolódik össze azzal a közösséggel, azzal a közeggel, ahol működik 

(beágyazódás). A CSR-ral, azaz a vállalati társadalmi felelősségvállalással rokon fogalom, 

magában foglalja azonban azt a kettősséget, miszerint a jó polgár a közérdek figyelemben 

                                                           
3
 a megelőző pénzügyi év eredményeit és legfontosabb eseményeit, a vállalat filozófiáját, terveit tartalmazó 

kiadvány (Borgulya 2010, 50.) 
4
 kisméretű, zsebbe rakható, egyszer vagy többször hajtogatott információs anyag, nyomtatvány 
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tartása mellett saját önös érdekét, a vállalati érdeket is követi (Borgulya 2010, 70). A jó 

polgári magatartás mentén a szervezet: 

- segíthet beruházásokat; 

- adományozhat; 

- szponzorálhat; 

- személyes példamutatással élen járhat stb. (Westebbe – Logan 1995, idézi Borgulya 

2010, 70). 

A társadalmi felelősségvállalás a vállalat telephelybe, annak környezetébe való 

integrálása, beágyazódása miatt is kiemelten fontos. Win-win szituáció, hiszen a cég 

szempontjából is különösen sok vállalati előny realizálható. Elősegíti a pozitív vállalati 

arculat, azaz jó hírnév kialakulását, fenntartását, a tehetséges munkavállalók munkaerő 

piaci vonzását és megtartását, stabil, megbízható üzleti kapcsolatok kialakítást 

partnerekkel, beszállítókkal, állami szervekkel, hatóságokkal. A CSR a sikeresség, a 

kiválóság egyik tényezője (Bükiné Foki, 2013). 

Integrált vállalati kommunikáció 

Napjainkban a technika fejlődésével rohamosan jelennek meg új médifelületek, a 

fogyasztókat szinte minden platformon értékesítési üzenetek veszik körül. A termékek és a 

márka azonosíthatósága érdekében a vállalatok törekszenek kommunikációs 

tevékenységük összehangolására, mely során menedzsment-feladatként koordinálják a 

marketinget, marketingkommunikációt, public relationst, mely által a 

vállalat/szervezet/márka megbízhatóságát, hírnevét növelni tudják (Keegan et al. 1992). 

Cornelissen (2011) olvasatában az integrált szervezeti kommunikáció az összes 

kommunikációs tevékenység koordinálását jelenti, mely során mind a belső, mind a külső 

célcsoportok számára hatékonyan és következetesen kommunikálják a szervezet identitását 

(Cornelissen 2011, 283). 

2.4. Stakeholderek, érdekcsoportok, célcsoportok 

A városmarketing szakirodalmában inkább célcsoportokkal, míg a PR fogalomkörében 

inkább érdekelti csoportokkal, stakeholderekkel találkozunk. A stakeholder szónak nincs 

egységesen elfogadott magyar megfelelője. A hazai szakirodalomban fordítják 

érdekgazdának, érintettnek, de gyakori a stakeholder angol kifejezés használata is. 

A stakeholder elmélet R. Edward Freeman nevéhez fűződik. Strategic Management: A 

Stakeholder Approach (1984) című könyvében fejtette ki először elméletét, miszerint a 

szervezeti menedzsment szorosan összefügg az etikával, az erkölccsel és az értékekkel. 

Azonosította és modellezte azokat a csoportokat, amelyek a szervezetek számára 

stakeholderek, azaz érintetti (érdekgazda) csoportok. Stakeholder szélesebb értelemben 
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minden olyan beazonosítható csoport, illetve egyén, akik a szervezeti célok elérését 

képesek befolyásolni, vagy az által befolyásoltak. Szűkebb értelemben minden olyan 

beazonosítható csoport vagy egyén, akitől a szervezet hosszú távú fennmaradása függ 

(Freeman – Reed 1983, 91). 

A Borgulya Istvánné – Somogyvári Márta (2007) szerzőpáros a vállalat kifelé irányuló 

kommunikációja szempontjából az érdekcsoportokat, azaz a stakeholdereket foglalta össze, 

mint a vállalat kapcsolatát a környezetével (12. ábra). 

 

12. ábra. A vállalat kapcsolata a környezetével (stakeholderek) 

Forrás: Borgulya – Somogyvári 2007 

Rechnitzer (1995) a városmarketing tervezés szempontjából összegezte a célcsoportokat 

(13. ábra): 

- Azok az emberek, akiknek lehetőségük nyílik lakhelyül választani azt a helyet. 

Nem mindig újabb betelepülők megnyerését jelenti, hanem a már ott élők 

megtartását is; 

- Azon emberek csoportja, akik ideiglenesen választják tartózkodási helyül az adott 

területet, várost, például turizmus, üdülés, pihenés, tanulás, munkavégzés céljából; 

- Azon szervezetek, elsősorban gazdálkodó, vállalkozó, ill. nonprofit, civil 

intézmények, melyek telephelyül, működési helyül választják a térséget, ott 

beruházva, munkahelyet biztosítanak; 

- Személyek, szervezetek, akik döntéseikkel (kormánytámogatás 

infrastruktúrafejlesztésre stb.) befolyásolják a hely sikeres működését. 
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13. ábra. Városmarketing célcsoportok 

Forrás: Rechnitzer 1995, 5-16. 

Kutatásomban a fő fókusz a Győr város által definiált három legfontosabb célcsoporton 

– befektetők, városlakók, turisták – van, kérdőíves kutatásomban e három szegmens 

véleményét mértem fel. Hogy teljes képet kapjunk a vizsgált két szereplő viszonyáról, 

fontos szerepeltetni a felmérésben további, a vállalat – és a város – számára fontos 

célcsoportokat is, mint a média, az egészségügy, felsőoktatás, civil szervezetek, sport, 

kultúra képviselői, gazdasági szereplők képviselői, szakmai szervezetek. A városhoz és a 

vállalathoz fűződő viszonyukról, valamint a két fél hírnévépítési együttműködéséről szóló 

gondolataikat szakértői mélyinterjúk segítségével tártam fel. 

2.5. A hírnév és építőelemei 

A marketing és a PR tudományterületének lehatárolása, egymáshoz való viszonyuk, 

valamint eszköztáruk bemutatása után rátérek magának a hírnévnek a fogalmi és tartalmi 

vizsgálatára, valamint a kialakulási folyamatában szerepet játszó állomások, a 

hírnévelemek és az őket összekötő szervezeti kommunikáció felvázolására. 

2.5.1. A hírnév 

A hírnév fogalmának nincs egzakt, tudományos igényű megfogalmazása. Az alábbiakban 

igyekeztem a szakterülettel foglalkozó nemzetközi és hazai szakemberek definícióit 

összegyűjteni a minél szélesebb rálátás biztosítása céljából. A hírnévnek – az angol 

reputation jelentéséből egyszerűen reputációnak – is számos definíciója létezik. A PR-

tudomány fejlődésével, főként a vállalati termékverseny kiéleződése miatt, felértékelődött 
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a hírnév menedzselése. Az elmúlt évtizedekben számos külföldi és hazai szakember 

foglalkozott vele (Konczosné 2012, 2013d). 

A Financial Times Lexikon definíciója szerint a hírnév a megfigyelőknek, 

érdekelteknek egy kollektív megítélése a vállalatról – személyről, városról stb. Mivel 

dolgozatomban nem csupán a vállalat, hanem a város hírnevét is vizsgálom, a 

szakirodalomból idézett fogalmak ugyan úgy értendők a városok hírnevére is –, pénzügyi, 

társadalmi és környezeti hatások vonatkozásában. 

A reputáció, mint fogalom definiálása változhat, attól függően, hogy melyik 

tudományterület elméleti megközelítését vesszük figyelembe (Whetten 1997, 30). 

Fombrun és társai (2000) összegezték a vállalati hírnév sokdimenziós természetét, 

különböző tudományágak perspektíváiból adott meghatározásokkal (8. táblázat). 

Tudomány Meghatározás 

Közgazdaságtan A reputáció azon jellemvonások és szignálok összessége, amelyek 

előrevetítik a cég várható viselkedését egy bizonyos szituációban. 

Stratégia A reputáció az immateriális javak egyike, amelyet nagyon nehéz a 

versenytársaknak imitálniuk, másolniuk vagy kisajátítaniuk, így 

tulajdonosainak fenntartható versenyelőnyt biztosít. 

Számvitel A reputáció a számtalan formájú immateriális vagyonelemek 

egyike, amely nagyon nehezen mérhető, de értéket hoz létre a 

vállalat számára. 

Marketing A reputáció azokat az asszociációkat írja le, amelyek kialakulnak 

az egyes személyekben a vállalat nevének kapcsán. 

Kommunikáció A reputáció azon jellemvonások összessége, amelyek azokból a 

kapcsolatokból alakulnak ki, amelyeket a vállalat a sokféle 

érintettjével kialakít. 

Szervezetelmélet A reputáció a vállalat kognitív reprezentációja, amely abból 

adódik, ahogy a stakeholderek a vállalat tevékenységét értelmezik. 

Szociológia A hírnévvel kapcsolatos rangsorok társadalmi konstrukciók, 

amelyek a vállalatnak a megosztott szervezeti környezetben levő 

stakeholdereivel kialakított kapcsolataiból származnak. 

8. táblázat. A vállalati hírnév definíciói, különböző tudományágak nézőpontjaiból 

Forrás: Fombrun et al 2000, In: Roper – Fill 2012, 7 alapján Konczosné 2013a 

Fombrun definíciója (1996) jól összegzi a vállalati hírnév különböző értelmezéseit. 

Eszerint a vállalati hírnév a cég múltbeli tevékenységének és eredményeinek kollektív 

reprezentációja, ami leírja a cég azon képességét, hogy értékes eredményt adjon a sokféle 

stakeholderének. Azt méri, hogy milyen a cég relatív megítélése egyrészt a belső (a 

munkatársak), másrészt a külső (a stakeholderek) viszonylatban. Egy olyan általános 

elképzelés, amelyet egy cégről a szavazói – azaz stakeholderei, érdekcsoportjai – vélnek, 

továbbá annak nettó észlelése, hogy egy vállalat képességei mennyire tudnak találkozni a 

stakeholderei elvárásaival. A vállalat hírnevét általános becslésként definiáljuk, amelyet a 



46 
 

vállalat összetevői eredményeznek, mely tisztán affektív (indulati) vagy emocionális 

reakció a vállalat nevére (Fombrun 1996, 37). 

Roger Bennett és Rita Kottasz (2000) meghatározása szerint a reputáció vélemények, 

percepciók, elvárások összessége, amelyet a kliensek, az alkalmazottak, a beszállítók, a 

befektetők és a széles közvélemény alakít ki a vállalat minőségével, jellemzőivel és 

viselkedésével kapcsolatban, s mindezt saját tapasztalataik alapján, a vállalat mindennemű 

akciói alapján teszik. 

Manfred Schwaiger (2004) és Steven Wartick (1992) meghatározása szerint a hírnév a 

vállalat képességeit és tulajdonságait foglalja magába, mindazt, amit általában mondanak a 

vállalatról, tehát az egyes érdekeltek véleményeinek aggregálása annak kapcsán, hogy 

milyen a vállalat működése, valamint a vállalat milyen válaszokat ad az igények 

kielégítésére vonatkozóan. 

Wartick (2002) szerint a vállalati reputáció létrejöttét lényegében egy képlet 

eredményeként fel lehet írni, melyben a függvény változói a vállalati image és a vállalati 

identitás. 

Reputáció = image + identitás 

Wartick (2002) rámutat arra is, hogy a vállalati reputációt gyakran szinonimaszerűen, 

nagyon szoros kapcsolatba állítják az alábbi szavakkal: identitás, image, presztízs, 

goodwill, megbecsülés. 

Stuart Roper és Chris Fill szerint a hírnév „valakiről vagy valamiről általánosan 

alkotott vélemény, becslés, amit egy személyről, annak híréről tartanak, tudnak, avagy a 

vele azonosított jelleg, általános vélekedés, hír. A hírnév tehát különböző emberek 

nézeteinek és benyomásainak kombinációja, nem egyhangúan állítva, hanem 

általánosságban” Ám hangsúlyozzák, „míg egy termék hírnevét nagyrészt a fogyasztóinak 

és vásárlóinak a véleménye alakítja, addig egy vállalat esetében számos embercsoport 

benyomásán alapul, melyek közül csak az egyik a termék/szolgáltatás fogyasztói” (Roper – 

Fill 2012, 5). 

Dennis Bromley (2001) is kiemeli a különféle vélemények fontosságát, és úgy 

határozza meg a hírnevet, mint egy személyről vagy szervezetről elterjedt véleményeket. 

James E. Grunig (2002, idézve Nyárádi – Szeles 2011, 209) szerint a hírnév egy attitűd. 

Hazai viszonylatban a leginkább elterjedt az alábbi, talán kissé konyhanyelven 

megfogalmazott, ám annál szemléletesebb mondat: „Annak az eredménye, amit teszel, 

amit mondasz és amit mások mondanak rólad”. A PR tevékenység az a tudományterület, 

amely a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen, és 
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befolyásolja a véleményt és a viselkedést. Szeles Péter Nyárády Gábornéval (2011) 

közösen írt könyve számít a PR oktatás magyarországi alapművének, melyben a 

nemzetközi szakirodalom összegzésén túl saját modellek felállításával is szemléltetik a 

terület összefüggéseit. A 14. ábrán a hírnév kialakulásának modelljét látjuk.  

 
14. ábra: A hírnév 

Forrás: Nyárády – Szeles 2011, 213 

A modellen a hírnév az „amit mondasz, amit mások mondanak rólad, valamint amit 

teszel” definíció mentén mutatja, hogy az imázs a hírnév előszobája, amiben a 

közismertség, közvélekedés – értelmezésemben az egyes stakeholderi csoportokban 

kialakult imázs, valamint a közmegbecsülés befolyásolják a hírnevet, hogy egy 

magánszemély/vállalat/város stb. híressé vagy hírhedtté válik-e, azaz pozitív vagy negatív 

hírnévre tesz-e szert. Ezért a fordított irányú nyilak még jobban szemléltetnék a hírnév 

kialakulásának folyamatát a 15. ábrán. 

 
15. ábra: A hírnév kialakulása 

Forrás: Nyárády – Szeles 2011, 213 alapján saját szerkesztés 
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Tarró Adrienn szerint a vállalati hírnév azt mutatja, ahogy a külső érdekelt csoportok és 

más érdekelt felek vélekednek a vállalatról. Affektív és kognitív összetevők kombinációja, 

a vállalat iránt érzett emocionális dolgokat is magában foglalja, a szubjektív érzések is ide 

tartoznak (Tarró 2013, 52). 

A definíciók összegzése után láthatjuk, hogy a hírnév rendkívül komplex fogalom, 

hiszen: 

- a belső és külső érdekelt csoportok, stakeholderek véleményeinek összessége; 

- fontos hangsúlyozni, hogy ezen nézetek és benyomások kombinációja a hírnév 

általánosságban. 

Vizsgálatához éppen ezért fontos átlátnunk, hogyan is épül fel. Roper és Fill (2012) 

áttekintik a hírnév létrejöttének folyamatát (16. ábra). A hírnév építőköveinek az identitást, 

az imázst, a személyiséget és a kommunikációt tekintik. 

 
16. ábra. A vállalati hírnév építőkockái 

Forrás: Roper – Fill 2012, 35 

Dolgozatomban a hírnév kialakulásának megértéséhez a hírnévelemeket, a fent 

bemutatott építőkockákat összekötő, egymásra építő szervezeti kommunikáció folyamatát 

vizsgálom. 

2.5.2. A hírnév építőelemei 

A következőkben az egyes építőelemek fogalmi lehatárolását azért tartom fontosnak, mert 

gyakran ezek téves használata, az angol szakszavak félrefordítása, félreértelmezése vezet 

fogalmi zűrzavarhoz. 

Corporate personality – a szervezet személyisége 

Roper és Fill (2012) a szervezeti hírnév kiinduló elemének a corporate personality-t, azaz a 

szervezeti személyiséget tekintik. Összefüggéseit a hírnév kialakulásának folyamatában a 

17. ábra szemlélteti. 
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17. ábra. A vállalati hírnév építőkockái: Corporate personality 

Forrás: saját szerkesztés Roper – Fill 2012, 35 alapján 

A corporate personality-t néha a vállalat karakterének is mondják, mert a cég alapvető 

természetére vonatkozik. Számos tényezője van, de kettőt dominánsnak tekinthetünk: a 

vállalati kultúrát és a stratégiát fejlesztő folyamatot. A szervezeti kultúra formálja azt a 

módot, ahogy egy szervezet viselkedik. Mindkét domináns tényezőhöz kapcsolódik a 

vízió, a misszió és az értékek. A szervezet személyisége a jellemzők összessége, amelyek 

egy szervezetet alkotnak. 

Corporate identity/brand – vállalati identitás/márka 

A corporate personality-ből a hírnévépítés folyamatában a következő állomás a corporate 

identity vagy corporate brand kialakulása (18. ábra). 

 
18. ábra. A vállalati hírnév építőkockái: Corporate identity 

Forrás: saját szerkesztés Roper – Fill 2012, 35 alapján 

Corporate identity vagy corporate brand testesíti meg, amilyennek akarja a vállalat, 

hogy lássák, ahogy mutatja magát mind a belső, mind a külső partnereinek; ahogy 

megkülönbözteti és pozícionálja magát egy szervezet, más szervezetekhez képest. A 

vállalati identitás három kulcskérdésre ad választ: Mi a szervezet? Mit csinál? Hogy 

csinálja azt? Stuart Albert és David Whetten (1985) megfogalmazásában: „Kik vagyunk? 

vagy Hogyan látjuk magunkat?”, tehát ahogy a munkavállalók látják a vállalatot. 

Bromley (2001) szerint a vállalati identitás, arculat azt jelenti, ahogyan a vállalatunk 

kulcsfontosságú tagjai megítélik szervezetünket. 
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Fazekas – Harsányi (2000) Corporate Identity, vállalati arculaton (CI) egy cég kifelé és 

befelé irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, 

tudatosan és folyamatosan használt összetevőit értik (19. ábra). 

 
19. ábra. A vállalati arculat összetevői 

Forrás: Fazekas – Harsányi 2000, 52 

A vállalati identitás (Corporate identity) fogalmának alakulása az elmúlt évtizedekben 

onnét indult, hogy a tulajdonos = arculat, azaz a vállalat identitását egy személyben a 

tulajdonos, vezető határozta meg. Majd az ötvenes években megjelent a vállalati 

arculatépítésben a termékek markáns vizuális megjelenítése. A hatvanas években 

elkülönült már magáról a vállalatról kialakult kép, mely a fogyasztók döntéseiben, mint 

bizalmi tényező, nagy szerepet játszott. A kilencvenes években aztán a komplex megítélés, 

a pozitív imázs, a hírnév került a középpontba. 

Szűkebb értelmezésben a vállalati identitás, a vállalat arculata a vállalat formai 

megjelenése. Tágabb értelemben ezen túl az azonosság, a magatartás, stratégiai 

gondolkodás komplex rendszere. Pozitív visszatükröződése a reputáció, a pozitív hírnév, 

imázs. „A Corporate identity a vállalaton belüli olyan stratégiai irányítást és ennek 

megfelelő cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, amely összehangolva a 

vállalat/szervezet osztályainak, részlegeinek és csoportjainak tevékenységét, a 

cég/szervezet belső és külső minősítésének, értékelésének, megítélésének és hírnevének 

sikeres és meghatározó tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza.” (Nyárády – Szeles 

2011, 201). Az a kép, amelyet a vállalat magáról, mint személyiségéről a piac, a 

társadalom, a környezete és saját munkatársai számára kialakított és mutat (Nyárády – 

Szeles 2011, 269). 

Uwe Goettsche (1982, 35), német gyakorlati szakember szerint a vállalati arculat a 

vállalaton belüli olyan stratégiai irányítást és ennek megfelelő cselekvési tervet, olyan 

intézkedések összességét jelenti, amely összehangolva a szervezet/vállalat osztályainak, 
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részlegeinek és csoportjainak tevékenységét, a cég/szervezet belső és külső minősítésének, 

megítélésének és hírnevének sikeres és meghatározott tartalmú, tervszerű alakítását, 

építését célozza. 

Nicholas Ind (1992) szerint az identitást a szervezet múltja, hitvallása és filozófiája, 

technológiájának jellege, tulajdonosai, dolgozói, vezetőinek egyénisége, a szervezet 

erkölcsi és kulturális értékei, valamint működési stratégiái alkotják. 

Ezt a koncepciót követve megalkothatjuk a városra alkalmazva a city identity fogalmát 

is. Törőcsik Mária 1995-ben a Tér és Társadalomban (1995, 17-23) megjelent írásában a 

vállalati szektoron kívülre is kiterjeszti az identitás vizsgálatát, kiindulva a corporate 

identity fogalmából. Úgy vélekedik, hogy a non-for-profit területeken erősödik a verseny a 

forrásokért, a jó hírnév eléréséért. A települések, területek identitása azt jelenti, hogy 

világossá tehető és a célszemélyeknek egyértelműen bizonyítható az a relatív 

versenyelőny, amivel az adott terület más területekkel össze nem téveszthető módon 

rendelkezik. Így érveket lehet ahhoz kapni, hogy miért éppen oda költözzenek emberek, 

miért terveznek beruházásokat arra a településre, miért vonzó idegenforgalmi cél az adott 

térség stb. A CI átvitele térségekre azt feltételezi, hogy képes legyen a település olyan 

kisugárzást adni, amivel a polgárok, vállalkozások, potenciális betelepülők, látogatók stb. 

azonosulni tudnak. 

Christian Ebert (2005) szerint egyrészt értelmezhetjük az identitást úgy, mint a terület, a 

város azonossága vagy személyisége, másrészt, mint az egyének azonosulása, belső 

kötődése a területhez, városhoz. 

Turóczy Gábor (2002) szerint egy település arculatán, más szóval community identity-n 

(CI) a város vagy község „kifelé és befelé irányuló önábrázolását és magatartását, 

megnyilvánulásainak megtervezett, tudatos és folyamatosan használt összetevőit” értjük.  

Szakál Gyula (1996) szerint a város identitása a city design, azaz az építészeti 

kialakítás, az egységes design, logó, a city kommunikáció, azaz a célcsoportokkal való 

kommunikáció és city magatartás, azaz az ügyek kezelésével foglalkozó személyek 

magatartásán keresztül nyilvánul meg. 

Ha egy szervezet, város önképe, önimázsa és külső imázsa, struktúrája és kultúrája 

között sok közös vonás van, akkor erős identitásról beszélhetünk. A 4.1. fejezetben 

bemutatom majd Győr, mint iparváros, gazdasági telephely történeti kialakulását, melynek 

a lakosok identitása, a város imázsa, a róla kialakult hírnév történetisége szempontjából 

lesz jelentősége. 
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Piskóti (2012) szerint a nemzetközi és hazai szakirodalomban sincs egyértelmű, 

egyöntetűen elfogadott definíció a területi-, városidentitásra. A fogalom kettősségét a 20. 

ábra szemlélteti. 

 

20. ábra. Az identitásfogalom kettőssége 

Forrás: Ebert 2004, 566 alapján Piskóti 2012, 298 

Piskóti (2012) úgy véli, a city identity koncepció egy komplex összefüggésrendszer 

magját alkotja, amelyben egyrészt nagyon fontosak a kidolgozott stratégiák és tettek, 

másrészt ennek kommunikációja a célcsoport felé. Saját fejlesztésű modelljét a 21. ábra 

mutatja (2. számú melléklet), melyben a CI egy cég „személyiségét” jeleníti meg, ami a 

külsőségekből, a viselkedésből és a kommunikációból kialakuló képet alkotja (Corporate 

design, Behavior, Communication). A CI különféle területekről összetevődő, sajátos, adott 

cégre jellemző megjelenítést eredményez, aminek a visszatükröződése a Corporate image, 

vagyis az a kép, ami az üzletfelekben, a tágabb környezetben él a cégről. Előnyei: image-

nyereség, a munkatársak motiváltságának növekedése, a piaci részesedés növekedése, 

forgalomnövekedés, új, kvalifikált munkatársak könnyebb megnyerése stb. 

A gazdaságban működő szervezetekhez képest – ahol már bevált és elterjedt a CI 

koncepciózus alkalmazása –a települések speciális alakulatok: 

- A város nagy komplexitású területi, gazdasági és szociális rendszer, aminek 

különböző elemei, pl. kultúra, lakosság, infrastruktúra, területi elhelyezkedés stb. 

összefonódnak egymással (tehát nem homogén, mint egy motor- és autógyártásra 

specializálódott vállalat); 

- A döntési struktúra bonyolult, hiszen rendkívül heterogén érdekcsoportokat kell 

összhangba hozni (pl. pártok, egyesületek, lakócsoportok, vállalkozók stb.); 

- Nehéz a célmeghatározás, prioritások szükségesek időnként; 

- A városokat számos területen törvény kötelezi; 

- A hosszú távú gondolkodás települések esetében 10-15 év is lehet, hiszen a városi 

identitás alapelemeit (pl. lakosság szerkezete, településszerkezet, városkép) nehéz – 
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ha egyáltalán lehetséges – megváltoztatni (Győr iparvárosból – a belváros 

rehabilitációjával, az üzemek, gyárak ipari parkba való telepítésével – igazi vonzó, 

élhető, kulturális, zöld város lett). 

Corporate image – szervezeti imázs 

A hírnévépítési folyamat következő eleme a Corporate image, azaz szervezeti imázs, amit 

dolgozatomban egyrészt városimázsnak, másrészt szervezeti, azaz cégimázsnak tekintek. A 

szervezeti imázs elhelyezkedését a hírnévépítési folyamatban a 22. ábra mutatja. 

 
22. ábra. A vállalati hírnév építőkockái: Corporate image 

Forrás: saját szerkesztés Roper – Fill 2012, 35 alapján 

A Corporate image azt mutatja, ahogy különböző csoportok érzékelik/értelmezik a 

vállalatot. Az imázs nem a vállalatnál van, hanem azoknál, akik érzékelik a vállalatot. Az a 

kép, ami a stakeholderekben kialakul a vállalatról, számos összetevő kombinációja, de 

alapvetően az értékek, hiedelmek és attitűdök desztillációja. 

A leginkább az imázs és a hírnév fogalmát használják tévesen felváltva, pedig a Roper 

és Fill-féle (2012) kiinduló ábránkból egyértelműen kiderül, hogy az imázs az egyes 

stakeholderi csoportokban alakul ki, emiatt mindig szubjektív. 

A vállalati image azt jelenti, ahogy a szervezet mutatja magát a külvilág, a nyilvánosság 

felé, különös tekintettel a vizuális eszközökre (Bromley 2001). 

Az imázs fogalmán belül megkülönböztetünk:  

- product image – termékimázst; 

- brand image – márkaimázst; 

- company vagy corporate image – vállalati vagy szervezeti imázst; 

- személy-, szakember vagy vezetőimázst. 

Nyárády és Szeles (2011, 248) szerint a vállalatok önálló imázzsal rendelkeznek a 

fogyasztók (stakeholderek) tudatában, melynek létrejöttét a kommunikációs parabola 

folyamatábrája szemlélteti (23. ábra). Ennek több meghatározó, befolyásoló tényezője van: 

- Vállalati/szervezeti filozófia, melybe tartozik a szervezet küldetése (missziója) és 

jövőképe (víziója); 
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- Műszaki, tudományos fejlődés tudatosítása a PR eszközeivel (hogy mutassa a 

szervezet, hogy halad, hogy innovatív); 

- Vállalati/szervezeti kultúra: a szervezet identitásának markáns eleme. Charles B. 

Handy (1985) definíciója szerint a szervezetbe mélyen beágyazódó hitek és 

meggyőződések; 

- A vállalat/szervezet struktúrája: horizontális és vertikális munkamegosztás, 

szervezeti forma; 

- Szervezeti stratégia, stílus; 

- Szervezet tagjainak önbecsülése; 

- Szervezet vizuális azonosítói (grafikai jelek, design elemek, embléma, színek, 

épületek, egyenruhák, ajándéktárgyak – minden, ami vizuális a céget megjeleníti és 

megkülönbözteti más szervezetektől; 

- Szervezet kommunikációja: maga az imázs-formálás, megnyilvánulások 

összessége. 

 
23. ábra: Kommunikációs parabola 

Forrás: Nyárády – Szeles 2011, 253 

Fazekas és Harsányi (2000) szerint az image (imázs vagy imidzs) azon elképzelések és 

benyomások összességét jelenti, amely egy emberben vagy csoportban egy adott 

személyről, termékről vagy vállalatról kialakul. Többféleképpen csoportosíthatjuk: 

- tárgya szerint: vállalati (corporate), termék (product) vagy márka (brand) image; 

- kialakulási módja szerint: spontán vagy tudatosan kialakított; 

- idődimenziója alapján: jelenlegi vagy kívánatos; 

- irányultsága szerint: ön, külső. 
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Az imázs-építés célja, hogy a spontán, a stakeholderekben kialakult imázs egyre inkább 

közelebb kerüljön a szervezet által tudatosan kialakított imázshoz, a corporate identity-hez. 

Ez az imázs tervszerű alakítása, a tudatos imázsépítés, melynek eszközei megegyeznek a 

marketing eszköztárával (Nyárády – Szeles 2011). 

Ahogy az identitást, úgy az imázs fogalmát is értelmezhetjük a városok szintjén. A 

város imázsa a megfelelő márka kialakításának következményeként vagy előfeltételeként 

alakul ki, és nem más, mint az adott helyhez kötődő elképzelések, benyomások és 

vélemények együttese, amely több információ és asszociációk összességéből alakul ki 

(Kotler 1997). 

Garamhegyi Ábel és Boros Lajos (2010) szerint a lakosok a város egyes elemeit sajátos 

jelentéssel ruházzák fel, gondolataikban újrateremtik azt, ezáltal az egyének térhez fűződő 

viszonya gyakran átértékelődik. Olvasatában az imázst a város fizikai valósága, az ahhoz 

tapadó szimbolikus jelentések, a különböző diskurzusok, intézmények, szokások, a város 

lakóihoz kapcsolódó sztereotípiák formálják. 

Alberto Vanolo (2008) szerint az imázs egy általános jelentése, ideája egy helynek, 

amit nem csak a vizuális elemek befolyásolnak, hanem sok egyéb tényező: a szimbólumok, 

amik a város materiális komponenseiben öltenek testet (ide tartoznak az utak, műemlékek, 

épületek) és az immateriális alkotóelemek, mint például a szokások, intézmények, rutin, a 

helyi lakosok attitűdje, életmódja. 

Míg az arculatot a vállalat alakítja, addig az imázst a közösség, a stakeholderek, a 

public; alakításában csak közvetve tud részt venni a vállalat. Továbbá a kialakult kép nem 

csak racionális, de többnyire irracionális, érzelmi alapú. A pozitív imázs kialakulása tehát a 

hírnév (Nyárády – Szeles, 2011). 

David Pocock – Ray Hudson (1978, idézi Ashworth – Voogd 1997) szerint az imázs a 

közvetlen érzékszervi észleléseknek a megfigyelő személy értékrendjén átszűrt összessége, 

tehát az elért, aktív vagy passzív módon befogadott információk alapján a személy által 

tanult, képviselt, megtestesített értékek által feldolgozott s rögzült gondolat, benyomás, 

vélemény, ítélet, mely alapja az adott tárgyról, személyről, régióról, városról kialakuló 

attitűdöknek, beállítódásoknak. 

Maga az imázs-fogalom Kevin Andrew Lynch (1960) szerint egy térbeli struktúrának a 

fejünkben őrzött képe. Roman Antonoff (1982) a városhoz kapcsolódó nézeteket, 

értékeket, attitűdöket hangsúlyozta, melyek kialakulásában a média, a nyilvánosság 

eszközei nagy szerepet játszanak. 
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Szakál Gyula (1994, 1995) a társadalomtudomány szempontjából közelíti meg a 

városimázs fogalmát. Úgy látja, hogy a várost, objektív környezetet látva képzetet alkotunk 

magunknak, melyet érzelmileg interpretálunk. Ez alapján teremtjük meg a város imázsát, 

amikor a városképzetből tipikus elemeket kiemelve ezeket sajátos egyediséggel ruházzuk 

fel, újrateremtjük magunknak a települést. Így az imázs olyan bonyolult kommunikációs 

rendszer része, amely közvetítő helyet foglal el a fizikai és épített környezet, a társadalmi-

gazdasági viszonyok és az egyén magatartása között. Az imázs akkor keletkezik, ha a 

városról alkotott képzetből egy-egy tipikus és általuk valamiért fontosnak tartott elemet 

kiemelünk. 

Egy város imázsa akkor jó, ha az ipar és a legkülönfélébb szolgáltatások (bank-, 

biztosítás, idegenforgalmi szféra) a többi településsel szemben kiemelten előnyben 

részesítik. Ha a tudomány, művészet és a gazdaság kiemelkedő egyéniségei gyakran 

fordulnak meg a városban, és szívesen telepednek le. Ha a városban született termékek, 

művészeti, tudományos teljesítmények jelen vannak az emberek tudatában (Szakál 1996). 

A városmarketing identitásalapú megközelítése (Piskóti 1997, Piskóti et al. 1997, 

2002) szerint a városidentitás fogalom megközelíthető úgy, mint az adott városról az egyén 

fejében élő kép, ismeret, amely megkülönböztet, beazonosít egy várost, s mint 

pszichológiai megjelenés, kognitív konstrukció értelmezhető, azaz a város azonossága, 

megkülönböztethetősége, személyiségeként értelmezhető. Az adott terület marketingjében, 

versenyképességének fejlesztésében meghatározó jelentősége van a róla meglévő 

ismeretszintnek, a róla – különböző jellemzők, paraméterek alapján – alkotott 

elfogadottságnak, attitűdöknek, imázsnak. 

Minél inkább egybeesik ez az ismeretszint, ez a kép, imázs az adott célcsoportok 

döntési szituációkban megfogalmazott elvárásaival, annál valószínűbb, hogy mellette 

döntenek, annál sikeresebb lesz a terület, a város. 

A városok nem egyszerű imázsépítésre, hanem az adott termék, jelen esetben az adott 

terület tudatos pozícionálására törekednek, azaz megkülönböztetik magukat 

versenytársaiktól. Ennek lényege a terület identitásának, a megkülönböztető jegyeinek, 

értékeinek, előnyeinek a felépítése és elfogadtatása, pozitív elismertetése, a pozitív imázs 

kialakítása. Az identitás tudatos építése nem jelent mást, mint a termék, a város márkává 

fejlesztését, hiszen így azon jellemzők, értékek, előnyök fogják meghatározni a területről 

alkotott képet, imázst, melyet mi választottunk, mi tettünk versenyképessé, és mi 

ismertettük, fogadtattuk el célcsoportjainkkal. Az identitásépítés így válik tudatos 

márkaépítéssé, az imázs márkaimázzsá. 
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Piskóti (2012) szerint az imázs, városimázs tartalmát tovább cizellálhatjuk a szerint is, 

hogy milyen szempontból, milyen megközelítésből alakul ki a kép a desztinációról. 

Gazdasági imázs, telephelyimázs a vállalkozói döntéseket meghatározó területi 

tényezőkről – telepítő tényezők – alkotott pozitív és negatív véleményekből áll. Mivel a 

gazdasági versenyben a telephely kiválasztására hozott döntések meghatározóak egy 

vállalat sikeressége szempontjából, komoly vizsgálatok folynak egy-egy ilyen 

létfontosságú döntés előtt. A kereskedelmi telephelyek értékelésére több tényezőlistát is 

találunk a szakirodalomban. 

Nemes Andrea (2000) a következő tényezőket tartja fontosnak, továbbá véleménye 

szerint a puha tényezők súlya felértékelődőben van a költségalapúakkal szemben: 

- demográfiai tényezők (lakosság száma, összetétele); 

- gazdasági tényezők (jövedelem, fogyasztási szerkezet, piacpotenciál); 

- pszichológiai tényezők (életszokások, fogyasztási kultúra, mentalitás); 

- konkurenciaviszonyok; 

- zavaró tényezők, jogi szabályozás; 

- telephelyfüggő költségek alakulása; 

- a konkrét vizsgált ingatlanobjektum értékelése. 

John Dunning és George Norman (1987) listájában hasonlóképpen kiemelt 

fontosságúak a soft tényezők: 

- város- ill. régióimázs; 

- helyi kulturális tényezők; 

- nyelvi tényezők; 

- egészségügyi és oktatási intézmények; 

- lakáshelyzet; 

- önkormányzat anyagi segítsége; 

- elérhetőség; 

- helyi munkaerő. 

Corporate reputation – szervezeti hírnév 

A szervezeti hírnév, mint a hírnévépítési folyamat „végtermékének” létrejöttét, helyét a 

hírnévépítési építőkockák sorában a 24. ábra mutatja. 

 
24. ábra. A vállalati hírnév építőkockái: Corporate reputation 

Forrás: saját szerkesztés Roper – Fill, 2012, 35 alapján 
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A corporate reputation (bővebben 2.5. fejezet) kollektív fogalom, amely magában 

foglalja a stakeholderek véleményét a szervezetről, annak identitásáról, imázsáról. Nagyon 

fontos tehát szem előtt tartani, hogy a vállalat hírneve nem csak a fogyasztók, hanem az 

összes érintett csoport nézetén alapul.  

Corporate communication – szervezeti kommunikáció 

A szervezeti kommunikáció szerepét a hírnévépítési folyamat során a 25. ábra szemlélteti. 

 
25. ábra. A vállalati hírnév építőkockái: Corporate communication 

Forrás: saját szerkesztés Roper – Fill, 2012, 35 alapján 

A Corporate communication, a vállalati kommunikáció, melyet a 2.3. fejezetben 

bemutattam, teszi lehetővé az építőkockák közti kapcsolódást. Azt támogatja, hogy a 

hírnév fejlett és tartós legyen. Az a folyamat, amely a vállalati identitást vállalati imázsra 

formálja át (Nyárády – Szeles 2011, 295). A hírnév menedzsmentje eszerint az építő 

elemek közti rések azonosítása és minimalizálása, továbbá a vállalati kommunikáció 

(Roper – Fill, 2012, 34-37). 

2.6. Imázstranszfer 

A nemzetközi és hazai szakirodalmat feltérképezve az imázs- és márkavizsgálatok során 

gyakorta találunk példát termékek és származási helyük, valamint vállalatok és származási 

országuk vonatkozásában az ún. imázstranszfer tárgyalására. A country-of-origin (COO)
5
 

hatás vagy más néven made-in-marketing vagy made-in-label hatáson az országokról 

általánosan kialakult elképzelések, általánosítások hatását értjük, amit az országok 

termékeiről, márkáiról gondolnak az emberek, mintegy leegyszerűsítve a többi jellemzőt, 

hiszen a fogyasztók hajlamosak a sztereotípiákban való gondolkodásra (Papadopoulos – 

Heslop 1993). A COO vizsgálatáról ország-termék vonatkozásában számos kutatás 

született már, azonban az országok hatásának vizsgálata az ország vállalatainak általános 

hírnevére nézve ezidáig kevésbé feltárt terület, pedig számos multinacionális cég 

                                                           
5
 Azon jelenséget jelöli, miszerint az adott termék vagy szolgáltatás származási országa befolyásolja a 

potenciális fogyasztók, vevők termékről alkotott véleményét, azaz az adott ország imázsa átvetül a termékre 

(Király 2011, 174.) 
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telephelyválasztásában a lokalitásnak fontos szerepe van. William Newburry (2012) az 

országeredet hatás befolyását kutatta a vállalatok hírnevére nézve. Minjeong Kang és 

Sung-Un Yang (2010) a Corporate Reputation Reviewban megjelent tanulmányukban az 

országhírnév és az ország vállalati hírnevének a nemzetközi fogyasztói termékattitűdökkel 

és vásárlási szándékokkal való összefüggéseivel foglalkoztak. A COO hatást így nem 

csupán az országhírnév vonatkozásában tekintették, hanem az ország vállalatainak 

vonatkozásában is vizsgálták. 

Magyarországon leginkább Papp-Váry Árpád (2004) nevéhez köthető az országeredet 

hatás feldolgozása. Az országimázsból áttételesen következtetéseket vonunk le egy, az 

adott országból származó termék imázsára, így azt az országról kialakult sztereotípiák 

erőteljesen befolyásolják (Papp-Váry 2004). A 10. táblázatban áttekintek a hatásokra 

vonatkozó néhány példát: 

Ország Sztereotípia Termék 

Anglia kifinomultság, múltbeli 

értékek 

Burberry, British Airways 

Franciaország életminőség, sikk Chanel, parfümök 

Németország munkamorál, 

megbízhatóság, minőség 

Bosch, BMW, Opel, AUDI 

Olaszország stílusos, szexi Ferrari, Dolce & Gabbana, 

Armani 

Svájc precizitás Swatch, óramárkák, bankok 

Svédország tisztaság, hatékonyság, rend, 

környezettudatosság 

Volvo, Ikea 

10. táblázat. Országeredet-hatás termékekre levetítve 

Forrás: Papp-Váry 2004 alapján saját szerkesztés 

További konkrét páldák az autóipar világából 

Claudia Schiffer - Opel
6
 

Az autóiparnál maradva egy kiváló példa az országeredet hatás megjelenésére a 

termékek/márkák/vállalatok reklámozásában a német OPEL a szintén német Claudia 

Schiffer szupermodellel készült kampánya – Claudia Schiffer rather drives an Opel, azaz 

Claudia Schiffer inkább Opelt vezet. 

„Nem titok, hogy másoknak jobb humorérzékük van a németeknél. Ők nem veszik a 

dolgokat olyan komolyan. És pontosan így készítik az autóikat is. Én inkább német autót 

vezetek.” 

Claudia Schiffer azokra a nemzeti sztereotípiákra tapint rá, melyek a németeket nem 

tüntetik fel vicces, laza emberekként. Viszont egy autó vásárlásakor a fogyasztók elvárása 

                                                           
6
 https://www.youtube.com/watch?v=H3nVwC4U50Q. A letöltés ideje: 2017. február 27. 
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éppen ezzel ellentétes, a megbízhatóság, precizitás kerül előtérbe, mely a sztereotípiák 

szerint a német nép egyik fő ismérve. 

Zlatan Ibrahimovits – Volvo
7
 

Hasonló példa autóipari márka népszerűsítése során a svéd Volvo együttműködése Zlatan 

Ibrahimovic svéd ikonikus válogatott labdarúgóval, a Manchester United jelenlegi 

sztárjátékosával, aki mind hazájában, mind a világon az egyik legjobb, leggólerősebb és 

legmegbízhatóbb támadónak számít. Ahogy neve is mutatja, nem tősgyökeres svéd, szülei 

délszláv bevándorlók voltak, úgy leltek otthonra Svédországban. 

A három perces reklám a még hajnali sötétségbe burkolózó lakásban kezdődik, ahol 

Ibrahimovits felkelve az ágyból a következőket mondja: „Ez nem az otthonom, egy másik 

helyről származom. Az édesanyám horvát, az édesapám Boszniából származik. És én 

Svédországnak ennek a kis környékén nőttem fel. Nem volt sok mindenem 

gyermekkoromban, csupán a nyughatatlanságom és a nagy álmaim. Messzebbre akartam 

jutni, mint bárki más. Így elindultam az utamon, nem úgy gondolkodtam, ahogy ők. 

Keményebben dolgoztam, mint bárki, bárhol, az Ajaxban, Juventusban, Barcelonában, 

Interben, Milanban és Párizsban. Meghallgattam másokat, de nem mindig követtem. Én 

tudtam, mi a jó nekem. Nem kapod a lehetőségeket, meg kell ragadni őket. A saját utadat 

járod, de sose feledd, honnét származol!” 

A reklám során Ibrahimovic elindul otthonról, beszáll Volvojába, végighalad a hajnali 

utcán, ahol szurkolók lépnek ki kék-sárgára festett arccal, zászlókkal otthonaikból, és 

indulnak a standion felé. Közben a játékos nagy válogatottbeli pillanatait adja a televízió. 

A stadionhoz érve újságírók és szurkolók között begurul autójával a stadion 

mélygarázsában. Ahogy eltűnik, megjelenik a felirat: “Made by Sweden” – Svédország 

készítette. 

Szintén a közös együttműködés keretében született a kampányban egy másik 

reklámfilm is, melyben Ibrahimovicot a családjával is láthatjuk, Volvojával a havas 

tájakon jár, megmártózik a téli tengerben, a hajnali erdőben fut a hegyre, közben a svéd 

nemzeti himnuszt halljuk. A reklám végén, hasonlóképp az első példához, megjelenik a 

Made by Sweden felirat.
8
 

Ez utóbbi példa kiválóan mutatja, hogyan kapcsolódik az ország hírneve egy termékhez, 

amit a híres nemzeti hős szerepeltetésével még hatásosabbá tettek egyrészt a svédeknek, 

akik ezáltal teljes mértékben magukénak érzik a Volvo autókat, másrészt több célcsoport 

                                                           
7
 https://www.youtube.com/watch?v=2QzJCtpp5k4. A letöltés ideje: 2017. február 27. 

8
 https://www.youtube.com/watch?v=jmiweoayex4. A letöltés ideje: 2017. február 27. 
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számára is, akik szeretik a futballt, egy kissé a pimaszságot, a felsőbbrendűséget, díjazzák 

a kitartást, a kemény munkát, mert ezek az ismérvek mind azonosíthatók Ibrahimovic 

személyével, így a Volvo márkával is. 

A 2. fejezetben a kutatásom szempontjából legfontosabb fogalom, a hírnév 

gondozásával foglalkozó PR, valamint a marketing és a kommunikáció tudományterületét 

tekintettem át, felvázoltam kapcsolatrendszerüket releváns vonatkozásában. Ezt követően a 

hírnév meghatározásait és a hírnévépítési folyamat mérföldköveit, a hírnév építőelemeinek 

definícióit, jellemzőit foglaltam össze. Mivel nem teljes hírnévvizsgálatra törekszem 

kutatásom során, hanem az elemek közti „ragasztóanyagot”, azaz a szervezeti 

kommunikációt górcső alá véve magát a hírnévépítési folyamatot vizsgálom, ezért 

kiemelten fontos a folyamat állomásainak ismertetése. A 3. fejezetben a hazai és 

nemzetközi hírnévmérések és városi, vállalati ranglisták, metodikájuk szakirodalmát és 

ismertebb példáit tekintem át. 
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3. Hazai és nemzetközi hírnév- és imázsmérések 

A nemzetközi szakirodalom bővelkedik a vállalatok és városok reputációs kutatásában, 

melyek az elméleti síkot átlépve a gyakorlatban is hasznos visszajelzésnek bizonyulnak a 

szereplők számára stratégiájuk alakításában. Emellett saját hírnévépítésük során is 

előszeretettel használják a különböző listákon elért helyezésük promótálását. A 3.1. 

fejezetben elsőként a városokkal kapcsolatos mérési módszereket mutatom be, ezt 

követően (3.2. fejezet) a vállalatok kutatására térek ki. 

3.1. Városkutatások, városrangsorok, városmárkázási modellek 

A nyolcvanas években új irányzatok (Enyedi György 1995, 1997, 1998, 2001, Vági Gábor 

1982) jelentek meg a városok helyzetének, szerepének, fejlődésének vizsgálatában. 

Emellett egyre intenzívebben jelent meg a külföldi (német, angol-amerikai) város-imázs 

szemlélet, a mentális térképek készítésének módszertana és Cséfalvay Zotán (1994), 

Berényi István (1992) által képviselt várospolitikai felfogás (Bierbaum 2011). 

A városok arra törekszenek a termékek piacához hasonlóan, hogy minél jobban el 

tudják magukat adni célcsoportjaik számára. Ez a küzdelem elsősorban az emberek fejében 

zajlik, a várossal kapcsolatos érzések, érzelmek területén, melyek tudatos alakítása a cél. 

Anna Raubo (2010) úgy véli, ha egy márka erős, akkor jelentősen befolyásolja a jövőre 

vonatkozó elvárásainkat, pozitív hatással van a pénzügyekre, vonzza a kvalifikált képzett 

munkaerőt, valamint erős „kommunikációs infrastruktúrával” rendelkezik. A márka 

erőssége így kihat a város gazdaságának egészére. Eképpen az erős városmárka fogyasztói 

lojalitáshoz, növekvő (adó)bevételekhez vezet, megkönnyítve az üzleti befektetők, 

vállalkozások és egyéb fogyasztók megszerzését is. Az is megállapítható, hogy ha a 

városnak erős márkaértéke van, az növeli a helyiek büszkeségét, a lokálpatriotizmust, 

ezáltal hozzájárul a városvezetés tevékenységének hitelességéhez, döntéseik 

elfogadottságához, az aktív társadalmi részvételhez, valamint emeli a város ismertségét és 

elismertségét (Stelli – Papp-Váry 2013). 

Piskóti István (2012) szerint a márkázás során alapvető törekvés, hogy beazonosítsuk 

azokat a versenyelőnyöket, amelyek az adott terület, hely identitását leginkább 

meghatározzák. Ezt követően fontos ezek megismertetése, tudatosítása, elfogadtatása. 

A versenyelőnyök kidomborítására vagy éppen önmagában versenyelőnyként 

használhatók azok a városmárkázási listák, melyeket kommunikálva hangsúlyozható és 

tudatosítható egy település egyedisége, értékrendszere. 
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A fenti állításokat igazolandó évről-évre egyre több és több felmérés készül, amelyek a 

városokat többféle rendezőelv szerint, hol tudományos megalapozottsággal, hol egy 

kiválasztott szakmai döntőbizottság vagy sajátos pontrendszer alapján rangsorolják. Az 

USA-ban már évtizedek óta bevett gyakorlatnak számít, hogy közzéteszik a nagyobb 

városok népszerűségi listáit, amelyet olyan tényezők alapján készítenek, mint pl. a 

lakóhely társadalmi megítélése, a környezet minősége, illetve közbiztonsága. A ’90-es 

évektől fogva Európában, főként az angolszász kultúrákban (pl. Németország), majd az 

elmúlt években Magyarországon is egyre több kutatóintézet, médium foglalkozik hasonló 

kimutatásokkal (Stelli - Papp-Váry 2013). 

3.1.1. Külföldi modellek, rangsorok 

Franciaország – Gault-modell 

Az elsők között jelent meg Európában a ’80-as évek végén a francia kormány tervezési 

intézete, a Datar által jegyzett felmérés, mely a kontinens városait rangsorolta kevésbé 

marketingszemlélet szerint, inkább a települések gazdasági szerepkörét kihangsúlyozva. 

A városokat 16 mutató alapján öt faktor szerint osztályozták és pontozták:  

- képesség a nemzetközi vállalatok odavonzására; 

- központi elhelyezkedés a közlekedés és kommunikációs hálózatok tekintetében;  

- K+F beruházásokban játszott szerep;  

- pénzügyi intézmények letelepedése;  

- nemzetközi vásárok, kongresszusok, és kulturális események megtartása.  

A fenti tényezők szerint a városokat nyolc osztályba rendezték: első helyre London és 

Párizs került, majd Milánó, Madrid, Frankfurt, München, Amszterdam, Barcelona, 

Brüsszel és Róma következett (Rozenblat – Cicille 2003, In. Kozma 2006, 24). A kutatás 

eredményeit részletesen a 4. számú mellékletben a 17. táblázat tartalmazza. 

A Gault-modell volt az első átfogó vizsgálat, mely gazdaságpolitikai megalapozottsága 

és érvei mentén a kormányok stratégiai tervezőinek figyelmét is felkeltette elismerve, hogy 

a városok között rivalizálás zajlik a globalizált Európában. 

The Anholt-GfK Roper City Brands Index™ 

Simon Anholt fejlesztette ki a korábbi, eredetileg különböző országok összehasonlítására 

kidolgozott Nation Brand Index mutatóját alapul véve a városokra adaptált indexét, a City 

Brand Indexet, mely az egyik alapvető városmárkázási modellnek számít. Az először 

2005-ben bemutatott rendszerben hat tényező határozza meg a vizsgált városok 

márkapozícióját (Papp-Váry 2011).  

A 6P-nek is nevezett tényezők a következők (26. ábra). 
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- Jelenlét (Presence): a városról az emberek fejében kialakult kép – amit imázsnak is 

hívhatunk – a város kultúra, tudomány és politika területén megmutatkozó 

kisugárzása; 

- Hely (Place): fizikai jellemzők, külső megjelenés, időjárás, épületek, a város 

tisztasága; 

- Potenciál (Potential): főként a gazdasági és oktatási lehetőségek; 

- Pulzus (Pulse): a városi élet, nyüzsgés, lüktetés; 

- Emberek (People): városlakók befogadókészsége, közösség; 

- Előfeltételek (Prerequisites): városi szolgáltatások, szálláslehetőségek, 

közszolgáltatások. 

 
26. ábra. City brand hexagon. 

Forrás: Kavaratzis 2007, 695-712 

A 2006-ban elkészített felmérés a világ 50 különböző városát vizsgálta online 

kutatásban, 20 ország több mint 17 ezer lakosának véleménye alapján. Az objektív 

tényezők helyett így szubjektív adatokon alapultak a kapott eredmények, melyek 

előfordulhat, hogy sok esetben a településekről szerzett valós ismereteket, tudást nélkülöző 

vélemények miatt nem tükrözik a valóságot. Egységesen kitűnik azonban néhány 

következtetés, melyek általános érvényűek. Ilyen az ikonikus látnivalók jelentősége, mely 

sokat lendíthet egy város imázsán. Ugyan így pozitívan befolyásolhatják a városról alkotott 

képet a világhírű sport- vagy kulturális események (pl. az olimpiai játékok). 

Saffron – European City Brand Barometer 

A 2008-ban elkészült tanulmány a városok márkaerősségét méri. Jelentősége a 

városvagyon, a városmárka és a városimázs erősségének vizsgálata és a közöttük lévő 

összefüggések feltárása. A városvagyon elemeit a 27. ábra szemlélteti. 

  City  

Brand 

Presence 

Place 

People 

Pre-requisites 

Pulse 

Potential 
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turisztikia, 

történelmi 

látnivalók

20%

helyi gasztronómia, 

éttermi kínálat

15%

helyi 

tömegközlekedés, 

elérhetőség

15%

helyi árak

20%

kedvező időjárás

10%

bevásárlási 

lehetőségek

10%

gazdaság erőssége 

(egy főre jutó GDP 

alapján) 

10%

A városvagyon

 
27. ábra. A városvagyon 7 fő eleme fontosságuk alapján. 

Forrás: Saffron Brand Consultant alapján saját szerkesztés 

Jelentős eredménye, miszerint a városvagyon, melyen a város vonzerővel rendelkező 

épített, természeti látványosságait, kulturális eseményeit, hagyományait stb. értjük, jelentős 

hatással van a márkaerősségre. Ez alapján nagyban kihat a települések sikerességére, hogy 

mennyire ápolják, gazdagítják, majd hangsúlyozzák a városvagyonukat. A kutatásba 

Európa 72 olyan városa került, melyek 450.000 főnél népesebbek. Ezeket 1-100-ig terjedő 

skálán pontozták hard és soft tényezők alapján. A kutatás eredményeiből leszűrhető 

legfőbb következtetés, hogy minél erősebb a városvagyon, annál erősebb a városmárka. 

Nem következik azonban egyértelműen, hogy a jó adottságú városok erős városmárkát is 

mondhatnak magukénak, hiszen ezeket tudatos munkával, stratégiai városmarketing-, PR 

és hírnévépítési tevékenységgel kell kialakítani. Ezzel ellentétben az ab ovo kevésbé jó 

adottságú városok professzionális városmárkázással elfedhetik negatív tulajdonságaikat és 

pozitívabb képet alakíthatnak ki magukról. A városvagyonba folyamatosan invesztálni 

kell, a városmárkát pedig tudatosan tovább kell fejleszteni. 

Eurobrand – City Brand Ranking 

A bécsi székhelyű Európai Márka Intézet 2012-ben rangsorolta először az európai 

nagyvárosokat, köztük minden fővárost. A 100 vizsgált város városmárka erősségét a 

történelmi háttér, a versenyhelyzet, a beruházások és az egy főre jutó GDP alapján 

számolták ki, mely során három dimenziót is figyelembe vettek: pénzügy/politika, 

turizmus/történelem, innováció/életminőség. 

Mercer Életminőség Index 
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A világ nagyvárosait különböző szegmensekben bemutató indexeket – leginkább hard 

adatsorokat – az egyes városok is felhasználnak imázsépítésükhöz. Ilyen például az 1937-

ben alapított patinás Mercer nemzetközi tanácsadó vállalat évente készített, hitelesen 

elfogadott tanulmánya, amelyben a világ több mint 200 nagyvárosának életminőségét 

értékeli. A tanulmány eredményei szerint az elmúlt években mindig Bécs kapta a legjobb 

bizonyítványt, és az osztrák szövetségi főváros immár évek óta a legélhetőbb város a 

világon. Szinte kizárólag objektíven mérhető, azaz hard adatokat értékeltek: a politikai, 

társadalmi és ökonómiai klímát, az orvosi ellátást, a képzési lehetőségeket, az 

infrastrukturális feltételeket (tömegközlekedési hálózatot, áram- és vízellátást). 

Összehasonlították továbbá a szabadidős kínálatot (éttermeket, színházakat, mozikat, 

sportolási lehetőségeket), a fogyasztási cikkek elérhetőségét az élelmiszerektől az autóig, 

valamint a környezeti feltételeket a zöldterületektől a légszennyezésig.
9
 A Mercer Intézet 

globális életminőség-rangsorának élmezőnyében immár hagyományosan európai közepes 

méretű városok szerepelnek. A legfrissebb, 2016-os adatokból összeállított lista sem mutat 

nagy eltérést, hiszen a top 25 rangsorban a városok több mint a fele Európában van. 

Továbbra is Bécsben a legjobb élni, az osztrák fővárost Zürich, Auckland, München és 

Vancouver követi. Budapest Ljubljanaval holtversenyben egyaránt a 75. lett az élhetőségi 

rangsorban (Mercer 2016). 

Reputation Institute: City RepTrak
®
Pulse és City RepTrak

®
Index 

Ahogy a vállalatok, úgy az egyes országok, városok is rendelkeznek hírnévvel, ami 

befolyásolja gazdasági erejüket. A jó hírnévvel bíró helyek több turistát üdvözölhetnek, 

növelni tudják exportjukat, fejleszteni diplomáciai erejüket, külföldi működő tőkét, tudást 

és tehetségeket tudnak bevonzani. Egy város jó hírneve szorosan korrelál a város irányába 

érezhető támogató magatartással, érdeklődéssel, aminek keretében turisták látogatnak el a 

városba, családok választják munka és/vagy lakóhelyükül, vagy cégek döntenek úgy, hogy 

ott fektetnek be, valósítják meg fejlesztésüket (Reputation Institute 2015 alapján saját 

fordítás). 

A városok hírneve az emberek vagy vállalatok hírnevéhez hasonlóan mérhető. A 

RepTrak modell (28. ábra) alapján „egy város általános hírneve érzelmeken alapuló 

észlelés, mely közvetlen tapasztalatok ‒ a város kommunikációja, harmadik személyek 

nézőpontja és általánosságban elfogadott sztereotípiák ‒ alapján épül fel” (Reputation 

Institute 2015 alapján saját fordítás).  

                                                           
9
 http://www.wien.info/hu/lifestyle-scene/most-livable-city. A letöltés ideje: 2011.november 24. 
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28. ábra. City RepTrak modell felépítése 

Forrás: Reputation Institute 2015 

A vállalati modellhez hasonlóan az érzelmi reputációt a City RepTrak
®
Pulse 

segítségével (29. ábra) az adott város által kiváltott csodálat/megbecsülés, tisztelet, 

bizalom és jó érzés viszonylatában határozták meg. 

 

29. ábra. City RepTrak
®

Pulse, azaz az érzelmi reputáció modellje 

Forrás: Reputation Institute 2015 

Hard adatokat is bevontak a vizsgálatba (30. ábra), így a mérhető jellemzők pontokat 

kaptak, melyeket fontosságuk alapján súlyoztak a City RepTrak
®

Index felhasználásával. 
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30. ábra. City RepTrak
®

Index, azaz a racionális reputáció modellje 

Forrás: Reputation Institute 2015 

A 30. ábrán látható módszerben három fő dimenzió szemlélteti a város hírnevét: 

életminőség (vonzó környezet), intézmények színvonala (hatékony városvezetés), 

fejlettségi szint (fejlett gazdaság). A három dimenzió tovább bontott tartalmát és 

fontosságukat (súlyukat)
10

 a 11. táblázat szemlélteti, melynek értékei százalékban 

értendők: 

Fejlett gazdaság 

(27,6%) 

Vonzó környezet 

(37,7%) 

Hatékony városvezetés 

(34,7%) 

- üzleti környezet (6.8) 

- pénzügyi stabilitás és 

jövőbeli növekedés (7.2) 

- elismert termékek és 

szolgáltatások (6.9) 

- vezető vállalatok 

telephelye (5.6) 

- technológia (5.7) 

- szép városkép (11.8) 

- vonzó élmények (9.0) 

- jól ismert személyiségek 

(7.5) 

- fejlett politikai és jogi 

intézményrendszer (6.8) 

- társadalmi, gazdasági, 

környezeti 

politika/irányelvek (7.5) 

- megfelelő közlekedés, 

távközlés és infrastruktúra 

(6.6) 

- köztiszteletben álló 

vezetők (8.0) 

- biztonság (10.6) 

11. táblázat. A City RepTrak dimenziók tartalma 

Forrás: Reputation Instiute alapján saját szerkesztés 

A világ 100 legnagyobb népességű, legmagasabb GDP-jű és legtöbb turistát fogadó 

városát választották ki, majd a G8 országok lakossága – N<19.000 fő – online interjús 

lekérdezés formájában értékelte ezeket. A kutatás végeredményét az elmúlt 5 évben a 12. 

táblázat mutatja. 

                                                           
10

 saját fordítás alapján 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

1. London Vancouver Sydney Bécs Sydney 

2. Genf Bécs Toronto München Melbourne 

3. Sydney Sydney Stockholm Sydney Stockholm 

4. Bécs Koppenhága Bécs Firenze Bécs 

5. Velence Oslo Velence Velence Vancouver 

6. Róma Barcelona Firenze Oslo Barcelona 

7. Barcelona Firenze Edinburgh Vancouver Edinburgh 

8. Oslo Velence Zürich London Genova 

9. Firenze Stockholm London Barcelona Koppenhága 

10. Vancouver Melbourne Koppenhága Montreal Velence 

12. táblázat. City RepTrak rangsor top 10 városa 2011-2015. 

Forrás: Reputation Institute 2015 alapján saját szerkesztés 

Mivel Győr városa nem képezte a felmérés részét, maga a kutatási eredmény nem 

releváns jelen tanulmány szempontjából. Másrészről viszont néhány korrelációt fontosnak 

tartok kiemelni. Bebizonyosodott, hogy a városi hírnév nagymértékben függ az ország 

hírnevétől, és erősen kapcsolódik annak ismertségéhez. A turizmus megtalálható a 

választást leginkább befolyásoló három kulcstényező között, valamint a jó hírnév három fő 

ismérve között is, ami mutatja a jelentőségét. 

Nem feltétlenül a legnagyobb városok a szerepelnek jól a hírnevet mérő rangsorban, 

ahogy ezt a világ legnépesebb, legnagyobb GDP-vel rendelkező és legtöbb turistát fogadó 

városait bemutató 13. táblázat is szemlélteti. 

 Népesség
11

 GDP
12

 Turizmus
13

 

1. Tokio Tokio London 

2. Jakarta New York Bangkok 

3. Delhi Los Angeles Párizs 

4. Manilla Söul Dubai 

5. Szöul London Isztambul 

6. Sanghai Párizs New York 

7. Karachi Osaka Szingapúr 

8. Peking Sanghai Kuala Lumpur 

9. New York Chicago Szöul 

10. Guangzhou Moszkva Hong Kong 

13. táblázat. Top 10 városok a népesség, GDP, turizmus tekintetében 

Forrás: Reputation Institute 2015 alapján saját szerkesztés 

A városok élhetőségét mérő kutatások eredményeivel azonban nagy a hasonlóság, 

ahogy ez a 14. táblázatból is kiderül, melyben aláhúzás jelöli a City RepTrak® top 10-es 

városait. 

                                                           
11

 Demographia World Urban Areas: 11th Annual Edition 
12

 Global Metro Monitor Map (Brookings) 
13

 2015 MasterCard's Global Destination Cities Index 
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 EIU’s 2014 Global 

Liveability 

Mercer’s 2015 

Quality of Living 

Monocle’s 2015 Most 

Livable Cities 

1. Melbourne Bécs Tokio 

2. Bécs Zürich Bécs 

3. Vancouver Auckland Berlin 

4. Toronto München Melbourne 

5. Adelade Vancouver Sydney 

6. Calgary Düsseldorf Stockholm 

7. Sydney Frankfurt Vancouver 

8. Helsinki Genova Helsinki 

9. Perth Koppenhága München 

10. Auckland Sydney Koppenhága és Zürich 

14. táblázat. A világ legélhetőbb városainak top 10-es rangsora (2014-2015) három 

különböző kutatás alapján 

Forrás: Reputation Institute 2015 alapján saját szerkesztés 

A Forbes „A világ legszebb városai”-t rangsoroló listájában is találunk egyezést, hiszen 

Velence, Vancouver és Sydney mindkét top 10-ben szerepel (Reputation Institute 2015). 

Ugyan úgy a Földünk legbiztonságosabb országairól készült térképen (31. ábra) is látszik, 

hogy a RepTrak top 10-ben szereplő városok mindegyike a legbiztonságosabb országok 

valamelyikéből került ki (3. számú melléklet). 

A külföldi városrangsorok, városmárkázási modellek áttekintését a 15. táblázat segíti. 

Külföldi városrangsorok, 

városmárkázási modellek 

Egyediség Kommunikált üzenet, 

versenyelőny 

Gault-modell (francia) gazdasági tényezők alapján „stratégiai tervezési 

szempontból jó választás” 

The Anholt-GfK Roper City 

Brands Index
TM

 

a városmárkázás 6P-je 

alapján, főként szoft tényezők 

„erős márkapozíció a 

siker kulcsa” 

Saffron – European City 

Brand Barometer 

professzionális városmárkázás 

szerepe előtérbe kerül 

„a márkaerős, gazdag  

városvagyonnal 

rendelkező település a 

sikeres” 

Eurobrand – City Brand 

Ranking 

történelmi dimenzió szerepe „Európában a történelem, 

mint örökölt tényező 

szerepet játszik” 

Mercer Életminőség Index szinte kizárólag hard adatok 

alapján készülő, hiteles 

felmérés 

„legélhetőbb város” 

Reputation Institute: City 

RepTrak
®

Pulse és City 

RepTrak
®

Index 

érzelmi reputáció, valamint 

hard adatok felhasználásával 

„jó hírnév = több turista, 

növekvő export és 

diplomáciai erő, beáramló 

működő tőke, tudás, 

tehetség és tőke” 

15. táblázat. Külföldi városrangsorok és modellek összefoglaló ismérvei 

Forrás: feldolgozott szakirodalom alapján saját szerkesztés 
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A különböző rangsorok eredményeinek részletes bemutatását nem tartom fontosnak a 

dolgozat témájának szempontjából, hiszen az általam vizsgált város, Győr méreténél fogva 

nem képezte egyik nagy nemzetközi vizsgálat tárgyát sem. A módszerek leginkább a 

kutatás módszertana szempontjából jelentősek, rávilágítva, hogy számos megközelítés és 

azon belül is számos aspektus létezik, hol a soft, hol a hard adatokra kerül a hangsúly. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a szakmaiságon és az egyes indexek várostervezésben vagy 

városmarketing, városmárkázási stratégiaalkotásban játszott szerepén kívül napjainkban a 

települések pozícionálásában is megjelennek a különböző összehasonlítások során elért 

eredmények (Rodlauer 2009). A városmárkázási indexeken kívül így a települések 

életének számos területén készülnek összehasonlító tanulmányok – több-kevesebb 

szakmaisággal –, melyek eredményeit zászlóra tűzve indulnak a turistákért, befektetőkért 

és lakosokért vívott csatába a városok. Az élhető város, az okos város (Lados et al 2011), 

az idősbarát város, a sportos város, a kultúra városa cím használata számos hazai település, 

ahogy Győr kommunikációjában is gyakran megjelenik. 

3.1.2. Belföldi modellek, rangsorok 

Városimázs toplista – Image Factory - Observer 

Bár a magyar városokkal kapcsolatban számos tanulmány született már, mivel ezek 

vizsgálata nem történik meg minden évben konzekvensen, így ugyan azon lista alapján 

nehéz összehasonlításokat tenni, főként időben lehetetlen egy-egy kampány, fejlesztés 

eredményeit nyomon követni. Az Image Factory média-megjelenéseket elemző cég és az 

Observer Budapest Médiafigyelő vizsgálta a magyar városok imázs-toplistáját, melyben az 

országos médiában való megjelenés szerint pontozzák a megyei jogú, a nagyvárosokat, 

illetve a kisebb lakosságszámú városokat. 

A Városimázs Toplista azt vizsgálja, hogy mely hazai városok kommunikálnak a 

legjobban. A kutatásban értékelték a város sajtómegjelenéseit, figyelembe vették, hogy az 

adott város milyen témákkal volt jelen a médiában, vizsgálták a település kezdeményező 

képességét és értékelték a honlapját. A felmérést azonban szakmailag tévedés volna 

imázskutatásnak hívni, ahogy a neve utal rá, ugyanis a sajtófigyelés és a kommunikáció 

egyetlen csatornájának (városi honlap) vizsgálata önmagában kevés az imázsra vonatkozó 

következtetések levonására. 

A vizsgálat adatbázisát és a kutatási szempontokat a 16. táblázat tartalmazza. 
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Mérőszám Vizsgált 

kategória 

Kategóriatartalom 

- Intenzitás: egy városról mennyi hír jelent 

meg a vizsgált időszakban. Ez által 

megkapták egy összes sajtómegjelenésre 

vonatkozó mérőszámot. 

- Médiapressing: Egy hír minél több 

csatornán jelenik meg, annál tartósabban 

marad meg az emberek fejében. Ebben az 

esetben azt vizsgálták, hogy hány 

sajtótermékben jelentek meg hírek az adott 

városról, és ebből állt elő a mérőszám. 

- Hírminőség: A városokról megjelent 

híreket tartalmuk alapján rendezték. Ezáltal 

megkapták a pozitív és negatív hírek 

egymáshoz viszonyított arányát. 

- Reprezentáció: Egy adott városhoz minél 

több témát lehet kapcsolni, annál 

sikeresebben kommunikál. Téma alatt 

azokat az eseményeket értik, amelyek 

legalább két sajtóorgánumban jelentek 

meg. 

- Kezdeményezőkészség: Ezen a skálán az 

adott település helyi kezdeményezéseit 

mérték, amely megmutatta, hogy egy 

település mennyire aktívan lép a 

nyilvánosság elé önálló ügyekkel, 

rendezvényekkel. 

- Kreativitás: Egy város milyen minőségű és 

mennyiségű kreatív eszközzel képes olyan 

hírt generálni, ami bekerül az országos 

médiába. 

- Marketinghatás: Önállóan értékelték a helyi 

kezdeményezésekhez köthető marketing 

tevékenységet is. Egyszerre hány médiában 

és milyen hosszú ideig tudott menedzselni 

egy ügyet a nyilvánosságban. 

nyomtatott 

sajtó 
- A magas példányszámú 

közéleti napilapok 

(Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság, 

Népszava) és hetilapok 

(168 óra, Heti Válasz, 

HVG, Magyar 

Demokrata, Magyar 

Narancs). 

- A bulvár napilapok 

(Bors, Blikk) és 

hetilapok (Best, Story), 

illetve életmód 

magazinok (Elle, 

Cosmopolitan, FHM, 

Nők Lapja, Playboy). 

elektronikus 

média 
- Az országos lefedettségű 

M1, RTL Klub, TV2, 

Sláger és Danubius 

Rádió. 

online 

média 
- A napi 60.000 egyedi 

látogatónál többet vonzó 

portálok. 

- Design: Harmonikus és ízléses színvilág és 

a barátságos betűtípus. 

- Elérhetőség, teljeskörűség, a célcsoportok 

számára készült egyedi információs 

csomagok minősége. 

- Web 2.0-ás tartalom: A web 2.0-s 

megoldások használata jól mutatja azt, 

hogy egy település vezetése milyen 

mértékben képes innovációra, folyamatos 

fejlődésre. 

városi 

honlap 

16. táblázat. A vizsgálat sajtóadatbázisa 

Forrás: Image Factory 2011 alapján saját szerkesztés 
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Legnépszerűbb magyar városok toplistája – a vendégéjszaka-szám alapján 

A vendégéjszakák száma az egyik legegzaktabb adat, mellyel egy település turizmusát 

jellemezhetjük, hiszen az adott desztinációban eltöltött kereskedelmi vendégéjszakák a 

legtöbb településen adókötelesek (helyi adó), így a szálláshelyeknek adatszolgáltatási 

kötelezettsége van havonta a náluk eltöltött vendégéjszakákról (az adókötelesekről és a 

mentességet élvezőkről is). A kereskedelmi szálláshelyeknek emellett a Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) felé is adatszolgáltatási kötelezettsége van, szintén havonta kell 

egy központilag kiküldött információs íven nyilatkozni a vendégéjszakákról. Így két 

forrásból is hozzájuthatnak a települések az adatokhoz, melyből a KSH által készített 

országos összegző táblázat minden évben megmutatja, mely magyar településeken töltötték 

el a turisták a legtöbb vendégéjszakát, valamint mely települést látogatta meg a legnagyobb 

számú turista. A turisztikai szaksajtó gyakran nevezi e városokat Magyarország 

legnépszerűbbjeinek, arról azonban hosszas szakmai vitát lehetne folytatni, hogy a 

regisztrált vendégéjszakák vagy adott esetben inkább a nehezebben mérhető látogatószám 

(napi látogatók, nem minősülnek turistának) jobb indikátor-e.  

Győr az elmúlt években stabilan a 15 legjobban teljesítő város között van. Budapest, a 

Balaton népszerű üdülőhelyei, valamint a központi országos, 2016-ig Magyar Turizmus 

Zrt, majd jelenleg jogutódja, a Magyar Turisztikai Ügynökség által az országimázsban 

erőteljesen megjelenített gyógyüdülők, wellness desztinációk előzik meg hagyományosan 

a kisalföldi megyeszékhelyet.  

Európa Kulturális Fővárosa (EKF) – European Capital of Culture 

Az Európai Bizottság javaslatára az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 

jogszabály alapján létrehozott cím a legjelentősebb kulturális kitüntetés, melyet európai 

város kaphat egy teljes évre. A pozíciót az uniós tagállamok időrendi lista alapján rotációs 

rendszerben kapják meg, melynek keretében a kitüntetés birtokosai Európai szinten 

jelentős kulturális programot bemutató pályázati eljárás során kiválasztott települések. A 

pályázati bizottság egy független szakértőkből álló testület, ezáltal a döntés átlátható és 

kiegyensúlyozott. A fővárosi cím létrehozásának lényege abban áll, hogy a pályázók olyan 

stratégiát alkotnak, mely hosszútávon fenntartható hatást gyakorol a város és környezete 

gazdasági, kulturális és szociális fejlődésére. Az Európa kulturális fővárosai 

kezdeményezés 2020-2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló, 2014. 

május 4. óta hatályos jogszabály szerint hazánkra Pécs 2010-es szereplése után 2023-ban 

kerül ismét sor. Az EKF a projekt értékelése szerint „az egyik legambiciózusabb, és az 

európai polgárok körében az egyik legelismertebb európai kulturális kezdeményezéssé 
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vált”, ezért a városok hírnévépítési folyamatának is részévé vált, mely egyértelműen 

megfogalmazásra is került a pályázat célkitűzései között. Az általános célkitűzések között 

szerepel az európai kultúrák sokszínűségének megóvása, a polgárok közös kulturális 

identitásának előmozdítása, valamint a kultúra hosszú távú stratégiai fejlesztő szerepének 

erősítése. A fellépés konkrét célkitűzései között olvashatjuk a kulturális fejlesztése, a 

kultúrához való hozzáférés szélesítése, a kulturális ágazat teljesítményének fokozása 

mellett a városok nemzetközi arculatának erősítését a kultúra révén (Slama, 2014). 

A pályázati folyamat több éves, komoly előkészítő munkát igényel, ám a nyertes város a 

cím egy évig történő birtoklásával pénzben megfizethetetlen reklámértékhez jut. A cím 

birtoklása egy város hírnévépítési folyamatában óriási mérföldkövet jelent, hiszen a 

település a kulturális érdeklődés középpontjában áll adott évben. A kulturális intézmények 

hírneve gazdagodik, programjaikra megemelkedett számú turista látogat el, így a cím a 

regisztrált vendégéjszakák számának ugrásszerű emelkedését is magával hozza, megfelelő 

előkészítéssel, tervezéssel és megvalósítással ez a magas szám a jövőben is fenntartható. 

Az ausztriai Linz városa 2009-ben viselte az Európa Kulturális Fővárosa címet, 

melynek hatásairól a helyi Johannes Kepler Egyetem kutatócsoportja Friedrich Schneider 

és Michael Holzberger vezetésével az önkormányzat megbízására tanulmányt készítettek. 

Eszerint a közben igazi sikertörténetté vált pályázati folyamat és a cím sikerre váltása mind 

a lakosság, mind a kulturális élet, a városimázs és a város, mint gazdasági telephely és 

potenciális munkahely tekintetében kiemelkedő hatású volt (17. táblázat), mely mind 

kvantitatív, mind kvalitatív adatokkal alátámasztható (Schneider – Holzberger 2009). 

Kvantitatív hozadékok Kvalitatív hozadékok 

A 2009-es év gazdasági hatásai messze túlnyúlnak a kultúra 

szektorának határain, hiszen a kulturális kínálat és infrastruktúra 

napjainkban a telephelyek versenyében a legfontosabb puha 

tényezők közé tartoznak, melyek alapján az adott város mellett 

vagy ellen döntenek a befektetők. 

Kulturális kínálat 

bővülése, sokszínűbbé 

válása. 

A becslések szerint Felső-Ausztriában az EKF projekthez 

köthetően 2005-2011 között közel 426 millió euró addícionális 

GDP keletkezett. Ebből a legtöbb +117,7 millió euró 2009-ben. 

A kultúra iránti 

érdeklődés növekedése. 

A munkaerőpiacon a projektidőszakban (2005-2011) +4625 

munkahelyet teremtettek Felső-Ausztriában. 

A városimázs pozitív 

formálása. 

A turizmusban is tapasztalható 2008-as válság negatív 

hatásainak kiegyensúlyozása. 

A város nemzetközi 

ismertségének javítása. 

17. táblázat. Az EKF pályázat és cím kvalitatív és kvantitatív hatásai Linzben 

Forrás: Schneider – Holzberger 2009, Schneider – Watzl 2009 és osztrák sajtóhírek
14

 

alapján saját szerkesztés 

                                                           
14

http://www.linz.at/presse/2009/200906_46018.asp. A letöltés ideje: 2016. december 27. 

http://www.linz.at/presse/2009/200906_46018.asp
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A Kultúra Magyar Városa 

„A 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 22/I. § (1) alapján a Kultúra Magyar Városa cím – az 

adományozás évének megjelölésével – olyan városi helyi önkormányzat elismerése, amely 

kulturális, művészeti életét kiemelkedően fejleszti, támogatja és kulturális értékeit 

példaértékűen mutatja be.” Az eszmei cím adományozásának célja a kultúra gazdasági, 

társadalmi és térségi jelentőségének elismerése és közösségfejlesztő szerepének 

elmélyítése. A városok 2005 óta nyújthatják be pályázatukat, mely alapján az elmúlt két-

három évben nyújtott kulturális teljesítményeik, valamint fenntartható fejlesztéseket 

elősegítő kulturális programjaik elismeréséül viselheti évente három település (három 

kategóriában) a kitüntető címet.  

A győztes települések jogosultak használni a városuk hírnévépítésében, márkázásában a 

díj logóját, mely presztízsértékű, így még inkább felhívja figyelmet a kulturális 

kínálatukra. 

Virágos Magyarországért Mozgalom 

A díj hivatalos honlapja, a viragosmagyarorszag.itthon.hu információi szerint az 1994 óta 

töretlen sikerrel működő, országosan ismert mozgalom célja a hazai kertkultúra 

felkarolása, támogatása és nem utolsósorban bemutatása, népszerűsítése. Hazánk 

legvirágosabb települései a cím elnyerése érdekében közterületeik – utcáik, tereik, parkjaik 

–, műemlékeik, turisztikailag frekventált látványosságaik kitáblázásával, szép küllemével 

nem csak lakosaik jó közérzetéért tesznek, hanem egyúttal vonzó desztinációt is 

teremtenek a turisták számára. A verseny európai megmérettetése, az Európai Virágos 

Városok és Falvak (Entente Florale Europe) Versenyének köszönhetően a nemzetközi 

közvélemény figyelmét is felkelti a díj.
15

 

Városmarketing gyémántdíj 

Az Országos Városmarketing Díjat a Magyar Marketing Szövetség és a Márkamonitor 

internetes weblap évente azzal a céllal írja ki, hogy a települések pályázataikban 

bemutassák a településmarketing területén végzett tevékenységüket, desztinációjuk 

fejlesztése, ismertségük és elismertségük növelése érdekében megvalósított sikeres 

marketingprojektjeiket, kampányaikat, rendezvényeiket, a legjobbak pedig a Márkaépítés 

Konferencia során beszámoljanak jó gyakorlatukról. A verseny által országos figyelem 

                                                                                                                                                                                
http://derstandard.at/1244117033853/Studie-bescheinigt-Kulturhauptstadt-Jahr-erhebliche-

Umwegrentabilitaet. A letöltés ideje: 2016. december 27. 
15

 http://viragosmagyarorszag.itthon.hu. A letöltés ideje: 2016. december 28. 

http://palyazatok.org/tag/om/
http://derstandard.at/1244117033853/Studie-bescheinigt-Kulturhauptstadt-Jahr-erhebliche-Umwegrentabilitaet
http://derstandard.at/1244117033853/Studie-bescheinigt-Kulturhauptstadt-Jahr-erhebliche-Umwegrentabilitaet
http://viragosmagyarorszag.itthon.hu/
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irányul a települések marketingtevékenységére, hozzájárul az igényes, szakmailag helyes 

gyakorlat elterjedéséhez, elősegíti a települések közti tapasztalatcserét és együttműködést. 

A díj keretében négy elismerést osztanak ki: 

- a Városmarketing gyémánt díj ahhoz a szervezethez kerül, mely adott kategóriában 

a legszínvonalasabb marketingtevékenységet végezte az adott időszakban; 

- a Marketing főváros kitüntető fődíj a legtöbb gyémántdíjat kapó városhoz kerül, 

amely egy éven keresztül viselheti a címet; 

- a Marketingaktív megye címet az a megye kapja, amely területén a legtöbb 

gyémánt díj gazdára talál; 

- a Városmarketing nagykövete elismerés annak a pályázónak jár, aki a legtöbb 

pályázatot nyújtja be. 

A nyertesek a szakmai elismerő cím és a díjnak alapított védjegy használata mellett az 

országos médiában futó kampányon keresztüli népszerűsítés, ismertségnövekedés is a 

jutalma
16

. 

Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy minden benyújtott pályázati anyag pénzbe 

kerül, így torzul a verseny (a kisebb költségvetésű települések versenyhátrányban vannak), 

ami a sajtómegjelenéseken alapuló következtetéseknél is megállapítható. 

A belföldi városrangsorok, városmárkázási modelleket a 18. táblázatban tekintem át. 

Belföldi városrangsorok, 

városmárkázási modellek 

Egyediség Kommunikált üzenet, 

versenyelőny 

Városimázs toplista – Image 

Factory – Observer  

országos médiamegjelenés 

alapján 

„mely város kommunikál 

jobban” 

Legnépszerűbb magyar 

városok toplistája 

kereskedelmi szálláshelyek 

vendégforgalma alapján 

„legnépszerűbb magyar 

város” 

Európa Kulturális Fővárosa időrendi rotáció alapján adott 

ország nemzeti pályázaton 

kiválasztott települése 

„kiemelkedő értékekkel 

bíró, vonzó kulturális 

desztináció” 

A Kultúra MagyarVárosa kiemelkedő kulturális 

teljesítmény alapján 

kiemelkedő hazai 

kulturális desztináció 

Virágos Magyarországért 

Mozgalom 

szép, rendezett, virágos 

városkép 

kellemes lakókörnyezet, 

zöld, élhető város, vonzó 

turisztikai desztináció 

Városmarketing Gyémántdíj településmarketing-

tevékenység díjazása 

„népszerű desztináció” 

18. táblázat. Belföldi városrangsorok és modellek összefoglaló ismérvei 

Forrás: feldolgozott szakirodalom alapján saját szerkesztés 

3.2. Vállalatok hírnévmérése, modellek, rangsorok 

A hírnév, mint immateriális vagyon mérhetőségének kérdése hasonló kérdéseket vet fel, 

mint a soft tényezőké általában. Hogyan mérhető az immateriális vagyon? Hogyan lehet 

általános érvényűen elfogadtatni egy definíciót, illetve mérési módszert? 

                                                           
16 http://varosmarketingdij.hu/orszagos-varosmarketing-dij-szabalyzata. A letöltés ideje: 2016. december 27. 

http://varosmarketingdij.hu/orszagos-varosmarketing-dij-szabalyzata
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Az elmúlt évtizedben az immateriális vagyonelemek fontossága általában, azon belül a 

vállalati hírnévé különösen rohamléptekkel nőtt. Az új piacokra való belépéshez, az 

ügyfelek megtartásához és a versenyelőny növeléséhez az immateriális vagyonelemek 

(köztük a hírnév) életbevágóan fontosakká váltak. Létrehozásuk és kiaknázásuk lehetővé 

teszi a vállalatoknak, hogy piacvezetők legyenek, ahelyett, hogy a piac által vezetettek 

lennének. Jelenleg nincs általános egyetértés abban, hogyan lehetne egzaktan mérni 

erejüket, de általános az egyetértés, hogy fontosak. A kutatások azt támasztják alá, hogy az 

USA szinte valamennyi ügyvezetője úgy tekint a hírnévre, mint a siker egyik legfontosabb 

hajtóerejére (Schwaiger 2004, 45-46). A vállalati hírnév mérésére többféle módszertan is 

létezik, de általános érvényűen elfogadott és alkalmazott nincs (Konczosné 2013a, 2013b). 

3.2.1. Külföldi vállalati rangsorok, mérések 

Fortune magazin: Most admired companies, azaz a legelismertebb vállalatok 

A Fortune magazin „Most admired companies” hírnév-rangsora 1997-ig az egyetlen 

reputációs rangsor volt, és ez is csak pénzügyi teljesítményük alapján kiválasztott amerikai 

vállalatokra korlátozódott 2008-ig. A 25 vizsgált cég rangsora kilenc, hírnévvel 

kapcsolatos tulajdonságon alapul: 

1. a menedzsment minősége 

2. a cég pénzügyi híre  

3. a termékek és szolgáltatások minősége  

4. a tehetséges munkaerő vonzásának, 

fejlesztésének és megtartásának 

képessége  

5. a cég értéke hosszú távú befektetésként  

6. innovációs kapacitás  

7. a marketing minősége  

8. közösségi, társadalmi és környezeti 

felelősségvállalás  

9. a cég eszközeinek felhasználása. 

Ezeket telefonos megkérdezés során 0-tól 10-ig történő skálán értékelik menedzserek, 

igazgatók, elemzők (Konczosné 2013). Napjainkra közel 1.400-1.500 vállalat alkotja az 

alapsokaságot, melyek az Egyesült Államok 1000 legmagasabb árbevételű cégéből, 

valamint az USA-n kívüli, a Fortune’s Global 500-as lista adatbázisában szereplő 

10milliárd dollár feletti árbevétellel rendelkező cégekből kerülnek ki. Az elmúlt évek 

eredményeit a 19. táblázat foglalja össze a 4. mellékletben. 

CRQ, Harris-Fombrun Reputation Quotient 

Charles Fombrun, a New York University professzora és a Reputation Institute elnökének 

1999-ben létrehozott módszere, a Reputation Quotient az első kidolgozott rendszer a 

hírnév mérésére. A 26 országban használt módszer során a válaszadók fogyasztók, 

munkavállalók, befektetők, akik 7 pontos Likert skálán értékelik a vállalatokat, 6 

dimenzióba – érzelmi vonzerő, termékek és szolgáltatások, jövőkép és vezetés, 
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munkakörnyezet, pénzügyi teljesítmény, társadalmi felelősségvállalás – sorolt 20 jellemző 

alapján (Pinillos 2012, Konczosné 2013c). 

RQ®, Harris-Poll Reputation Quotient 

A nagyközönség számára leginkább látható USA-beli vállalatok hírnevét méri az RQ® 

modell (32. ábra, 5. sz. melléklet). 2015-ben két új vonással gazdagodott a felmérés, 

kibővítették a vizsgált vállalatok listáját 60-ról 100-ra, valamint bevonták a felmérésbe a 

„véleményformáló elit” csoportját, akik több tudással és érintettséggel rendelkeznek az 

átlagos fogyasztóhoz képest. A felmérés eredményeit a 20. táblázat szemlélteti a 6. sz. 

mellékletben. 

Reputation Institute – RepTrak™ modell 

A Reputation Institue kutatói 2005-ben továbbfejlesztették az RQ-t, melynek eredménye a 

RepTrak Model és a Global Pulse Study lett. A RepTrak™ modell (33. ábra) megvilágítja 

a kapcsolatot az emocionális (érzelem, megbecsülés, bizalom és csodálat) és a racionális 

(termék/szolgáltatás, innováció, munkahely, vállalati polgárság, vállalatirányítás, vezetés 

és eredmény) dimenziók között (Konczosné 2013). A hét dimenzió további 23 

attribútumra, eredményességi mutatóra bontható. 

 
33. ábra. A RepTrak™ modell 

Forrás: Reputation Institute 2016 

A hírnévfelmérést az intézet tíz éve minden évben elvégzi a világ több ezer 

legbefolyásosabb vállalatainak elemzésével, mely során az átlagemberekből álló sokaságot 

kérdezik meg. 

Racionális dimenzió: 

- termék/szolgáltatások: 

 a vállalat magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat kínál; 

 termékei kiválóak, szolgáltatásai megbízhatóak. 

- innováció: 



79 
 

 a vállalat innovatív; 

 innovatív termékeket gyárt vagy ad el, vagy innovatív megoldásokat használ. 

- munkahely: 

 vonzó munkahely; 

 jól bánik a munkavállalókkal. 

- vállalatvezetés (governance): 

 felelősségteljesen vezetett vállalat; 

 etikus a viselkedése és nyitott és átlátható az üzletpolitikája. 

- vállalati polgárság (citizenship): 

 a vállalat jó „vállalati polgára” telephelyének; 

 támogatja a jó ügyet és védi a környezetet. 

- vállalatirányítás: 

 erőskezű irányítás; 

 „látható” vezetői vannak, akik hatékonyan menedzselik. 

- teljesítmény: 

 nagy teljesítményű vállalat; 

 jó pénzügyi eredményeket produkál. 

Az elmúlt évek eredményeit a 21. táblázat szemlélteti. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Google BMW BMW Walt 

Disney 

BMW 

Group 

Rolex 

2. Apple Sony Walt 

Disney 

Google Google Walt 

Disney 

3. Walt 

Disney 

Walt 

Disney 

Rolex BMW Daimler Google 

4. BMW Daimler Google Rolex Rolex BMW 

5. Lego Apple Daimler Sony Lego Daimler 

6. Sony Google Sony Canon Walt 

Disney 

Lego 

7. Daimler Microsoft Microsoft Apple Canon Microsoft 

8. Canon VW Canon Daimler Apple Canon 

9. Intel Canon Nestlé Lego Sony Sony 

10. VW Lego Lego Miscrosoft Intel Apple 

21. táblázat. A világ top 10 legjobb hírnévvel rendelkező márkája (2011-2016) 

Forrás: Reputation Institute 2016 

A legfrissebb, 2016-os kutatás során több mint 240.000 véleményt elemeztek, hogy 

feltérképezzék a nagyközönség és 15 világpiac – Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, 

Franciaország, Németország, India, Olaszország, Japán, Mexikó, Oroszország, Dél-Korea, 

Spanyolország, Egyesült Királyság, USA – vállalatainak érzelmi kötődését. 2016-ban a 

korábbi évekhez képest csak néhány vállalat tudta megtartani a top 10-es helyezését. 

Előtérbe kerültek a társadalmi felelősségvállaláshoz köthető dimenziók, a vállalatvezetés, 

vállalati polgárság és munkahely, melyek nagyobb súllyal szerepeltek a kutatás során. A 

kutatásomban szereplő Audi önálló márkaként nem, hanem a Volkswagen konszern égisze 

alatt szerepel a felmérésben. A dízel-botrány kapcsán a VW a 2015-ös 14. helyről óriásit 
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esett vissza, kikerült a top 100-ból, a 123. helyet szerezte meg a 2016-os listán. Érdekes, 

hogy a VW konszern főbűnös szerepével futó botrány az autóipart globálisan nem 

érintette, a többi gyártó értékelése nem esett vissza (Reputation Institute 2016). A hazai és 

nemzetközi sajtót olvasva kiderült ugyan, hogy az emissziós értékek nem csupán a VW 

esetében voltak hamisak vagy félrevezetőek, a többi gyártó azonban ügyesebb 

kommunikációval el tudta kerülni a negatív visszhangot. 

A 2016-os felmérés dimenziónkénti vezető vállalatait a 34. ábra szemlélteti. 

 

34. ábra. Az egyes dimenziók győztes vállalatai 

Forrás: Reputation Institute, 2016 

Mindössze négy vállalat – Daimler, BMW, Google és a Walt Disney – szerepel 

mindegyik dimenzió első tíz helyezettje között. Az Apple stabilan tartja vezető szerepét az 

innováció és vállalatirányítás dimenzióban. A Rolex továbbra is a Termékek és 

Szolgáltatások dimenzió éllovasa, míg a Walt Disney a CSR tekintetében fontos 

Vállalatvezetés és Vállalati polgárság első helyezettje. A Google a munkahely és pénzügyi 

teljesítmény dimenzió vezetője. 

A külföldi vállalati rangsorok összegzését a 22. táblázat segíti. 

Külföldi vállalati rangsorok Egyediség Kommunikált üzenet, 

versenyelőny 

Fortune magazin: Most 

admired companies 

pénzügyi teljesítmény alapján 

kiválasztott (kezdetben) 

amerikai vállalatok rangsora 

„elismert vállalat, 

munkaadó” 

CRQ, Harris-Fombrun 

Reputation Quotient 

első kidolgozott hírnévmérő 

módszer 

„jó hírnév, bizalom” 

RQ®, Harris-Poll Reputation 

Quotient 

USA-beli vállalatok mérése „jó hírnév, bizalom” 

Reputation Istitute – 

RepTrak
TM

 modell 

emocionális és racionális 

dimenziók figyelembevétele 

„ismertség, elismertség a 

piacon, kötődés” 

22. táblázat. A külföldi vállalati rangsorok összefoglaló ismérvei 

Forrás: feldolgozott szakirodalom alapján saját szerkesztés 
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3.2.2. Belföldi vállalati rangsorok, mérések 

Legnagyobb magyar vállalatok reputáció rangsora - B&P BrandAktív Reputation 

Rating 2009 és 2010 

Először 2009-ben vált mérhetővé a magyarországi nagyvállalatok hírneve, melyet egy 40 

hazai nagyvállalat bevonásával elvégzett kutatás tett lehetővé. A B&P BrandAktív 

kommunikációs és tanácsadó cég a nemzetközi szakirodalmat, főként a Reputation 

Institute módszertanát tanulmányozva új módszert fejlesztett ki, melyben három pillér és öt 

dimenzió mentén gyűjtött hard és soft adatokat (23. táblázat). 

Pillérek Szempontrendszer (dimenziók) 

A társadalmi párbeszédet modellezve szolgáltat 

kvalitatív és kvantitatív adatokat. 

leadership 

Az érintetti reprezentativitás a szocio-demográfiai 

reprezentativitás helyett intézményi és személyes 

értékreprezentativitást vizsgál. 

vállalati polgárság 

A dinamikusság révén historikus adatok alapján 

képes vizsgálni az érintetti értékvilág változását 

(érzéseket, benyomásokat). 

hitelesség 

elismertség 

érzelmi közelség 

23. táblázat. A Reputation Rating módszertani alapját képező pillérek és dimenziók 

Forrás: B&P Braun & Partners Magyarország sajtóközleménye
17

 alapján saját szerkesztés 

A Figyelő Top 200 iparági bontását vette alapul véve 40 vállalat képezte az 

alapsokaságot. A 2009-es lista első helyezettje az Audi Hungaria Zrt. lett, megelőzve a 

GE-t és a Vodafone-t, míg a lista végén a MÁV található a közlekedési vállalatok 

általánosan rossz megítélését reprezentálva. A 2010-es listában javult a magyar tulajdonú 

vállalatok megítélése a külföldiekkel szemben (24. táblázat). 

 2009 2010 

1. Audi Hungaria Zrt. Richter Gedeon Nyrt. 

2. GE Hungary Kft. Audi Hungaria Zrt. 

3. Vodafone Zrt. MOL Nyrt. 

4. Nestlé Hungaria Kft. Pannon GSM Zrt. 

5. Richter Gedeon Nyrt. Vodafone Zrt. 

6. Pannon GSM Zrt. Nestlé Hungaria Kft. 

7. Magyar Telekom Nyrt. Pick Szeged Zrt. 

8. MOL Nyrt. Coca-Cola Kft. 

9. Coca-Cola Kft. CHINOIN Zrt. 

10. CIB Bank Zrt. GE Hungary Kft. 

24. táblázat. Reputation Rating top 10-es lista 2009 és 2010.  

Forrás: a Világgazdaságban publikált elemzés
18

 alapján saját szerkesztés 

                                                           
17

 http://nol.hu/gazdasag/merhetove_tettek_a_magyarorszagi_nagyvallalatok_hirnevet-344439. A letöltés 

ideje: 2016. december 27. 
18

 http://www.vg.hu/vallalatok/szolgaltatas/ime-a-leghitelesebb-magyar-cegek-328953. A letöltés ideje: 2016. 

december 27. 

http://nol.hu/gazdasag/merhetove_tettek_a_magyarorszagi_nagyvallalatok_hirnevet-344439
http://www.vg.hu/vallalatok/szolgaltatas/ime-a-leghitelesebb-magyar-cegek-328953
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2011-ben megújult a Reputation Rating kutatás, melyben nem a legnagyobb hazai 

vállalatokat vizsgálták, hanem iparágak szerinti bontásban rangsorolták a legnagyobb 

cégeket az IT és telekommunikáció, az elektronika, az egészséggazdaság, valamint a 

pénzügyi szektorban. A 42 vállalatot listázó kutatás a járműipiarra nem terjedt ki, így az 

AH-t nem vizsgálták. Módszertanát tekintve továbbra is a korábbi öt dimenzió – hitelesség, 

vezetés, vállalati polgárság, elismertség és érzelmi közelség – vizsgálata képete a kutatás 

alapját. 

Randstad Award 

A világ egyik legnagyobb HR cége független online felmérés keretében vizsgálja meg 25 

ország munkaerőpiacát évről-évre. Az 1000 főnél többet foglalkoztató legnagyobb 

munkaadókat és gazdasági szektorokat elemzik életkor, nem és régió szerint reprezentatív, 

világszinten közel 200.000 fős mintán, a 18-65 éves aktív korosztályban. 

A magyar felmérést – eredményeit a 25. táblázat szemlélteti – 2014 óta készítteti el a 

cég, több mint 4000 potenciális munkavállaló bevonásával, akik egy különböző 

vállalatokat tartalmazó véletlenszerű listából választják ki, mely cégeket ismerik, majd 

nyilatkoznak arról, hogy szívesen dolgoznának-e ezeknél a cégeknél. Így derül fény a 

legvonzóbb munkáltatóra. A válaszadók 10 dimenzió szerint értékelik az egyes 

vállalatokat: 

- fizetés és juttatások 

- karrierlehetőségek 

- munkahelyi környezet 

- a foglalkoztatás hosszú távú biztonsága 

- munka és magánélet egyensúlya 

- pénzügyi stabilitás 

- a feladat jellege 

- továbbképzések 

- a munkahely könnyű 

megközelíthetősége 

- vállalatirányítás 

 2014 2015 2016 

1. Audi Hungaria Zrt. Mercedes-Benz Audi Hungaria Zrt. 

2. Mercedes-Benz Audi Hungaria Zrt. Mercedes-Benz 

3. IBM IBM Szerencsejáték Zrt. 

4. Samsung Electronics Samsung Electronics Lego 

5. Nokia Bosch IBM 

6. Bosch NESTLÉ Samsung Electronics 

7. NESTLÉ GE General Electric Bosch 

8. Continental Automotive Richter Gedeon IT Services 

9. GE General Electric  Ericsson GE General Electric 

10. Richter Gedeon Continental Automotive Siemens 

25. táblázat. Randstad Award magyar felmérésének legjobb munkaadói 2014-2016. 

Forrás: A Randstad beszámolója
12

 alapján saját szerkesztés. 
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A Randstad Award-ot elnyerő vállalat, azaz a lista első helyezettje 2014-ben az Audi 

Hungaria Zrt. lett, a hazai munkaerő 67%-a szeretne a cég kötelékében dolgozni a 

versenyképes fizetés és juttatások, a hosszú távon garantált foglalkoztatás és az 

alkalmazottaknak nyújtott megfelelő képzés miatt. A felmérésben szereplő munkavállalók 

lakóhelyéből és az általuk preferált munkahelyből arra következtettek a kutatók, hogy az 

autóipari vállalatok telephelyüktől távol is nagyon népszerűek, a győri négykarikás vállalat 

bizonyult a dél-dunántúli megkérdezetteknél is a favoritnak, míg Közép-és Észak-

Magyarországon is csak a kecskeméti Mercedes-Benz előzte meg. 2015-ben a két 

konkurens autóipari nagyvállalat helyet cserélt a dobogón, a kecskeméti gyár 1,5%-kal 

előzte meg a győrit, ahol a megkérdezettek 66,1%-a dolgozna szívesen. 2016-ban 

visszavette vezető szerepét a listán a győri gyár, mely több szempont szerint is elsőnek 

bizonyult. Mind a hosszú távú biztonságos alkalmazás, mind a képzési lehetőségek terén az 

Audira tekintenek a munkavállalók legjobbként. A Mercedes élen jár a jobb 

karrierlehetőségekben, menedzsmentjét erősnek, pénzügyi hátterét stabilnak jellemezték.
19

. 

„Az év családbarát vállalata” 

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által, évente kiírt pályázat kevésbé hard, 

inkább a szakmai zsűri által mérlegelt soft tényezők alapján kiválasztott nyertesei 

kiemelkedően fontosnak tartják a kisgyerekes munkavállalók érdekeit, kiegyensúlyozott 

családi és munkahelyi környezet támogatását, a gyermekvállalást. A napjainkban tapasztalt 

piaci munkaerőhiány miatt komoly verseny alakul ki a munkaadók között a kvalifikált, 

minőségi munkaerőért, ebben lépéselőnyre tehetnek szert azok a vállalatok, melyek 

megfelelően válaszolnak az új munkaerőpiaci kihívásokra, kommunikálják családbarát 

vállalati filozófiájukat, mely versenyelőnyt generálhat.
20

 A három meghirdetett kategória 

győzteseit az elmúlt három évben a 26. táblázat mutatja. 

Kategória 2013 2014 2015 2016 

Kisvállalat Prolabora 

Kft. 

Webstar Csoport Kft. Sonrisa 

Informatikai Kft. 

Webstar 

Csoport Kft. 

Közepes 

vállalat 

Arkon Zrt. Fornax ICT Kft. BDO 

Magyarország 

Numil 

Hungary Kft. 

Nagyvállalat Fundamenta 

Lakáskassza 

Waberer’s Szemerey, 

MVM Paksi 

Atomerőmű, GE 

K&H Bank Zrt. BT Roc Kft. 

26. táblázat. „Az év családbarát vállalata” cím birtokosai 2013-2016 

Forrás: feldolgozott szakirodalom
21

 alapján saját szerkesztés 

                                                           
19

 https://www.randstad.hu/randstad-award/kutatasrol/. Letöltés ideje: 2017. január. 29. 
20

 www.haromkiralyfi.hu. A letöltés ideje: 2017. szeptember. 24. 
21

 www.balansz.info.hu. A letöltés ideje: 2017. szeptember. 24. 

https://www.randstad.hu/randstad-award/kutatasrol/
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„Legjobb női munkahely” 

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség kiírásában 2007 óta évente díjazzák azokat a 

cégeket, ahol a nők számára fontos értékek állnak a középpontban. A pályázókkal – 

Magyarországon működő 250 főnél kevesebbet vagy többet foglalkoztató vállalatok – és 

női munkavállalóikkal készített kérdőívek kiértékelése alapján felállított rangsor a vállalati 

márkaépítés során fontos tényező lehet a női munkaerő elnyerésekor.
22

 

Minőségi díjak, kiválóság-modellek 

A szervezeti kultúrában a menedzsmentkommunikáció fontos szerepet játszik, így a 

vállalatok kommunikációja nagyban hozzájárul sikerességükhöz (Grunig 2009). A PR 

értelmezésében az út a kiválósághoz a stakeholderekkel folytatott jó kapcsolatokon, a 

stratégiai menedzsment-folyamatokba való bevonáson és az emberek mozgósításának 

képességén múlik (Konczosné – Keller 2011). A kiválóság mérésére a Total Quality 

Management (TQM) szolgál, a szervezet kiválóságának megítélése az önértékelési 

modellek segítségével történik (Bükiné 2014). A kiválóságmodellek alkalmazását díjak 

segítik, mint a japán Deming-díj 1957-ből, az amerikai Malcolm Baldrige-díj 1987-ből, 

majd az európai European Foundation Quality Management (EFQM) 1988-ból (Sugár 

2010). A modellek a sikertényezők között a versenyképességet, innovációs képességet, 

tudásmenedzsmentet és a fenntartható fejlődést vizsgálják (Bükiné 2017). 

A különböző belföldi vállalati rangsorok összegzése a 27. táblázatban olvasható. 

Belföldi vállalati rangsorok Egyediség Kommunikált üzenet, 

versenyelőny 

B&P BrandAktív Reputation 

Rating 

Reputation Institute 

módszertana szerint hard és 

soft tényezők alapján 

„legjobb megítélésű hazai 

vállalat” 

Randstad Award munkavállalók általi értékelés 

tíz dimenzió mentén  

„legvonzóbb munkáltató” 

„Az év családbarát vállalata” egy kiválasztott soft 

szegments alapján 

„családbarát vállalati 

filozófia” 

„Legjobb női munkahely” kérdőíves felmérés alapján „vállalati márkaépítésben 

használható pozitív 

üzenet nőknek” 

Minőségi díjak, 

kiválóságmodellek 

eredmények a szervezeti 

kiválóság alapján  

„a kiválóság a siker 

érdekében” 

27. táblázat. Belföldi vállalati rangsorok összefoglaló ismérvei 

Forrás: feldolgozott szakirodalom alapján saját szerkesztés 

A 3. fejezetben a hazai és nemzetközi hírnév- és imázskutatásokat tekintettem át, 

kitérve a legismertebb tudományos modellekre és a gyakorlatban is alkalmazott mérési 

                                                           
22

 Legjobb női munkahely pályázat versenykiírása. http://siteice.com/uplads/users_files/lnmh-2016-

tajekoztatoresztvevoknek.pdf. A letöltés ideje: 2017. szeptember. 24. 
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módszerekre mind a városok, mind a vállalatok vonatkozásában, melyekat a szervezetek 

egyre intenzívebben használnak hírnévépítésük során. A következőkben rátérek az általam 

vizsgált két terület, Győr város, valamint az Audi Hungaria bemutatására. Röviden 

összefoglalom mindkét szereplő történetét, részletesen bemutatom kutatásom szerint 

releváns szempontok szerint jelenüket, valamint szemléltetem együttműködésük 

plattformajait konkrét példákat felmutatva. 



86 
 

4. A vizsgált terület bemutatása: Győr és az Audi Hungaria Zrt. 

Ebben a fejezetben „A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és 

eszköze” című kutatáshoz megírt Győr-történeti tanulmányom alapján áttekintem a város 

modernkori történetét a gazdaság és telephelytényezők tükrében. Győr, mint ipari központ 

hazánkban jelentős gazdasági bázisnak számít, a következőkben bemutatott szerkezeti 

átrendeződés példaértékű, melyben magának a városnak, mint területi entitásnak is 

szerepe, befolyása volt (Rechnitzer 2014, 104-129). Külön kitérek Győr iparát az elmúlt 

évszázadban meghatározó Magyar Vagon- és Gépgyárra, a megyeszékhely telepítő 

tényezőire, gazdasági jellemzőire, valamint az AH telephelyválasztásának folyamatára. A 

vállalat immár majdnem 25 éves történetét is ismertetem röviden (Jakab 2014a, 2014b). 

Ezt követően bemutatom a város jelenét, hangsúlyt helyezve a gazdasági, oktatási 

faktorokra. Ismertetem a továbbiakban a város hírnevét, arculatát meghatározó 

városmárkázási folyamat elemeit, eredményeit. A fejezet utolsó részében a város és a 

vállalat együttműködésének plattformjait tekintem át. 

4.1. Győr város 

Győr történetét vizsgálva azt láthatjuk, hogy a város számos modellváltáson esett át, 

melyek közül az elmúlt évszázadok vizsgálatára koncentrálunk. A következőkben Győr 

város történetét több szakaszban mutatom be, a sikeres modellváltások tükrében, melyek 

nyomot hagytak a város arculatában, hírnevében. A város alapításától a 19. század 

közepéig tartó hosszú időszakban Győr először fontos katonai és kereskedelmi központ, 

majd sikeres folyami kereskedővárossá lépett elő. A következő fontos szakasz bevezetése 

az egykori ikonikus polgármester, Zechmeister Károly fémjelezte időszak, akinek a neve 

összefügg a város iparosításával. A harmadik szakasz már a rendszerváltás utáni időszak, 

mely új kihívások elé állította Győrt. Az ipari parkok szerepére külön kitérek a 

továbbiakban, és röviden bemutatom a Győri Nemzetközi Ipari Park történetét és külföldi 

működőtőke betelepülésének körülményeit. A fejezet végén érintem a helyi infrastruktúra 

gazdaság szempontjából történő alakítását is. 

4.1.1. A város története az alapítástól a 19. század végéig 

Győr írásos történelme egészen a keltákig, majd Kr. u. az első században megjelenő római 

kereskedőkig és legionáriusokig nyúlik vissza. A Római Birodalomban a limes védelmi 

vonal fontos bástyáját jelentette Győr, azaz Arrabona – a rómaiak a korábbi kelta 
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elnevezést használták Győrre. Mind védelmi, mind kereskedelmi funkciója kiváló földrajzi 

elhelyezkedéséből vezethető le, hiszen a Mosoni-Duna és a Rába folyók találkozásánál 

épült castrumból kiválóan volt ellenőrizhető a folyókon való átkelés, valamint a Vindobona 

(Bécs) és Aquincum (Budapest) között félúton fekvő település a kereskedők fontos 

megállóhelyévé vált. A már az ókorban felismert kereskedelmi útvonalak (a Bécs - 

Budapest közötti közúti összeköttetés, valamint a Mosoni-Duna nyújtotta folyami útvonal) 

miatt Győrről, mint a magyar településszerkezet egyik fontos kereskedővárosáról 

olvashatunk a történelemben, legyen szó akár az államalapítás idejéről, mikor Szent István 

püspökséget alapított a városban vagy akár 1743-ról, amikor Mária Terézia városi 

előjogokat adományozott Győrnek. A XX. századhoz közeledve a város jelenében egyre 

inkább a kereskedelem dominált, hiszen az akkoriban hajózható Mosoni-Duna-ág Bécs és 

Budapest közötti legfontosabb átrakodó állomása, egyben kereskedelmi központja Győr 

lett. Élő állatot, főként marhákat, emellett gabonát és fát szállítottak a nyugati piacokra, 

mely tevékenységből számos helyi család meggazdagodott. Győr akkori polgári városi 

életében nagy szerepet játszottak a német ajkú kereskedőcsaládok, akik német 

mentalitásukkal, szorgalmukkal, munkához való hozzáállásukkal hozzájárultak a város 

felvirágoztatásához, nyitottá, befogadóvá tették a települést, munkamoráljuk beivódott a 

helyi lakosság szokásai közé, így pozitív hozadékaival formálta a győriek attitűdjét. 

Baross Gábor közlekedési miniszterként töltött évei alatt, aki Győr város küldötteként 

több éven át képviselte a várost az Országgyűlésben, nagy fejlődésnek indult a hazai 

vasúthálózat kiépítése. 

„Ekkor a város az élénk forgalomban, a folyókon úszó teherhajókban, a mozdonyok 

zajában és a parton sorakozó raktárak soraiban jelenik meg. Az 1860-as években járunk, 

amikor Győr a kereskedelemben véli felfedezni önmagát” (Szakál 1996, 163). 

A századfordulóhoz közeledve a folyami kereskedelmi szerep egyre inkább 

visszaszorulóban volt, a vasúti szállítás térnyerése következtében hanyatlásnak indult. A 

város gazdasági esélyei továbbra is kiválóak maradtak, amit nem sokkal később a gyáripar 

megtelepedése és sikere bizonyított (Szakál 1995). 

4.1.2. Győr város 20. századi története: sikeres modellváltások időszaka 

Két-három generáció kellett ahhoz, hogy az oktatási intézményekben megszerzett tudást 

kamatoztatni tudják a nagy kalmár-családok leszármazottjai, akik szép számmal jelentek 

meg a 20. század eleji győri vállalatok vezetőségében. Új vállalkozói kultúra kezdett 
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meghonosodni az új értelmiségi típus megjelenésével, akik rendelkeztek műszaki, 

közgazdasági, jogi ismeretekkel (Szakál 2002). 

A századforduló előtt a város az életében kiemelkedő szerepet játszó polgármester, 

Zechmeister Károly vezetésével letette az ipar alapjait, sikeres modellváltáson esett át, 

gazdasági erőt megtestesítő iparvárossá vált. Zechmeister az egyre romló pénzügyi 

helyzetből való kilábalást a város gazdaságának teljes szerkezetváltásában látta, melyhez 

szisztematikus módon hozzálátott. Új rendezési tervet fogadott el, melynek eredményeként 

Győrt ipari, kulturális és kereskedelmi központtá kívánta tenni. Nagy építkezések vették 

kezdetüket, vasúti pályaudvar, teherpályaudvar, hidak, laktanya és kórház, oktatási 

intézmények létesültek az átalakuló városban. A fő hangsúly a város gazdasági 

profilváltásán volt, melynek eredményeként a polgármester Győr ipari nagyvárossá 

fejlesztésében látta a település virágzó jövőképét a kereskedelmi közvetítő szerep 

leáldozásával. Ennek érdekében befektetés-ösztönző lépéseket tett, alacsony telekárakkal 

és adókedvezményekkel várta az ipari nagyvállalatok létesítésére a tőkeerős befektetőket. 

Mai ismereteinkkel ez olyan gazdaságpolitikai cselekvések sorozata volt, mely komplex 

módon vonzó telephellyé tette Győrt, és helyi intézkedésekkel serkentette a befektetők 

letelepedését, ami számos más jelentős ipari nagyvállalat mellett 1896-ban a Magyar 

Vagon- és Gépgyár győri alapításával testet is öltött, és hosszú évtizedekre meghatározta a 

város gazdasági, ipari, oktatási, szakképzési profilját (Grábics szerk. et al. 2003). A 

győriek által vagongyárnak hívott vállalat a gazdasági súlyánál fogva Győr mindennapjaira 

is meghatározó hatással volt, az „egy város, egy gyár” modell helyett Győrben „a 

nagyvállalat és sok üzem, vállalkozás” modell érvényesült, ami a későbbiekben az AH 

győri jelenlétének elemzéséhez, annak megértéséhez fontos háttérinformáció. A 

legnagyobb gazdasági egységet jelentő vagyongyár és a város egybefonódása már több 

mint egy évszázada jelen volt, ami a jelenlegi AH-Győr kapcsolat történelmi előzményeit 

is magyarázza. 

Az ország lakosságának tudatában Győrről határozottan egy iparváros képe élt, mely a 

folyók találkozása, a barokk belváros mellett igazán meghatározta a város karakterét 

(Szakál 2002). 

A győriek büszkék voltak az elért eredményeikre, az iparosításra, a virágzó gazdaságú 

városukra. Ennek megfelelően a korábban oly sokáig élő és egyértelműen kézzel fogható 

kereskedőváros imázst a szemléletváltás révén felváltotta az iparváros imázsa. Fontossá 
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vált a helybeliekben a műszaki tudás szerepe és az ipar érdemei. Valló István
23

 (1930) 

korabeli városismertetőjében a 20. század eleji gazdasági modellváltást a városvezetés 

időszerű és tudatos ipart ösztönző politikájának tulajdonítja, ennek köszönhetően tudott 

Győr sikeresen modern iparvárossá válni. Természetesen a siker kulcsa többtényezős, a 

már sokat említett kiváló földrajzi fekvés mellett a győri emberek sikerorientált 

hozzáállása, pozitív tulajdonságai, önbizalmuk, szélesebb látókörük, szorgalmuk, tanulás 

iránti igényük éppoly mértékben nyomott a latban, mint a gyáralapítások után érkező 

külföldi tőkeerős befektetők. A külföldi tőke rendszerint a helyi vállalkozók 

kezdeményezése után számottevően a már működő vállalkozásokat támogatta meg (Szakál 

2002). 

Ez a kép a szocialista időben tovább élt megalapozottan az emberekben, hiszen Győr 

Budapest után hazánk egyik meghatározó ipari központjává fejlődött. Ezt mutatja az alábbi 

táblázat is, mely szerint a 19-20. század fordulóján megkezdett iparosítási folyamat során 

Győrben megtelepedett főként gépipari, textilipari és élelmiszeripari gyárak, vállalatok a 

várost hazánk legnagyobb iparvárosai közé emelték a 20. század folyamán. A 28. táblázat 

szemlélteti Győr a 20. században betöltött szerepét az iparvárosok között, az ipari 

koncentráció változása alapján. 

 1930 1966 1973 1983 1990 

1. Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest 

2. Miskolc* Miskolc Miskolc Miskolc Miskolc 

3. Tatabánya Győr Győr Pécs Debrecen 

4. Győr Pécs Pécs Debrecen Győr 

5. Salgótarján Szeged Debrecen Győr Székesfehérvár 

6. Ózd Debrecen Szeged Székesfehérvár Szeged 

7. Pécs Tatabánya Székesfehérvár Szeged Pécs 

8. Szeged Székesfehérvár Tatabánya Dunaújváros Dunaújváros 

9. Debrecen Szombathely Szombathely Nyíregyháza Nyíregyháza 

10. Sopron Ózd Dunaújváros Tatabánya Szombathely 

*Diósgyőr és Miskolc együttesen 

28. táblázat. A városok rangsora az ipari koncentráció változásának alapján 1930 és 1990 

között (a foglalkoztatottak száma alapján)
24

  

Forrás: Barta 2002 

Ez a fejlődés több iparág győri meghonosításának köszönhető, hiszen a 20. század 

elején sorra alakult gyárak (szeszgyár, olajgyár, kekszgyár, posztógyár) megalapozták 

Győr gazdaságát. A gép- és járműipar megtelepülése a városban közel 120 éves múlttal 

                                                           
23

 Győr város helyettes polgármestere, a Győri Hírlap munkatársa, a Győri Szemle egyik alapítója 
24

 Területi Statisztikai Évkönyvek 1968, 1973, 1983, 1990, KSH, Budapest. In.: Barta Györgyi (2002): A 

magyar ipar területi folyamatai 1945-2000. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs. 
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rendelkezik. Ennek az iparnak az emblematikus képviselője, a Rába Magyar Vagon- és 

Gépgyár a II. világháború végéig hazánk egyik legsikeresebben működő nehézgépgyára 

volt, mely több ezer győrinek adott munkát és biztos jövedelmet. Vasúti kocsikat, 

személygépkocsikat, teherautókat, városi haszonjárműveket, katonai járműveket 

gyártottak, melyekre a világháborúk időszakában kiemelt kereslet is jelentkezett. A 

szocialista tervgazdálkodás és a keleti tömb belső piacának, a KGST-nek a kialakulásával a 

gyár tevékenysége specializálódott komplett járművek előállításáról a különböző járművek 

részegységeinek gyártására, főként futóművek szerepeltek a termékpalettán (Dusza 2003 

In: Lados – Kollár 2012). 

Az 1896-ban alapított Rába Vagon- és Gépgyár már alapításakor is komoly városi 

összefonódást sejtetett a neki telephelyül szolgáló Győrrel, hiszen a részvényesek az 

alapítóokiratba foglalták a munkások szociális és kulturális juttatásait is, valamint 

előirányozták megfelelő képzésük biztosítását (Maertens 1980). Ennek jegyében a 

vagongyár jelentős anyagi hozzájárulásával 1901-ben megkezdődött az oktatás a Fa- és 

Fémipari Szakiskolában – mai Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola – 

(Tabiczky 1972). 

A gyár kulturális és sport intézményrendszerének égisze alatt a vagongyári kórus, azaz a 

RÁBA/Egyetértés Dal- és Társaskör (1898), RÁBA Koncert Fúvószenekar (1940), 

Vagongyári Ipartelepi Táncegyüttes, később a Rába Néptáncegyüttes (1950), Fotó- és 

Bábszakkör, Önképző Kör, könyvtár és különböző sportszakosztályokat összefogó 

Egyetértés Torna Osztály (ETO), valamint horgász- és vadászegyesület is működött 

(Lengyel 1976). A tevékenységek infrastrukturális támogatására jött létre példátlan 

vállalati és dolgozói összefogás eredményeként 1930-ban a Vasas Otthon, mely a 

rendszerváltás után megszűnő gyári támogatások után az Ady Endre Közművelődési 

Egyesület nevet kapta. A Szakszervezetek RÁBA Művelődési Központja (Lloyd) hasonló 

kulturális célokat is szolgált 1971-ig, ahogy sportcélokat az ETO evezősház, sportcsarnok, 

műjégpálya épülete, emellett orvosi rendelő, csecsemőotthon, tánciskola és táncotthon 

fenntartása is a gyár önként vállalat feladata volt
25

 (Dusza 1996). 

A gyár munkatársainak szociális juttatásokat is biztosított, egyre bővülő bölcsődei 

elhelyezést, külföldi jutalomnyaralásokat, főként balatoni nyári üdültetést, 

                                                           
25

 50 éves Rába Táncegyüttes. s.n. Győr, 2000; A gyáróriás fékezett és gyorsított. Népszabadság, 1996. 

június 15. szombat; A Rába ETO jövője. Kisalföld, 1976. július 2. 7. o.; „Egy fillér hasznuns sincs a 

csapatból…” Nemzeti Sport, 1992. III. 12.; Felavattáka győrújbaráti napközis tábort. RÁBA. A Magyar 

Vagon- és Gépgyár Pártbizottságának Hetilapja. XXXI. évf. 25. szám. 1979. június 22.; Megnyílt a XIII. 

nyári úttörőolimpia. Kisalföld, XXXIII. évf. 146. szám. Győr, 1977 
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munkáslakásokat stb. A vállalat a várost érintő kezdeményezések mellé állt, a győrújbaráti 

napközis tábor 1979-es létrejöttét támogató 55 vállalat között Horváth Ede vezérigazgató 

kitüntetést vehetett át az anyagi és természetbeni segítségért. Hasonlóképp az 1954-es nagy 

szigetközi árvíz elleni védelemben és az árvízkárok elhárításában is segítő kezet nyújtottak 

a gyár dolgozói (Tabiczky 1972). 

Nem csak országos, hanem világhírnévre is szert tettek a gyár sportolói, hiszen a 

kezdetben többségében esztergályosokból 1904-ben alakult ETO többszörös magyar 

bajnok lett és Európa legjobb futballklubbjai között tartották számon, a magyar válogatott 

tokiói és helsinki olimpiai aranyérmes válogatottjába is adott játékosokat. Az evezősök, 

ökölvívók, tőrvívók, teniszezők, atléták, női és férfi kézilabdázók hasonló sikereket értek 

el (Tabiczky 1972). 

Érdekes összefüggés a város modern kori történetével (2017, Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál, 4.3. fejezet) a Rába ETO új stadionjának avatásaként megrendezett XIII. nyári 

úttörőolimpia, mely során négy napon keresztül kilenc sportágban közel kétezer úttörő 

küzdött az érmekért. Külön érdekesség, hogy Győr jelenlegi polgármestere, Borkai Zsolt, 

mint a Móra Ferenc Általános Iskola tornásza szavai nyomán tették le a résztvevők az 

olimpiai esküt, majd az olimpiai fáklyafutást követően fellobbant az olimpiai láng 

(Kisalföld, 1977. XXXIII. évf., 146. szám, Papp 2005). 

A kilencvenes évek elejének egyre romló gazdasági helyzete a szponzoráció 

csökkenését eredményezte, a nyugati minta szerint elképzelhetetlen volt, hogy egy vállalat 

ilyen szervezesen beépüljön egy város életébe (Nemzeti Sport 1992), vélte akkor a gyár 

vezetése. 1996-ban Győr akkori polgármestere a vagongyár 100 éves évfordulóját akképp 

nyugtázta, hogy a gyár a város számára jó adófizető, nélkülönhetetlen szponzor és komoly 

szellemi bázist is jelent, a munkaadó szerepén kívül. A számos múltbéli fejlesztés mellett a 

gyár jövője szervesen kapcsolódik a város jövőjéhez, hiszen Győrben szinte nem volt 

olyan család, ahol ne lenne valamiféle kötődés a vállathoz (Balogh József nyilatkozata a 

Népszabadság 1996. június 15-i számában). 

Az átmeneti gazdaságban Magyarország gazdasága a külföldi működőtőke jelentős 

befogadójává vált. A budapesti agglomeráció mellett a Bécs-Budapest tengely, valamint a 

Balaton környéke vált a legdinamikusabban fejlődő térséggé. Győr tőkevonzó központtá 

vált, Budapest kimagasló vezető pozíciója után kiemelkedett az ellenpólus városok 

ötöséből, és önálló szintet alkot (Barta 2002). 

A rendszerváltás alapjaiban változtatta meg Magyarország gazdaságát, és a helyi ipar 

gyökereit. A szocializmus hamis biztonsága után a piacgazdaság valós küzdelmei közé 
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csöppent mind az ország, mind városainak ipari vállalatai. Az európai standardokhoz kevés 

vállalat tudott alkalmazkodni és azoknak megfelelni. 

A ’90-es évek elején csak egy elemeiben élő, töredezett image volt érzékelhető 

Győrben. A. kereskedőváros, a Nyugat kapuja, a vizek városa
26

 jelző is csak nagyon 

szerényen élt a köztudatban. Az elmúlt évtizedek kötelezően propagált iparvárosi 

szlogenjétől kifejezetten szabadulni szeretne a város lakossága. A töredezettség és az 

arctalanság jellemzi leginkább a helyiek identitását, hiszen a legközismertebb 

imázshordozó elemek, mint a városban előállított ipari termékek és a szellemi 

teljesítmények a hanyatlás sorsára jutottak (Szakál 1996). 

A rendszerváltás után azonban a kisalföldi megyeszékhely el tudta kerülni több más 

magyar város sorsát, melyeknek a szocialista gazdaságból csak nagy nehézségek árán 

sikerült a modellváltás. Bár a rendszerváltást követően a KGST megszűnésével és az 

állami megrendelések visszaesésével a vagongyár korábbi biztos piacai, megrendelései 

jelentősen visszaestek, a gyárat többszöri átalakítással sikerült életben tartani, és ma már 

tudjuk, hogy sikerült újra egy rendkívül dinamikus fejlődési pályára állítani. A nagy 

textilipari hagyományokon vergődő gyárakat többszöri újraszervezés árán sem sikerült 

megmenteni, így ez az iparág lényegében kiszorult a város korábban diverzifikált 

termékpalettájából. Hasonló sorsra jutott a kekszgyár is, melyet a francia tulajdonosok a 

felvásárlást követően divíziókra szedve szinte teljes mértékben kivontak a városból
27

. Az 

évszázados ipari hagyományokon azonban régi-új iparág alapú gazdaság szerveződése 

kezdődött Győrben, a korábbi diverzifikált összetétel megszűnésével. 

A város gazdasága éppen a korábbi több lábon álló, diverzifikált szektorális összetétel 

miatt nem került működési válságba, a felszabaduló munkaerőt az új befektetők, 

vállalkozások felszívták a ’90-es évek elején (Rechnitzer 2014). 

A város a korábbi ipari hagyományokra alapozva, kihasználva a település közlekedés-

földrajzi adottságait, a rendszerváltás után külföldi működő tőkét vonzott be, mely által 

virágzásnak indult a gazdaság, ennek tovagyűrűző hatásaként a kultúra, sport és turizmus. 

                                                           
26

 A vizek városa szimbolikus elnevezéssel máig tévesen illetik Győrt. Hazánkban Tatát tekintjük a vizek 

városának, hiszen ott található a híres Öreg-tó. Győrben a folyók találkoznak, belvárosában folyik össze a 

Rába és a Mosoni-Duna, valamint külvárosában folyik ezekben a Rábca és a Marcal. A folyók (három) 

emblematikusan a város Mária Terézától kapott címerében is szerepelnek, így Győrt Magyarországon a 

folyók városának hívjuk helyesen. 
27

 Győrben az 1880-ban üzembe állított első magyar kekszgyár, majd az ennek az alapjain osztrák-magyar 

tőkével és technikával alapított győri kekszgyár hagyatékából mára csak a Negro cukorka előállítása maradt a 

városban. A korábbi gyárépületet lebontották, az édesség gyártása az Ipari Park egy új gyártócsarnokában 

történik, míg a többi Győri Keksz márkanévvel ellátott termék többségét Szlovákiában és Lengyelországban 

gyártják. 



93 
 

Ez a ’90-es évek elején lezajló modellváltás határozza meg napjainkban is Győr 

gazdaságát. Az alábbiakban megvizsgálom ezt a folyamatot a város múltjának tükrében, 

valamint a regionális és hazai gazdasági környezetben. 

4.1.3. Makrogazdasági környezet, új gazdasági tér formálódása 

Az elmúlt évtizedekre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a globalizált világban 

eltűnnek a nemzetállami határok, az országok szupranacionális együttműködésekben 

keresik a politikai és gazdasági stabilitást, a központi kormányzatok döntési jogkörük egy 

nagy hányadát felsőbb szintre delegálják. A gazdaságban a kereskedelmi kötöttségek az 

eddig meglévő akadályok, szabályok leépítésével feloldják az országok közötti jelentős 

különbségeket. Felértékelődik a tér új egységeinek, a régióknak, városoknak, 

agglomerációknak
28

 a jelentősége. 

Új gazdasági tér formálódik, amelynek alapegységei az országon belüli régiók, városok 

és vonzáskörzeteik. Az agglomerációs előnyök – lokalizációs és urbanizációs előnyök – 

válnak a siker kulcsaivá. Így a földrajzi koncentráció, regionális, lokális specializáció, 

lokális beágyazódás, a helyi üzleti környezet nyújtja a tartós vállalati versenyelőnyök 

forrásait (Lengyel 2002). 

A globalizáció következtében a régiók gazdasága néhány olyan iparágra szakosodik, 

amelynek versenyelőnyeihez kedvező feltételeket nyújt a lokális környezet. „Egy-egy 

iparág hazai, térségi bázisa, a vállalati törzstevékenységnek helyet adó térség, település 

azért vált döntővé, mivel azokat az információs és innovatív versenyelőnyöket, 

agglomerációs hozadékot, szinergikus hatásokat, felhalmozódott egyéni és szervezeti 

tapasztalatokat, a rejtett tudást képes nyújtani, melyet a távoli versenytársak nem tudnak 

lemásolni, így a lokalitásból származó versenyelőnyöket nem tudják mérsékelni.” Ez 

magával hozza „a lokális beágyazódás és a helyi üzleti környezet felértékelődését” 

(Lengyel 2002, 26). A lokális versenyelőnyök forrásait nem a központi kormányzat, hanem 

a helyi kormányzatok és intézményeik, valamint a magánszektor intézményei (kamarák, 

szakmai egyesületek, stb.) tudják megerősíteni (Lengyel 2002). A telephelyekkel szemben 

megváltoztak az igények a nagyvállalati működési terek megváltozása, a kis- és 

középvállalatok tömeges megjelenése, a gazdasági szerkezet átalakulása és a fogyasztási 

igények újraszerveződése miatt. Az átmeneti gazdaságokban, azaz a kelet-közép-európai 

régióban a gazdasági szerkezetváltás robbanásszerűen zajlott le (Rechnitzer 2002). 

Fókuszba került maga a lokalitás, a település, mint telephely, mely célja lakosai 
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 Agglomeráción a gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödését értjük. 
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boldogulásához, gazdasága stabilitásához és prosperálásához minél több tőkeerős befektető 

elnyerése. Mivel az új gazdasági térben egy új befektető a települések széles köréből 

választhatta ki telephelyét, a gazdasági tevékenység ma szinte bárhová települhet, a 

gazdasági elhelyezkedés és a tőke nemzetközi mobilitása általánossá tette a városok és 

régiók versenyét. A települések egészének általános megjelenítése - főként a befektetők 

vonzására – az elmúlt húsz esztendő terméke. A rendszerváltozás a magyar városokat is 

versenybe kényszerítette – egymás között is, a nemzeti határokon kívül is. A város tőkét, 

magas szintű szolgáltató, oktatási, kulturális intézményeket, turistákat, képzett munkaerőt 

kíván vonzani, hogy gazdaságát bővítse, polgárai gyarapodását segítse. Szükségessé vált a 

városok differenciálása, arculati elemeik meghatározása, hogy egységes képet alkossanak 

magukról, mint termék pozícionálják magukat a telephelyek, turisztikai desztinációk és 

élhető lakóhelyek piacán. A várost el kell adni a vonzásra kiszemelt csoport számára 

(Enyedi 1995, 1-2). 

Az átmeneti időszakban telephelyet választó iparvállalatok egyik csoportja a külföldi 

tulajdonú, exportra termelő vállalatok, zöldmezős beruházás vagy privatizációs 

beruházások, többségükben transznacionális, multinacionális vagy más nagyvállalatok. 

Jellemző ágazatuk a gépipar. Ezen célcsoport tagjai a nemzetközi térben szerveződnek, 

elhelyezkedésükben igyekeznek a saját központjaikhoz, piacaikhoz minél közelebb 

telepedni – ezért Magyarországon meghatározó a nyugati határhoz való közelség. Fontos 

szempontjaik a telephelyválasztásban, melyek adottságként jelennek meg: 

- Budapest közelsége; 

- a távközlésbe való korlátlan bekapcsoltság; 

- az autópálya közelsége; 

- képzett munkaerő. 

A központi kormányzat rendelkezésére számos olyan makrogazdasági intézkedés áll, 

amellyel ösztönözheti a telephelyet kereső vállalatot, hogy határain belül telepedjen le. 

Kamatmentes kölcsönnel, vissza nem térítendő támogatással, valamint egyéb 

gazdaságfejlesztési támogatásokkal teheti vonzóbbá az országot. A helyi kezdeményezés, 

azaz a helyi önkormányzatok szerepe a vállalatok vonzásában hasonlóképpen 

kiemelkedően fontos. Aktív gazdaságpolitikájukkal hozzájárulhatnak a vállalatok 

működési feltételeinek megteremtéséhez: 

- a telekingatlan kedvező vagy ingyenes biztosítása; 

- az infrastruktúra korszerűsítése; 

- helyi adókedvezmények, mentességek; 

- a munkaerő iparágspecifikus képzésének ösztönzése stb. (Barta 2002). 
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4.1.4. Győr az új gazdasági térben 

A kilencvenes évek hazai térgazdasági változásai a leglátványosabban az ország észak-

dunántúli részét érintették, azon belül is az 1-es út zónájában az osztrák-magyar határtól 

Budapestig tartó térséget. Különösen domináns volt e változási hullám Győrben, hiszen a 

városban erőteljesen koncentrálódtak a hazai és külföldi érdekeltségű új vállalkozások. A 

város gazdasági szerkezetében fokozatosan megindult a korábbi, főleg ipari termelőbázisok 

szervezeti, gazdálkodási, tulajdonosi és tevékenységi átalakulása. Ez a tulajdon- és 

szerkezetváltás zavartalanabban zajlott le, mint más nagyvárosokban, mérsékeltebben 

épültek le, alakultak át a tradicionális nagyvállalatok. A város kiváló fekvését, adottságait 

felismerve megjelent és megtelepedett a szolgáltató szektor több képviselője, valamint 

sokoldalú kapcsolatok kezdtek kialakulni a szomszédos országokkal is. Így számos 

külföldi érdekeltségű kis- és középvállalkozás jött létre éppen az ipari bázis egyes, főleg 

piacképes elemein. A város kedvező földrajzi fekvése, megfelelő infrastrukturális 

ellátottsága, az egyre nagyobb számban rendelkezésre álló, magasan kvalifikált munkaerő, 

valamint a lokális és interregionális felvevő piaca következtében megindult az új, eddig 

ismeretlen (dinamikus) ágazatok telepítése, főleg a külföldi tőke részvételével. A külföldi 

tőke jelentős koncentrációja mellett kimagasló aktivitást mutatott a kibontakozó hazai-

lokális tőke is, ahogy ez tapasztalható volt a 19-20. század derekán a kereskedelmi 

beállítottságú Győr iparvárossá fejlődése során. A szolgáltató szektorban is jelentős volt az 

áttörés, szerkezeti váltás tapasztalható, hiszen a város napjainkra már az egész Felső-

Dunántúl pénzügyi (bank, biztosítás) központja lett. Emellett itt nyitnak regionális, térségi 

szervező irodákat az országban megtelepedő, tőkeerős üzleti és gazdasági szolgáltató 

vállalkozások is (Rechnitzer 1997, 1-38). 

A szocialista gazdaság utolsó napjait élte, amikor a változás, változtatás szükségességét 

megérezve és felismerve a nyugati határszélen szerveződni kezdtek az országhatáron 

átnyúló gazdasági kapcsolatok. Az újjászerveződő, kitáguló gazdasági térben a regionális, 

lokális szintre irányult a figyelem, a térségek, városok jelentek meg, mint önálló aktorok, 

akik gazdaságpolitikai eszközeikkel igyekeztek magukat pozícionálni. Győr a nagy múltra 

visszatekintő ipari hagyományaira és sokszor emlegetett kedvező nyugati, határszéli 

fekvésére alapozva a nyugati működő tőke erőteljes betelepítésére tett törekvéseket, így 

már a ’80-as évek végén elkezdődött Kelet-Közép-Európa első ipari parkjának a tervezése. 
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4.1.5. Ipari parkok Magyarországon és a Győri Nemzetközi Ipari Park 

Megváltozott a nagyvállalat infrastrukturális igénye: a koncentrált termelés, az egyre 

szélesebb beszállítói kapcsolatok, a mérsékelt raktározási funkciók, a tömeges 

munkaerőmozgás, illetve az egyre fokozottabb környezetvédelmi előírások a korábbiaktól 

lényegesen eltérő üzemi terület kialakítását tették szükségessé. A következő szempont, 

hogy a városi terekből egyre több szolgáltató egység – a magas bérleti díjak és 

ingatlanárak, kedvezőtlen megközelíthetőség, tömeges fogyasztási igények kielégítése, 

környezetközeli munkahelyek létesítése okán – kitelepül a városok szélére, eddig még nem 

aktivizált térségekbe (Rechnitzer 2002, In: Buzás – Lengyel szerk. 2002). 

Az ipari parkok kialakulása Magyarországon az 1990-es évek elején helyi 

kezdeményezésre, a vállalkozások (elsősorban multinacionális cégek) és a helyi 

önkormányzatok összefogásával, spontán módon indult meg. A ’90-es évek közepén a 

kormány is felismerte, hogy az ipari park a gazdaságfejlesztés egyik igen fontos 

intézménye, amely egyaránt eszköze a befektetések ösztönzésének, a 

munkahelyteremtésnek, a technológiai szint emelésének, valamint a területi 

egyenlőtlenségek mérséklésének, ezért a parkok támogatására különböző elképzeléseket 

dolgoztak ki. 

Az ipari parkok egy-egy térség gazdasági fejlődésének elindítói lehetnek, amennyiben 

az ott működő vállalkozások tartós versenyelőnyeinek javulásához hozzá tudnak járulni. 

Lényeges, hogy a parkban lévő vállalkozások a parkon belül egymással, illetve a parkon 

kívüli helyi vállalkozásokkal és helyi intézményekkel kölcsönösen előnyös kapcsolatot 

tudjanak kialakítani, azaz erősek legyenek a szinergikus hatások, és megszilárduljanak az 

agglomerációs előnyök (Lengyel 2002, In: Buzás. – Lengyel szerk. 2002). 

Az ipari parkok az elmúlt tíz év során fontos szerepet töltöttek be a gazdasági 

szerkezetváltásban, különösen az ipari szerkezetváltásban. Lengyel Imre gondolatait osztja 

Rechnitzer János is, aki szerint a parkok sikerességének fontos jövőbeli kritériuma, hogy 

integrálódjanak a térségek gazdaságába, azaz fejlesztésük összhangban álljon a térség 

terület- és településfejlesztési koncepciójával. 

A hazai ipari parkoknál végzett felmérések egyértelműen bizonyítják, hogy nagyon 

szoros a kapcsolat az adott település fejlettsége, gazdasági potenciálja, a munkaerő 

képzettsége vagy éppen elérhetősége és az adott ipari park sikere (betelepültség, 

foglalkoztatottak, termelés jellege, innovációs aktivitás, stb.) között. A gazdasági szereplők 

döntéseikben egyre többször veszik figyelembe a települési, térségi összefüggéseket. Egyre 

gyakrabban számolnak azzal, hogy a működés feltételei között határozottan jelen vannak a 
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lokális tényezők, így az iskolázottság, a munkaerő minősége, a képzési lehetőségek, a 

szolgáltatási kínálat elemei, a fogyasztás szélesedő dimenziói vagy éppen a lokális 

szereplőkkel való kommunikáció, illetve az elérhetőség, de az életminőség tényezői sem 

mellékesek (pl. lakásállomány, környezet állapota, arculat, településmarketing stb.) 

Ma, amikor egyre több, a szűkebb termelési tényezők vonatkozásában szinte azonos 

telephelyi kínálati pont található a világban és a globalizáció következtében a viszonylatok 

elérhetősége között is minimálisak a különbségek, akkor a döntéseknél akár tudatosan, 

akár a felszín alatt előbukkan a település és térség miliőjét meghatározó elemek sorozata. 

Az ipari park tehát önmagában nem él meg, az mindig is szervesen épül, sőt jövője 

kimondottan függ a befogadó településtől, térségtől, attól a lokalitástól, ahová tartozik, 

amiből működési tereit nyeri (Rechnitzer 2002, In: Buzás – Lengyel szerk. 2002). 

A disszertációban a regionális tudományban használatos ipari park terminus 

jelentésváltozásainak bemutatására nem kerül sor, a tudományos park, technológiai park-

jelleg sajátosságaival, és az entitás különböző értelmezéseivel az Ablonczyné – Kecskés 

szerzőpáros (2016, 2015a, 2015b) számos írásában foglalkozik. A következőkben a Győri 

Nemzetközi Ipari Park történetét ismertetem röviden, a telepítő tényezőkkel 

összefüggésben. 

A Győri Nemzetközi Ipari Park 

Győrött még 1992-ben-ben a városvezetés osztrák befektetőkkel együttműködve hozta 

létre a Győri Ipari Parkot, amely Magyarország első ipari parkja lett. Ez a korszerű 

intézmény kétség kívül hozzájárult Győr gazdasági felvirágzásához az elmúlt évtizedben 

(Keune – Tóth 2001). 

Az első betelepülő cégek hamarosan mágnesként vonzották maguk után a többi 

jelentkezőt, amihez az Audi Hungaria Zrt. győri jelenléte is hozzájárult. A győri 

telephelyválasztásban szinte minden vállalat döntésének fő mozgatórugója a kiváló 

földrajzi fekvés és a város iparág-specifikus hagyományai, oktatási rendszere, aminek 

köszönhetően a minőségi gyártáshoz nélkülözhetetlen szakképzett munkaerő áll helyben 

rendelkezésre.  

2012-ben a győri önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a GYŐR-SZOL Zrt. 310 ezer 

euróért kivásárolta az osztrák-olasz IPG 60 százalékos külföldi érdekeltségét a Győri 

Nemzetközi Ipari Park Kft.-ből, így a 175 hektáros győri ipari park teljes mértékben 

magyar tulajdonba került. A park infrastrukturális ellátottságát 2013-ban egy nagy anyagi 

forrásigényű beruházással javították, melyhez európai uniós forrásokat is elnyertek. Az év 

nyarán kezdetét vette az iparvágány meghosszabbítása, valamint az egyes vállalatokhoz 
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vezető kitérő vasúti utak kiépítése is, mely révén a cégek közvetlen vasúti csatlakozáshoz 

jutottak. 

Az ideális fekvésű terület több mint két évtizede igazi sikertörténet, ahol az 

infrastruktúra folyamatos fejlesztésével – a nyitás óta több milliárd forintot fordítottak 

fejlesztési célokra – kínáltak vonzó lehetőséget a vállalkozásoknak. A 1992-es alapítás óta 

hetedik bővítési ütemén esett át a park, ahol ma már a vállalkozások több mint a fele 

magyar tulajdonban van, azok is, amelyek fő profilként valamilyen külföldi vállalatnak 

nyújtanak szolgáltatást. Közvetlenül vagy közvetve az összes cég 15-20 százaléka kötődik 

az autóiparhoz, a többiek egyéb területeken tevékenykednek. Legdinamikusabban ma is a 

logisztikai szolgáltatók száma nő. Vitathatatlan persze az Audi Hungaria zászlóshajó 

pozíciója, számos autóalkatrész-gyártó cég telepedett meg ezért a parkban, és vált az Audi 

beszállítójává.  

Hogy miért esett számos nagy külföldi vállalat választása Győrre, melyek voltak azok a 

tényezők, melyek a konkrét, telekhez kötődő kedvezmények mellett a kisalföldi 

megyeszékhelyre csalogatták a befektetőket, arra a Maarten Keune, Tóth András 

szerzőpáros 2001-ben megjelent tanulmánya ad választ. A Győrbe érkező külföldi 

működőtőke- befektetések, kiemelt figyelemmel a Volkswagen konszern magyarországi 

telephelyválasztása, az Audi Hungaria Zrt. alapítása tipikus példája volt a nagy 

multinacionális autóipari cégek gyártóüzem-alapításának. A térség előnyeit más európai, 

sőt nemzetközi telephelyekkel szemben a szerzők Nyugat-Dunántúl kiváló földrajzi 

fekvésében, Ausztriához való közelségében, a kedvező szállítási útvonalak meglétében, a 

helyi és nemzeti befektetésösztönző politikában és pénzügyi kedvezményekben látják. A 

befektetés megvalósulásával és a gyár sikeres működésével a térség sikerrel versenyez a 

globális gazdaságban. A befektetett tőkéről pedig elmondható, hogy sikerrel ágyazódott be 

a helyi gazdaságba, így valóban működő tőkévé vált (Keune-Tóth 2001). 

A telephelyválasztás előzményei 

Kelet-Közép-Európában a ’90-es évek közepére ismét növekvő pályára álltak a 

nemzetgazdaságok: a foglalkoztatottság, a bevételek és a bérek stabilizálódtak. A folyamat 

főként azon régiók teljesítményének eredménye, melyekben a növekedés erős, 

munkanélküliség szinte alig van jelen, a bérek és jövedelmek messze meghaladják az 

országos átlagokat. Bár regionális különbségek az átmenet időszaka előtt is léteztek, még 

inkább látványossá vált jelenlétük. Magyarországon a korábbi 40 év meghatározó ipari 

tengelye, az észak-kelet – dél-nyugati nehézipari tengely összeomlott, ahogy a korábbi 

nehéz-ipar dominálta régiók gazdaságának többsége más országokban. Azok a régiók 
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azonban, melyek főként az Európai Unióval határos térségekben találhatók, valamint a 

turisztikai értékekkel rendelkező régiók kedvezőbb helyzetbe kerültek. Az átmeneti 

gazdaságú országokban mind azon régiók lehettek sikeresek, ahol tovább tudtak építkezni 

az 1989 előtti ipari hagyományokra, képzett munkaerő állt rendelkezésre, fejlett volt az 

infrastruktúra, valamint az oktatás színvonala, vagy olyan földrajzi tények játszottak fontos 

szerepet, mint a nagy urbánus központokhoz vagy az Európai Unióhoz való közelség 

(Keune-Tóth 2011). 

Győrben vajon csupán a befektetésösztönző nemzeti politikának, valamint a város 

kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhető, hogy sikeresen tudott működő tőkét 

vonzani, és emelni foglalkoztatottsági mutatóit? Vagy inkább az olcsó bérköltségek vagy 

egyéb belső tényezők, akár a város imázsa játszott döntő szerepet? A válasz valószínűleg 

több tényező együttes megléte, melyek mind a városban, mind a régióban jelen voltak. A 

régió komparatív előnyének forrása kedvező fekvésében, az átmenet kezdetén meglévő 

előnyös ipari struktúrájában, valamint alacsony bérköltségeiben, viszont jól képzett 

munkaerejében keresendő. 

4.1.6. Infrastruktúra-fejlesztés 

Az infrastrukturális adottságok mellett annak további, folyamatos fejlesztése 

elengedhetetlen a betelepült nagyvállalatok beágyazódása és további betelepülők 

odavonzása érdekében. 

Oktatás 

A győri önkormányzat is igyekezett az infrastruktúra minden szegmensének színvonalát 

emelni. A középiskolás diákok népességarányos növekedése is magával hozta az oktatási 

rendszer átgondolt, a gazdaság szükségleteit kielégítő reformját. A meglévő 

szakközépiskolai osztályok számát jelentősen megnövelték, új, gyakorlatorientált 

tanterveket dolgoztak ki, és vezettek be, hogy felkészítsék a diákokat a jövőbeli 

munkahelyi kihívásokra. Így olyan tantárgyak is bevezetésre kerültek, mint a 

külkereskedelmi adminisztráció, számítástechnika vagy a ruhaipari gépészet. Az 

önkormányzat támogatta egy idegenforgalmi és vendéglátóipari szakközépiskola alapítását 

is, ahol részben idegen nyelven, németül folyt az oktatás. Az 1988-ban létesített Krúdy 

Gyula Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola, Vendéglátóipari 

Szakmunkásképző Iskola és Gimnázium főként azért volt zászlóshajója az idegen nyelven 

történő oktatásnak, mert a tantervben szereplő szakmai tárgyakat tanulták kezdetben ugyan 

idegen nyelven a diákok, viszont az első alapozó évet követően szinte anyanyelvi szintű 
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némettudásra tettek szert, aminek köszönhetően aztán sikeresen helyezkedtek el a helyi 

nemzetközi vállalatoknál, szinte bármilyen területen. Részben a felsőfokú oktatásban 

szinte 100%-os aránnyal bejutó krúdys diákok tudásán is felbuzdulva később aztán sorra 

alakultak a helyi gimnáziumokban, szakközépiskolákban a két tanítási nyelvű évfolyamok, 

illetve az emelt idegennyelv-óraszámmal futó képzések. Természetesen az idegennyelv-

tudás igénye nem csupán Győrben volt és van ma is jelen, itt azonban rendkívül hamar 

felismerték főként a német nyelv fontosságát. A Széchenyi István Egyetem, mint a város 

legjelentősebb felsőoktatási intézménye is ekkor fejlődött egyetemmé. A korábbi 

Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 1986-tól Széchenyi István nevét viseli, 2002-

ben egyetemi rangra emelték. 

Az intézménybe 2016. január 1-jén beolvadt a Nyugat-magyarországi Egyetem győri és 

mosonmagyaróvári kara, így 2017-ben közel 15.000 hallgató kilenc karon 76 magyar 

nyelvű, öt angol nyelvű és egy német nyelvű képzés keretében szerezhet mérnöki, 

pedagógiai, jogi, informatikai, sporttudományi, művészeti, gazdasági, igazgatási, üzleti, 

agrár, egészségtudományi vagy szociális ismereteket. A győri (2016 óta 

Mosonmagyaróváron is folyik oktatás) campusra az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, a 

Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, az Építész-, Építő- és 

Közlekedésmérnöki Kar, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, a Deák Ferenc Állam- 

és Jogtudományi Kar, az Egészség- és Sporttudományi Kar és a Művészeti Kar hallgatói 

járnak. A Széchenyi Egyetem – eddigi tevékenysége eredményességének 

visszaigazolásaként, uniós és állami támogatások révén – több mint 20 milliárd forint 

nagyságrendű átfogó fejlesztési programot valósított meg a közelmúltban. A megújulás 

révén immár korszerű épületek, modern kutató- és oktatóterek, csúcstechnológiás K+F 

eszközpark, hallgatóbarát szolgáltatások és megannyi további fejlesztési elem járul hozzá a 

színvonalas működéshez.
29

 

Közlekedés 

A régió kiváló földrajzi elhelyezkedésén túl közlekedési infrastruktúrájának további 

javítását szolgálta a Bécs-Budapest autópálya megépítése – 1996-ra készült el a teljes, 

Hegyeshalomnál az osztrák A4-es autópályára rácsatlakozó szakasz –, mely által még 

inkább hangsúlyossá vált a Bécs-Győr-Budapest tengely jelentősége, egyben a logisztikai 

lehetőségek kibővültek. A kiváló közlekedésföldrajzi fekvést a folyami, közúti, vasúti, 

valamint légi szállítás lehetősége alapozza meg: 

                                                           
29

 A Széchenyi István Egyetemtől kapott tájékoztató anyag felhasználásával. 
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- Nemzetközi vízi szállítási útvonal a Dunán, a gönyűi kikötő fejlesztésében rejlő 

lehetőségekkel; 

- M1-es autópálya, valamint jelentős főútvonalak – 1-es, 81-es, 82-es, 83-as, 85-ös 

utak – találkozása; 

- Bécs-Budapest nemzetközi vasútvonal; 

- három nemzetközi repülőtér – Bécs-Schwechat, Budapest, Pozsony –, illetve a 

Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér közelsége. 

4.1.7. Külföldi tőke beáramlása a régióba 

Győrben a külföldi tőke beáramlása a gyártó iparba négy fő típus mentén történt.  

- Az első típus jellemzői: az átmenet időszakának kezdetén főként kis- és közepes 

méretű osztrák vállalatok a szomszédos magyar településeken gyárakat hoztak 

létre, kihasználva a helyi kapcsolati tőkét és az alacsony termelési költségeket. 

Idővel számos ilyen gyár nőtte ki magát, és akár 100 főt meghaladó foglalkoztatotti 

létszámot is fel tudnak mutatni. Pl.: SMR Automotive Mirror Technology Hungary 

Bt. Mosonszolnokon; 

- második típus jellemzői: a privatizációs folyamat segítségével stratégiai fontosságú 

külföldi befektetők vásárolták fel a helyi ipar erősségeit. Erre volt példa az 

évszázados hagyományra visszatekintő Győri Keksz felvásárlása a brit United 

Biscuits által vagy a szintén tradicionális, függönyöket gyártó Gardénia osztrák 

befektetők egy csoportja általi felvásárlása; 

- a harmadik típus jellemzői: a ’90-es évek elején nyugati vállalatok zöldmezős 

beruházásokkal számos, főként autóalkatrész-gyártó üzemet létesítettek a régió 

településein, elsősorban falvakban. Később, az Audi Hungaria Zrt. győri 

megtelepedésével ez a folyamat még erőteljesebben volt érezhető. Pl.: VAW 

Aluminiumtechnika Kft. (a mai NEMAK Győr); 

- a negyedik típus jellemzői: számos fontos helyi vállalat kapott anyagi segítséget 

pénzügyi befektetőktől, így lehetősége nyílt új termékek fejlesztésére vagy akár új, 

külföldi piacok meghódítására. Pl.: a Graboplast vagy a Rába Győrben (Keune-

Tóth 2011). 

A külföldi tőke győri telephelyválasztásának okai 

Olcsó, jól képzett munkaerő – Magyarország keleti részén, illetve a hazánktól keletre 

fekvő országokban, mint Ukrajnában, Bulgáriában vagy Romániában még olcsóbb 

munkaerő állt rendelkezésre, így önmagában az alacsony bérköltségek nem bizonyultak 

döntő tényezőnek. Győr és régiója mellett szólt a munkaerő kiváló képzettségi szintje és a 

gazdaságban, valamint az oktatásban jelen lévő ipari hagyományok – textilipar, 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fkarrier.szeportal.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D640%26Itemid%3D126&ei=HfK-UuOmPMjpygPdmIHQBg&usg=AFQjCNERekFDtZOy22S0c4DFB4Qmnq8E4w&sig2=Z5drV7ml5Eh7NJroUkBp8Q
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fkarrier.szeportal.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D640%26Itemid%3D126&ei=HfK-UuOmPMjpygPdmIHQBg&usg=AFQjCNERekFDtZOy22S0c4DFB4Qmnq8E4w&sig2=Z5drV7ml5Eh7NJroUkBp8Q
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gépgyártás, stb. Emellett a város vezetése rugalmasan alakította át képzési rendszerét, a 

betelepült vállalkozások, gyárak szakképzési igényeinek megfelelően. 

Ipari hagyományok – A már említett, évszázados ipari hagyományok beleivódtak a régió 

lakosságának mentalitásába, az ipari technológiák iránti affinitásuk könnyen adaptálhatóvá 

tette számukra az új gyártási módozatokat. 

Munkamorál – A város a tanulmányban korábban már bemutatott modellváltások során 

minden alkalommal kiválóan alkalmazkodott az újhoz, polgárainak munkamoráljába talán 

az a német-osztrák eredetű szorgalom ivódott be, mely évszázadok óta jelen volt Győrben. 

A régió kitűnő földrajzi fekvése – Nyugat-Dunántúl az Európai Unióval határos régiója 

volt Magyarországnak, központja, Győr olyan nagyvárosokhoz fekszik közel, mint Bécs, 

Pozsony vagy Budapest. Előnynek számított az Unió országainak tradicionális beszállítói 

központjainak a közelsége is. A kis távolságok költségmegtakarítást jelentettek, és lehetővé 

tették a gyárak számára a just-in-time termelést. 

Fejlett helyi infrastruktúra – Jó minőségű útrendszer biztosítja az M1-es Bécs-Budapest 

autópályával való összeköttetést, stb. A Győri Ipari Park megléte rendkívüli mértékben 

megkönnyítette a start-up vállalatok számára a működést. Az átmenet előttről számos 

korábbi állami vállalat gyártócsarnokai várták üresen a régióba érkező befektetőket. 

A helyi önkormányzat pénzügyi ösztönző-rendszere – A 1,5 milliárd fölötti összegben 

beruházó cégek 5 évre szóló mentességek kapnak a helyi önkormányzattól a helyi adók 

megfizetése alól, míg az ipari parkban megtelepedő vállalatok 2 éves kedvezményekben 

részesültek. Amennyiben nyereségüket visszaforgatják helyi fejlesztésekbe, további 10 

éves adómentességet igényelhetnek.  

Helyi intézmények és szereplők aktív szerepe – A győri letelepedés mellett döntő 

cégeket a városban aktív és befogadó önkormányzat, munkaügyi hivatal és rugalmas 

oktatási és képző intézmények várták. 

Meglévő működőképes vállalatok – Győrben számos vonzó korábbi ipari vállalatot 

kínáltak privatizálni, melyek a külföldi befektetők számára kiváló lehetőségnek 

bizonyultak akár a magyar, sőt, a közép- és kelet-európai piacra való belépésre, hiszen kész 

beszállítói kapcsolatokkal és bejáratott márkanévvel rendelkeztek (Honvári 2014, Keune-

Tóth 2011, Pájer 2012, Rechnitzer 2014, 2016). 

A külföldi tőke hatása a helyi gazdaságra 

A modellváltásokat röviden bemutató történeti részben már tettem említést a 19-20. század 

fordulóján Győrbe áramló külföldi, főként osztrák pénzügyi, valamint humán tőkéről. 

Akkor a korábban sikeres kereskedőváros iparvárossá fejlődésében játszott nagy szerepet 
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az osztrák bankok, valamint a tradicionális, módos iparos családok külföldi tőkéje. A 20. 

század végén, az átmenet időszakában mind a magyar kormány, mind a régió nyitottá vált 

a külföldi, főként német és osztrák befektetők megtelepedésére, valamint kiváló 

lehetőséget kínált a befektetett pénzügyi forrásaik megtérülésére. Kétségkívül ismét a helyi 

gazdaság motorjává váltak a ’90-es évek elején a régióba érkező külföldi tőkebefektetések. 

Általuk nagyszámú munkahelyet sikerült megmenteni a már fennálló vállalatoknál, 

valamint több ezer új állást teremtettek az általuk privatizált korábbi állami cégek, gyárak 

bővítésével. 

4.2. Az Audi AG telephelyválasztása, az Audi Hungaria Zrt. letelepedése 

Győrben 

A külföldi tőkére épülő vállalkozások gyorsan és kiemelkedő mértékben jelentek meg a 

városban a ’90-es évek elejére. 1991-ben a megyeszékhelyek külföldi érdekeltségű 

vállalatainak 11,1%-a Győrben volt található (Rechnitzer 1992, 21.), melyben 

túlnyomórészt osztrák, egyesült királyságbeli, valamint német tőke dominált (Rechnitzer 

2016).  

A bonni székhelyű Empirica Gazdaságkutató Intézet 1992-ben készített egy tanulmányt 

„Jövőbeli befektetési lehetőségek” címmel, melyben a kelet-közép-európai befektetési 

lehetőségeket vizsgálták. Az írás kiemelt fejlettségűnek tekintette a Bécs-Pozsony-Győr 

által közrefogott térséget, melynek gazdasági potenciálját, infrastrukturális ellátottságát, 

munkaerő-állományát, -képzettségét, valamint ipari termelési kultúráját emelték ki. 

Tulajdonságai alapján az egyik legkedvezőbb befektetési régiónak, Közép-európai Arany 

Háromszögnek nevezték. 

Mikor az ingolstadti székhelyű Audi AG telephelyválasztását vizsgáljuk, több olyan 

lényeges tényezőt már sorra vettünk, melyek döntő szerepet játszottak magyarországi, azon 

belül győri gyáruk létrehozásában. A német nagyvállalat vezetősége 180 lehetséges 

európai várost vizsgált meg, melyek potenciális telephelyei lehettek volna új 

motorgyárának. A végső körben Győr mellett főként olyan kelet-német és cseh városok 

maradtak, mint Magdeburg, Chemnitz, Branau vagy Mlada Boleslav. 

4.2.1. Telephely-választási tényezők 

Az AH letelepedésében a 4.1.5. fejezetben bemutatott Győri Nemzetközi Ipari Park 

koncentrált lokális előnyei, valamint a 4.1.7. fejezetben bemutatott általános győri telepítő 

tényezők mellett a következő faktorok játszották a fő szerepet. 
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- Költségtényezők: A győri gyárnyitás megfontolandó költségelőnyökkel várta a német 

autógyártót. 

- A hazai bérköltségek a német bérköltségeknek mindössze 25-40%-át tették ki.  

- A Rába csarnokának elérhetősége jelentősen csökkentette az építési költségeket. 

- A termelési folyamaton kívüli költségek, mint belső és külső szállítás, fenntartási, 

takarítási és biztonsági költségek jelentősen alacsonyabbak voltak, mint 

Németországban.  

- A magyar kormány számos anyagi és adótechnikai kedvezményt adott az új 

befektetőknek. 

- Kivételes földrajzi fekvés: 

- Budapest-Bécs-München autópálya; 

- Budapest-Bécs fő vasútvonal; 

- potenciál a közlekedési és logisztikai kapcsolatok továbbfejlesztésében: gönyűi 

nemzetközi folyami kikötő, péri egykori katonai repülőtér civil reptérré fejlesztése. 

- Közelség: Győr 610 km-re fekszik az Audi AG központi telephelyétől, a németországi 

Ingolstadttól. A Volkswagen konszernen belül számos összeszerelő üzem található hasonló 

távolságra a központi telephelytől. Ez a távolság még menedzselhető, a kiváló logisztikai 

útvonalak és módok lehetővé teszik a just-in-time termelést. 

- Magasan képzett és azonnal rendelkezése álló, gépiparban tapasztalt munkaerő: Győr 

nagy tapasztalatokkal rendelkezik a gépgyártás és a járműgyártás területén, alapozva a 

Rába gyár hagyományaira. A Rába gyár leépítésekkel és átszervezéssel élte túl az átmenet 

időszakát, így nagy mennyiségű, tapasztalt szakember volt munka nélkül a helyi 

munkaerőpiacon. Ennek köszönhetően Győr városa és munkaerő-piaci vonzáskörzete az 

évszázados gépipari, járműipari tapasztalatoknak, termelési kultúrának köszönhetően nem 

csupán mennyiségi, hanem minőségi, munkakultúrájában a német munkamorálhoz 

könnyen alkalmazkodni tudó humán erőforrással rendelkezett (Rechnitzer 2016). 

- A gyár megnyitásának és a termelés megindításának lehetősége rövid időn belül: Az Audi 

AG olyan telephelyet keresett új motorgyárának beindítására, ahol a termelés megindítása 

a lehető legrövidebb időn belül lehetséges. Győr kínálta a legkedvezőbb lehetőségeket a 

Rába gyár csarnokának felajánlásával. 

A telephely-választási döntés meghozatalában a számszerű statisztikai, kézzel fogható 

adatok, melyeket az előbbiekben részletesen felsoroltam és ismertettem, valamint számos, 

Győrrel kapcsolatos urbanizációs előny (Rechnitzer 2016) mellett még számos olyan soft, 

puha, azzal szubjektív tartalom is szerepet játszik, melyeket a 29. táblázat foglal össze. 
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Kemény telepítési 

tényezők 

Puha telepítési tényezők 

vállalati tényezők személyi tényezők 

beszerzési és 

felvevőpiacokhoz 

viszonyított fekvés 

helyi/regionális gazdasági 

környezet 

lakás/lakókörnyezet 

közlekedési kapcsolatok közigazgatás minősége és 

rendelkezésre állása 

környezet állapota, 

minősége 

munkaerőpiac város/régió image iskolák, képzés 

telephelykínálat (vásárlási 

árak, bérleti díjak) 

iparági kapcsolatok, 

kommunikációs és 

kooperációs lehetőségek 

szociális infrastruktúra 

energia- és környezeti 

költségek 

felsőoktatási intézmények, 

kutatás 

szabadidő értéke (sport, 

kulturális kínálat) 

helyi adók a régió innovációs miliője a város és a régió varázsa 

támogatások gazdasági szövetségek 

teljesítőképessége 

29. táblázat. Kemény és puha telepítő tényezők 

Forrás: Rechnitzer et al. 2003 

4.2.2. Az Audi történetének fontosabb mérföldkövei 

1992. november 25-én megszületett az Audi AG döntése, miszerint Magyarországon, Győr 

városában építik meg a konszern új motorgyárát. 1993. február 18-án megalapították az 

Audi Hungaria Motor Kft-t, mely még februárban megvásárolta a Rába gyár korábbi, 

szerkezetkész, 100.000 m
2
 területű csarnokát, valamint a hozzá tartozó 250.000 m

2
 

nagyságú zöld mezős gyárterületet. A beruházás 300 millió német márkát, azaz 

nagyságrendileg 150 millió eurót tett ki. 1993 októberére elkészült a motorgyár, és 

decemberben elindult a próbaüzem. 1994-ben az ünnepélyes gyárnyitót követően, melyen 

részt vett Göncz Árpád köztársasági elnök, valamint Gerhard Schröder német kancellár is, 

megkezdődött a négyhengeres, ötszelepes, 1,8 literes motorok gyártása, melyekből 750 

készült naponta. 1996 szeptemberében elindult a kétszelepes, 1,6 literes alumínium 

motorok gyártása is, melyet 1997-ben további modellek követtek. A V6-os motorok 

mellett 1998-ban a V8-as motorok elkészítése is megkezdődött a győri gyárban, ahol 

ekkorra már 4000 motort készítettek naponta. A fokozatos fejlesztések következményeként 

az AH vált az Audi központi motorgyárává, ahol a motorok 90%-át gyártották, emellett a 

termékekből a Volkswagen konszern további gyáraiba is gyártottak, a Skodának és a 

Seatnak. 1997 októberében elkezdődött a TT coupe próbagyártása a csarnok egy külön, 

30.000 m
2
-es gyártórészén. Az itt előállított motorokat szerelték a sportkocsikba, míg az 

autó festett váza vonattal érkezett Ingolstadtból. 1998 második felében kezdődött meg a 

coupe után a roadster gyártása is. 2000-ben átadták a négyhengeres dízelmotor új 

gyártócsarnokát. 2001-ben megnyílt az Audi Hungaria Motorfejlesztő Központja. A 
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mérnökök sorozatgyártást támogató fejlesztéseket végeznek, nemcsak az Audi Hungaria, 

hanem az anyavállalat, az Audi AG megbízásából is. Még ebben az évben elindult az Audi 

A3 és S3 gyártása Győrben. Ezek a modellek 2003-ig készültek az Audi Hungariánál. 

2002-ben ünnepelték a nyolchengeres motorgyár hivatalos megnyitóját. Egy évvel később, 

2003-ban jubileumhoz érkezett az AH, alapításának 10. évfordulóját ünnepelte a gyár egy 

nyílt nap keretében. 2005 júniusában elkészült az Audi Hungariánál a 10 milliomodik 

motor. A jubileumi erőforrást egy rendőrség számára készült Audi TT Coupéba szerelték 

be. Az Audi tovább bővítette tevékenységi körét Magyarországon, felavatták az Audi 

Hungaria szerszámgyárát. 2006 júniusában megkezdődött az Audi Hungariánál a második 

generációs TT Coupé sportautók sorozatgyártása. Az Audi Hungaria sikertörténetének új 

fejezetéhez érkezett 2007-ben, elindult az Audi A3 Cabriolet gyártása a járműgyárban. 

2010-ben indult az oktatás a győri Audi Hungaria Iskolában. Az év őszén megnyílt a 

Látogatói Központ, ahol szervezett gyárlátogatáson vehetnek részt az érdeklődők, főként 

turisták és diákcsoportok, ami a gyár szakember-utánpótlásának biztosításában és az 

autóipart támogató szemléletformálásban is nagy szerepet játszik. 2011-ben megkezdődött 

az RS 3 Sportback sorozatgyártása is. A Széchenyi István Egyetemen átadták az Audi 

Hungaria Belsőégésű Motorok Tanszékének új épületét. Elkészült a 20 milliomodik motor 

Győrben. A konszern a gyártáskapacitások bővítése érdekében ismét Győr mellett tette le a 

voksát. A még 2010-ben, Budapesten, a Parlamentben tett bejelentés kézzel foghatóvá vált. 

Megaberuházás vette ismét kezdetét a városban, melynek első mozzanataként elhelyezték a 

győri gyár bővítésének alapkövét, így a győri motorgyártás és járműszerelde teljes gyártási 

folyamatot lefedő járműgyárrá bővül. Megnyílt az Audi Hungaria Projekt-és 

Oktatóközpontja, ahol többek között az új munkatársak betanítása vette kezdetét a 

szakképzés mellett. 2013-ban megkezdődött a sorozatgyártás az Audi Hungaria új 

járműgyárában. Az Audi A3 Limousine az első modell, amelynek teljes gyártási folyamata 

Magyarországon valósul meg. Még ez évben egy teljesen új modell, az Audi A3 Cabriolet 

sorozatgyártása is Győrben valósul meg, ami 2018-tól az Audi Q3 összeszerelésével is 

bővül.
30

 

A német autóipari konszern gyárbővítése révén a logisztikai szükségletek jelentős 

növekedésével is számolni lehetett. A gyár egyik legfontosabb szállítmányozási partnere, a 

német Rudolph-csoport az Audi gyár melletti csarnoka bővítése mellett döntött. Itt folyik 

össze a beszállítók által Győrbe eljuttatott árumennyiség, majd innét just-intime vagy just-

                                                           
30

 www.audi.hu – A beruházás mérföldkövei, A gyárbővítés. 
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in-sequence rendszerben viszik közvetlenül a szalagokhoz. Az Audi egy másik partnerével 

együttműködésben saját Logisztikai Parkot épít, melynek helyszínéül Győr és a Duna 

mentén fekvő, nemzetközi kikötővel rendelkező Gönyű közül a kedvezőbb feltételeknek 

köszönhetően ismét Győrre esett a választás. A német Rehau műanyagipari vállalat 

ugyancsak győri gyára bővítése mellett döntött, ahol 200 munkatárssal készítenek 

autóalkatrészeket. Szintén a Győri Nemzetközi Ipari Parkban található Audi-beszállító, a 

mexikói tulajdonban lévő Nemak öntöde is új gyártócsarnokot avatott, és immár közel ezer 

embert foglalkoztat. 

Az ún. Audi-hatás a városi élet több területen érezhető: 

- az ingatlanpiac folyamatos kereslet-kínálati alakulásában; 

- az egyetemi képzés megszervezésében, bővítésében, minőségi fejlesztésében; 

- a kutatás-fejlesztés megjelenésében; 

- a fogyasztási terek ki- és átalakulásában; 

- a város imázsának megerősödésében, újrapozícionálásában; 

- a sport, kultúra mecenatúrájának megteremtésében; 

- beszállító vállalatok Győrbe vonzásában, ezáltal a város gazdaságának további 

bővülésében; 

- működést támogató szolgáltatások (bankszektor, biztosítók, logisztikai kiszolgáló 

cégek megjelenésében stb. (Rechnitzer 2016, 114-115). 

A város és a vállalat az elmúlt 25 éves történelme során számos közös projektet valósított 

meg, valamint döntéseik, fejlesztéseik kisebb-nagyobb súllyal meghatározóak voltak 

egymás működése, „létezése” szempontjából is. Számos történelmi lépésnek konkrétan 

érezhető, kimutatható hatása volt, így például a gyár kapacitásbővítésének, a teljes 

vertikumú gyár kiépítésének komoly keresletfelhajtó hatása volt érezhető az építőiparban, 

lakosságszám-emelkedés volt tapasztalható a városban és vonzáskörzetében, látványosan 

megugrott Győr vendégéjszakaforgalma, emelkedtek az ingatalanárak. A városi 

fejlesztések, például egy-egy városrész elkerülő úttal való gyorsabb elérésének lehetővé 

tétele által felértékelődnek bizonyos városi területek, magasabb jövedelmű családok 

költöznek a felértékelt árú telkekre. Ez a jelenség volt megfigyelhető az Új Bácsai út 2010-

es átadása után Révfalu-Víziváros területén, ahová számos magyar és német AH-ban 

dolgozó család telepedett le. A két szereplő elmúlt 25 évét átfogó időszak fejlesztéseit és 

az általuk keltett szinergikus hatásokat a 35. ábra szemlélteti. 
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35. ábra. Az AH és Győr város fejlesztéseinek szinergiái 

Forrás: AH és Győr MJV PH információi alapján saját szerkesztés 
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4.3. Győr a jelenben 

A város jelenlegi gazdasági potenciálja megalapozza azt a fejlődést, ami hosszú távon 

fenntartva élhető, gazdag jövőt biztosít Győrnek. Ennek a gazdasági potenciálnak az alapja 

és egyben a legfőbb gazdasági vonzerő ma kétség kívül a német autógyár győri motor- és 

járműgyára. Kimondhatjuk tehát, hogy Győr iparváros, mely azokban az eredményekben, 

fejlesztésekben ölt testet, melyeket a gazdasági profitok által megtermelt adóbevételek 

segítségével valósíthat meg a város. A modern iparváros státusz biztos megélhetést kínál a 

város és térsége lakosainak, pozitív imázst teremt a potenciális Győrbe költözőknek, hogy 

válasszák lakhelyüknek a kisalföldi megyeszékhelyet. Ezek az emberek értelmiségiek, akik 

jelenlétükkel gazdagítják a várost, vagy olyan munkások, akik dolgos mentalitásukkal a 

gazdaság motorjai. 

4.3.1. Az AH beágyazódása 

A megtelepedett vállalatok, befektetők azonban csak akkor válhatnak egy adott térség, 

település hasznára, akkor biztosíthatják az ipar életképességét, ha működőtőkévé válnak, 

melynek egyik alapvető feltétele, ha sikeresen beágyazódnak a helyi gazdaságba, 

társadalomba (Czakó 2014). Czakó Katalin ezt az AH esetében a helyi munkaerőre, a 

logisztikai és beszállítói hálózatra gyakorolt szempontjából közelíti meg, valamint elemzi 

az önkormányzat gazdaságfejlesztő szerepét, mely elengedhetetlen a vállalatok 

letelepedéséhez, ahogy korábban említettem, valamint szükséges a működőtőke 

megtartásához és további fejlesztéseinek elősegítéséhez. A vállalatok társadalmi 

felelősségvállalásuk révén a helyi, térségi társadalom szerves részévé válhatnak. 

A vállalatok beágyazódásáról Magyarországon Józsa Viktória készített három jelentős 

gazdasági telephely várost átfogó kutatást, a vonatkozó szakirodalom feltárásával. Az 

általános vállalati beágyazódás folyamatmodelljét a 36. ábra szemlélteti, mely események 

sorozatát foglalja magában, időbeli, térbeli kiterjedése van. A folyamatelemzés során 

tekintettel kell lenni az egyes lépések, fejlődési szakaszok sorrendiségére, egymásra 

épülésére. Szükséges különbséget tenni az elsődleges, termeléshez közvetlenül kötődő 

„core” és a kiegészítő, a termeléshez nem közvetlenül kötődő „non-core” tevékenységek 

között. Ez utóbbiak jelentősen hozzájárulnak az endogén fejlesztési tényezők kiépüléséhez, 

melyek fontos szerepet töltenek be a helyi gazdaságfejlesztésben (Káposzta – Nagy 2012). 
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36. ábra. A vállalati beágyazódás folyamatmodellje (Józsa 2016) 

Forrás: Józsa 2017, 113) 

Józsa kutatásában a folyamatmodellt alkalmazva megalkotta az AH beágyazódási 

folyamatát ábrázoló idősíkot (37. ábra), mely a helyi önkormányzat segítő 

együttműködésével a kezdeti bilaterális kapcsolaton túllépve integrált, többszereplős 

járműipari életpályamodellé fejlődött (Józsa 2017, 113). 

 

37. ábra. Az AH helyi beágyazódásának mérföldkövei (Józsa 2015) 

Forrás: Józsa 2017, 113 
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A befogadó környezet öt elemét különbözteti meg Józsa (2017), mely közül a gazdaság, 

társadalom, tudomány, önkormányzat és környezet szintjén is konkrét, kézzel fogható 

együttműködéseket, szinergikus hatásokat tapasztalhatunk Győr és az AH vonatkozásában, 

melyeket az alábbiakban, valamint a 4.3.3. fejezetben mutatok be részletesebben. 

Az erős ipari, gazdasági potenciál egy településen a hagyományosnak mondható helyi 

adóbevételek (30. táblázat, 7. sz. melléklet) mellett a város életének még számos területén 

érezteti pozitív hatásait. Amellett, hogy jelentős bevételeket tud felmutatni Győr az 

iparűzési és kommunális adók területén, a magyar és külföldi vállalatok győri jelenléte 

jelentős turisztikai forgalmat generál a városban, így növeli az idegenforgalmi 

adóbevételeket is, melyet Győr városa 100%-ban visszaforgat a turizmus-szektorba, 

valamint a városmarketing-tevékenységbe. Ennek eredményeként a városba érkező turisták 

száma 2008-hoz képest 2016-ra másfélszeresére nőtt, a kereskedelmi szálláshelyeken 

eltöltött vendégéjszakák száma még nagyobb növekedést (173%) mutat (31. táblázat, 8. sz. 

melléklet). Az országos vendégforgalmi statisztikai adatokat (32. táblázat, 9. sz. melléklet) 

– Győr az elmúlt években mindig a 15 leglátogatottabb magyar város között szerepel – 

tekintve is látható Győr turizmusának dinamikus fejlődése, mely mind a korábban említett 

gazdasági potenciál generálta szakmai érdeklődésre, mind a város turisztikai 

attrakciófejlesztéseire, belváros-rehabilitációs programjára vezethető vissza. A 30. 

táblázatban bemutatott adóbevételekből az önkormányzat a 2017-es évre elfogadott 

költségvetése szerint a városmarketingre, turizmusra, nemzetközi kapcsolatok építésére 

stb. fordítható összegek messze túlmutatnak a turisztikai adóbevételeken, és a kulturális és 

sport célokra fordított kiadások egy részével együtt a város hírnevének építését is 

szolgálják. A Városmarketing és Programszervezési Főosztály feladat- és hatáskörébe 

tartozó tervezési egységeket a 33. táblázat (10. sz. melléklet) szemlélteti. 

4.3.2. A város hírneve, arculata, városmárka 

A város vezetése felismerte, hogy összefogással, építve a meglévő értékekre és a település 

egyre növekvő gazdasági, ipari potenciáljából befolyó bevételek okos, célszerű 

felhasználásával olyan fejlesztéseket valósíthatnak meg, amelyek alapjában változtatják 

meg a város képét. A kultúra, a sport és a turisztikai értékek fejlesztésébe kezdtek, amihez 

a belváros régóta várt rehabilitációja is társult. 

Rechnitzer (2016) szerint Győr imázsa a történelem során az alábbi értelmező jelzőket 

viselte: 

- a legnagyobb és legkorszerűbb végvár, Európa védője (török idők); 
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- a céhek városa (17. század); 

- a barokk városa (18. század); 

- kereskedőváros (18-19. század); 

- a gabona- és állatkereskedelem központja (19. század); 

- iparváros (20. század); 

- az autógyártás, járműipar hazai központja (napjainkban) (Rechnitzer 2016, 231). 

A város gazdaságtörténetét a városi rang elnyerésétől a 21. századba nyúlóan napjainkig 

a 38. ábra foglalja össze. 

 
38. ábra. Győr gazdasági fejlődésének szerkezetváltozásai, 1200-2040 

Forrás: Rechnitzer 2013-as ábrája alapján Tóthné Kardos és Rákli-Szabados 2016 

Az ábra a múlt, a jelen és a jövő időfaktorok mellett Győr mai pozícióját megalapozó 

szinergiáinak összességét mutatja, amelyben a népességszáma, a jó megközelíthetőséget 

lehetővé tevő közlekedési hálózat fejlődése, a város gazdasági szerkezetváltozásai és a 

város turizmusának is alapjait adó értékek, valamint a fejlesztések szerepelnek (Tóthné 

Kardos 2016). Az ábrán az 1200-as évektől követhetjük nyomon a város fejlődésének 

komponenseit. Előtte leginkább a Római Birodalom legionáriusai és kereskedői által 

alapított Arrabonának az akkori kereskedelmi, közlekedési és katonai központ jelentősége 

volt kiemelkedő. A magyar államalapítás korában a település jelentőségét jelezte az a tény 

is, hogy a magyar állam szilárdságát, az akkori I. István által megteremtett államrend 

szilárdságának szimbólumaként a feldarabolt Koppány vezért testének egy részét a győri 

várra szegezték ki. A középkorban egyházi, valamint közlekedés-földrajzi jelentőségéből 
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származtatva piacváros jellege dominált Győrnek. Végvárfunkciójából adódóan a győri vár 

fejlesztésére volt szükség a török fenyegetés árnyékában, így katonai jellege domborodott 

ki. Az 1700-as években a kereskedelem fellendülésével a város jelentősége egyre nőtt, a 

Mosoni-Duna ág biztosította folyami útvonal felvirágoztatta a város gazdaságát, a céhes 

ipart, a jólét a város arculatában, épületeiben, a barokk művészet kibontakozásában is 

megmutatkozott. A 19. században a vasúti hálózat kiépítésével a folyami szállítás 

hanyatlásnak indult, Zechmeister Károly ikonikus győri polgármester stratégiai 

modellváltása az ipar alapjait tette le, melyen a 19. század végétől Magyarország egyik 

legjelentősebb ipari központja nőtt ki. A 20. majd a 21. században a modern gazdaságból 

eredő jólét a kultúra felvirágzásához vezetett. Ahogy ebben a folyamatban kiemelhető a 

19-20. század fordulóján Zechmeister polgármester szerepe, úgy a város iparában a Rába 

Gyár ikonikus igazgatója, Horváth Ede vagy a Győri Balett intézményének megalapítója, 

Markó Iván, a ’90-es években az AUDI AG vagy napjainkban Borkai Zsolt polgármester 

alakja, aki a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként olyan motivációval és 

sportkapcsolatokkal rendelkezik, melyek elindították Győrt a sportgazdaság 

meghonosításának és megerősítésének útján. A 2017. július 23-27. között megrendezett 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál elnyerése olyan infrastrukturális beruházásokat 

eredményezett a városban, mint az Audi Aréna Győr multifunkcionális csarnok, mely nem 

csupán a sport, hanem a kultúra új fellegvárává vált Győrben, lehetőséget biztosítva 

komoly- és könnyűzenei nagykoncertek, vásárok megrendezéséhez. Az Aqua Sportközpont 

létesítésével megduplázódott a városban található uszodai vízfelület száma, ami a lakosság 

rekreációs és egészségfejlesztési céljait éppúgy szolgálja, mint a hobby vagy 

versenysportot. Ennek köszönhetően a győri Vízisport Egyesület hazánk egyik 

legeredményesebb klubjává vált az úszósportban, a vízilabdának pedig jövőbeli fellegvára 

lehet. A 2017 tavaszára elkészült új létesítmények a tenisz, atlétika, torna, dzsúdó 

sportágak felvirágzásához vezetnek. Az olimpiai rendezés nagy előnye, hogy a felépült 

infrastruktúra a nemzetközi nagyesemény után is a várost szolgálja, a versenysporton és 

rekreációs célokon túl edzőtáborok és hazai, valamint nemzetközi nagyversenyek 

megrendezésére teszi alkalmassá a várost, melyből származó bevételek a helyi szolgáltató 

szektort is erősítik (Jakab 2017a, 2017b). A város gazdaságának fejlődési modelljét a 

fentiek alapján egészítettem ki, az új elemeket pirossal jelölve (39. ábra). 
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39. ábra. Győr gazdasági fejlődésének szerkezetváltozásai, kiegészített ábra 1200-2040 

Forrás: Rechnitzer 2013; Tóthné Kardos és Rákli-Szabados 2016, saját kiegészítés 

Ahogy a disszertáció 2. fejezetében bemutatott városmarektingről, hírnévépítésről és 

annak gondozásáról szóló szakirodalom is megállapítja, a 21. század városainak több 

célcsoport figyelmét is fel kell hívniuk magukra, igényeit ki kell szolgálniuk. Nem 

hangsúlyozhatják csupán gazdasági erejüket vagy élhető környezetüket, komplexitásukban 

kell tudni érvényesülniük. Éppen ezért oly nehéz megállapítani egy város arculatát, 

imázsát, ha nem csupán egy egyértelmű, karakteres tulajdonsággal rendelkezik. 

Napjainkban, ahogy a város közelmúltban használt szlogenjei is mutatják, ennek a 

sokszínűségnek a bemutatására törekedett, törekedik a városmarketing tevékenység. 

A szlogen mindig egy hosszú távú stratégia része, a városarculathoz kapcsolódó elem. 

Egy-egy ilyen periódushoz több jelmondat, kampányelem is tartozhat, melyek lehetnek 

rétegspecifikusak, tehát megszólíthatnak külön célcsoportokat, vagy kötődhetnek egy-egy 

kiemelt eseményhez, melyek lehetnek egyediek, egyszer előfordulók egy város életében. 

Győr német testvérvárosai közül Ingolstadt – melyet később, mint Audi-város is 

vizsgálok a fejezetben – a 2016-os évben egy fontos ünnephez érkezett a város 

történetében. Ingolstadtban 500 évvel ezelőtt, 1516. április 23-án az uralkodó IV. Vilmos 

(Wilhelm) herceg és X. Lajos (Ludwig) herceg közös határozatot hozott, melyben a sör 

összetevőiként kizárólag a malátát, élesztőt és vizet határozták meg. Így született meg az 

ún. „Reinheitsgebot”, a sörtisztasági törvény, mely azóta is a kiváló minőségű német sör 
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védjegyének számít. Ingolstadt városa már évek óta tudatosan készült erre az eseményre, 

kommunikációjukban erősítették a város hírnevének ezen elemét többek között kültéri 

sörszökőkút, valamint az eseménysorozat saját arculati elemeivel ellátott ajándéktárgyak 

létrehozásával, utóbbiak hivatalos városi ajándékként is funkcionáltak 2015 óta
31

. 

Győr vonatkozásában is találunk ilyen konkrét eseményre példát, mely kiemelkedő a 

város hírnévépítése során. A 2017. július 23-29. között megrendezett Európai Ifjúsági 

Olimpiai Fesztivál (EYOF) olyan méretű és jelentőségű rendezvény, mert évtizedekre 

meghatározza a város jövőjét, és kétség kívül nyomot hagy hírnevében is. A 

sporteseménynek van saját arculata, kabalaállata – Hugoo, a kakas, valamint szlogene is: 

„A jelen tehetsége, a jövő példaképe!” A város gyakran alakítja 

marketingkommunikációjának tartalmát az esemény arculata szerint, hiszen azokon a 

tematikus felületeken – szabadidős kiadványok, programajánlók, sportrendezvényeket 

népszerűsítő kreatívok – a tény, hogy Győr az EYOF rendező városa volt 2017-ben, 

jelentős, még nagyobb érdeklődésre tart számot. 

Győr arculatának változásai 

A város elmúlt közel 30 évét átfogó arculati elemeit a 34. táblázat mutatja. 

Logó Szlogen Arculat használata 

                  

A folyók városa. 

A három folyó városa. 

1990-1996 

 

Győr, a találkozások 

városa. 

1996-2007 

 

Én, te, Győr. Egy 

város mindenkiért! 

2006-2011 

 

Egészség, kultúra, 

innováció. A jövő 

Győrben épül! 

2011-2017 

 

Egy város, ezer 

élmény. 

2017- 

34. táblázat. Győr arculatának változásai 1990-től napjainkig.  

Forrás: Tóthné Kardos 2016, valamint saját gyűjtés alapján saját szerkesztés 

                                                           
31

 http://www.reinheitsgebot-ingolstadt.de/. A letöltés ideje: 2017. február 10. 
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A 2011-2017 között érvényes arculat az „Egészség, Kultúra, Innováció. A jövő 

Győrben épül.” szlogen a város erősségeire szeretné felhívni a figyelmet. Az egészség szó 

és a logóban zölddel jelzett Sziget városrész a város termálvízkincsének helyszínét jelöli, 

utalva arra, hogy ez az adottsága is megvan Győrnek, bár ez az ágazat még sok lehetőséget 

rejt magában. Szintén ez a városrész szimbolizálja a sportot, az épülő olimpiai központot. 

Az egészség tehát mind a turizmus, mind az egészségfejlesztés, mind a szabadidő aktív, 

hasznos eltöltésére utal. A kultúra szó, melyet a logóban a történelmi belvárost 

szimbolizálva a narancssárga szín jelöl, a város ezer éves múltjára, gazdag jelenére, 

kulturális intézményeire, műemlékeire utal. Az innováció szó és az egyetemi városrészt 

jelölő kék szín a haladás, a gazdaság, az oktatás szimbóluma, mely az egykori iparváros 

modern megfelelőjeként, az innováció városaként is értelmet nyer. A jövő Győrben épül! 

jelmondat a szlogen része ugyan, de a 2011-es budapesti Utazás Kiállítás alkalmával, 

amikor az arculat a sajtónyilvánosság előtt bemutatásra került, azzal egy időben egy 

együttműködési megállapodás bejelentésére is sor került, melynek keretében Győr Megyei 

Jogú Város, a Széchenyi István Egyetem, valamint az Audi Hungaria Zrt. deklarálta 

kooperációját a kommunikáció területén, mely formailag a jelmondat közös használatában 

mutatkozik meg. Dolgozatom primer kutatása során többek között éppen arra kerestem a 

választ, hogy ez az együttműködés vajon valóban testet ölt-e, és ha igen, mik ennek a 

letéteményesei (H5). 

Az arculat érvényességének hat éve alatt több kampányhoz számos egyéb jelmondat is 

kapcsolódott. A teljesség igénye nélkül a 35. táblázat foglal össze néhányat közülük. 

Jelmondat Kreatív Jelmondat 

használata 

(időtartam, 

célközönség, 

csatorna) 

Szeretem 

Győrt! 

 

lokálpatriotizmust 

erősítő kampány 

2014 

győri és Győr 

környéki lakosok 

óriásplakát-

kampány 

Jó helyre 

születtünk! 

 

lokálpatriotizmust 

erősítő kampány 

2015 

győri és Győr 

környéki lakosok 

óriásplakát-

kampány 
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Miért megy 

mindenki 

Győrbe? 

 

turisztikai kampány 

2015 

Budapest és vidéki 

nagyvárosok 

óriásplakát- és 

internetes kampány 

Egy város, 

ezer élmény 

 

új arculatot 

bevezető pilot 

projekt 

2016 

Győr 

óriásplakát-

kampány 

35. táblázat. Kampányok 2011-2017 

Forrás: Győr MJV PH és saját gyűjtés alapján saját szerkesztés 

4.3.3. Együttműködés a Város és az AH között
32

 

 

40. ábra. Triple Helix modell – kormányzat, gazdaság, egyetem együttműködése 

Forrás: Leydesdorff 2012 

A kormányzat (helyi önkormányzat), gazdaság, egyetem együttműködésén alapuló 

modell a részt vevő szereplők egymás közti kapcsolatait, összefonódásukat helyezi 

előtérbe, mely a tudás alapú területi fejlődés, a területi tőke alapja egy régióra, térségre 

levetítve (Etzkowitz – Leydesdorff 2000, Leydesdorff 2012, Komlósi 2015, Rechnitzer 

2016). A modell szereplői közötti kapcsolatok lényege nem azok lineáris alakulásában, 

hanem a köztül létrejövő szinergiák, innováció mentén válik fontossá (Etzkowitz 2013). A 

Triple Helix modell kiterjesztése, az ún. négyes csavar modell, a Quadruple Helix, 

melyben a társadalmi közeg képviseletében szerepet kap a civil szféra. Az ötös csavar 

modell, a Quintuple Helix a természeti és épített környezet figyelembevételével 

kiterjesztettebb látásmódra ad lehetőséget (Józsa 2017). 

A jövő Győrben épül!-együttműködés – a Triple Helix modell intézményesülése 
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 „Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban” Nemzetközi Tudományos Konferencia – 

Tanulmánykötet, Selye János Egyetem, Komárno, 2016 előadásom, valamint Jakab 2016 alapján 
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Győrben a modell működése a gyakorlatban a ’90-es évektől kezdett megvalósulni, az 

önkormányzat, a betelepült nagyvállalat és a munkaerő képzését megfelelően biztosító 

oktatási intézményrendszer együttműködésében, a Széchenyi István Egyetem folyamatos 

fejlesztésében, fejlődésében, a helyi szakképzési rendszer átalakításában és a betelepült 

nagyvállalat(ok) egyre intenzívebb bevonásával a város társadalmi, kulturális, sportéletébe. 

Rechnitzer (2016) is egyetért azzal, hogy a modell spontán intézményesülése tehát 

megtörtént. 2011-ben az együttműködés deklarálása is elkövetkezett, egy marketing-

kommunikációs együttműködés keretében. A jövő Győrben épül! szlogen használata 

mellett kötelezte el magát a három partner – Széchenyi István Egyetem (oktatás), Audi 

Hungaria Zrt. (gazdaság/ipar) és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (kormányzat). 

A modell tartalmi megvalósulását Rechnitzer (2016) a 41. ábrán szemlélteti. 

 

41. ábra. Az egyetem, a gazdaság és a város együttműködésének győri modellje 

Forrás: Tamándl szerkesztésének felhasználásával Rechnitzer 2016, 245 alapján 

Együttműködés közismertebb formái 

A három szereplő közötti számos bilaterális vagy többoldalú, több szereplős 

együttműködésre van lehetőség:  

- vállalkozó egyetem: közvéleménykutatások, lakossági felmérések elvégzése 

önkormányzati megbízás keretében, AH reputáció kutatásának lefolytatása a 

vállalat megbízásának keretében; 

- inkubátorház; 

- tudományos park (Mobilis Interaktív Kiállítási Központ); 

- saját kar alapítása az egyetemen; 
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- közös megjelenések a három partner által képviselt szektornak megfelelően 

szakmai vásárokon, kiállításokon: Automotive kiállítás, Educatio kiállítás, 

Hungexpo Utazás Kiállítás; 

- közös megjelenés kiadványokban; 

- közös logóhasználat (arculati eszközökön, kampányokban stb.); 

- Győri Járműipari Életpályamodell. 

A Város és a Vállalat együttműködésének formái közül az Egyetemmel közös Győri 

Járműipari Életpályamodellt mutatom be részletesen a disszertáció terjedelmi korlátai 

miatt. Ezek után a két szereplő bilaterális együttműködéseire térek ki. 

Győri Járműipari Életpályamodell 

Életpályán szakmai és munkahelyi karrierlehetőségeket és hosszabb távú, jellemzően egy-

egy ágazathoz kötődő életutat értünk. A térségi együttműködéseknek és a szakmai 

közösségek fejlesztésének kiemelt jelentősége van egy-egy ágazat, pl. a járműipar 

nemzetközi szintű kiemelkedésében. Ebből következően a gazdálkodó szervezeteken, a 

vállalkozásokon kívül a térség intézményrendszerének is fontos szerepe van a 

szakmakultúra és az ipari hagyományok kialakításában. A műszaki életpálya kiemelt 

prioritást élvez Magyarországon, mivel a járműipar a hazai gazdaság fontos alappillére, 

ami a GDP 10%-t állítja elő, ezért is fektet egyre több település, régió nagy hangsúlyt 

járműipari körzetek létrehozására. Győr és térsége ezen a területen évszázados 

tapasztalatokkal, hagyományokkal rendelkezik, és az egyre több betelepült vállalat 

hatalmas munkaerő-felvevő igénye miatt egyre kevesebb kvailifikált munkaerővel. Éppen 

ezért a helyi közösség, vállalatok, önkormányzat, oktatási intézmények stb. érdeke, hogy 

vonzó, tartalommal teli perspektívát vázoljon a fiatalok számára, akik így motiváltan, 

kétségek nélkül mernek belevágni műszaki és kifejezetten a járműiparra alapozó 

életpályájukba, és adott esetben nem csak munkahelyüknek, hanem lakhelyüknek is 

választják Győrt vagy a régióját. 

A Győri Járműipari Életpályamodell célja és tartalma 

Egy sikeres életpályamodell professzionális családi és intézményi hátteret igényel, ami 

magában foglalja a különböző érintettek, azaz az állami, önkormányzati és 

magánszervezetek közös gondolkodását, a fejlesztési igények és lehetőségek együttes 

meghatározását, valamint azok megvalósítását. A járműipari életpályán való haladás során 

olyan állomásokkal találkozunk, mint az alapképzés, a szemléletformálás, a 

pályaorientáció, az át- és továbbképzés. A folyamatban kiemelt szerepet töltenek be az 

általános és középiskolák, a felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, valamint maguk a 

vállalkozások. 
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A Győri Járműipari Életpályamodellben az önkormányzat koordinálásával a város 

fontosabb gazdasági szereplői és intézményei letették voksukat a közös fellépés, a 

stratégiai együttgondolkodás mellett. A győri életpálya olyan kapcsolódási pontokat 

tartalmaz, amik minden életszakaszban kínálnak lehetőséget a csatlakozásra.
33

 Az általános 

iskolás gyermekek a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban juthatnak első élményeikhez 

a mozgás, a járműipar vonatkozásában. A pályaválasztás előtt álló diákok az általános 

iskolában tanultakat helyi szervezésű szakmai versenyeken kamatoztathatják, majd a 

karriertanácsadó napokon, a kamarai és munkaügyi rendezvényeken hallott ajánlások 

alapján szakirányú szakképzésben vehetnek részt a város szakgimnáziumainak egyikében. 

Egyetemista korukban a győri Széchenyi István Egyetemen szerezhetnek a duális 

képzésnek köszönhetően az elméleti mellett valós gyakolati tapasztalatokat is. A 

szakmájukban érvényesülni nem tudó, más területről érkező szakemberek átképzését a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya segíti 

pályaorientációval, életpályatanácsokkal (Jakab 2013). 

Az életpályamodell szakmai dimenzióin túl Győr, mint lakóhely, mint élettér biztosítja 

az élhető, élményekkel teli környezetet. A magas színvonalú infrastruktúra, oktatási 

intézmények, a lakásállomány, a sokszínű kulturális kínálat, a sportlétesítmények 

együttesen garantálják az élhető városi környezetet (Jakab 2014a, 2014b). A 42. ábra (11. 

sz. melléklet) a Győri Járműipari Életpályamodell szereplőit mutatja 2016-ban. 

Az Audi Hungaria Győr város társadalmában 

A győri letelepülésének hamarosan 25. évfordulóját ünneplő gyár a város társadalmának, 

gazdaságának, oktatásának, mindennapi életének szerves részét képezi. Rechnitzer (2016, 

142-143) az Audi-hatásokat az alábbi tényezőkben látja: 

- a magasabb és stabil jövedelmek a városi gazdaság kereskedelmi és szolgáltatói 

szektorában tartós keresletet jelentenek;
34

 

- növekvő ingatlanárak, melyek érzékenyen követik a szektorban, azon belül az AH-nél 

zajló beruházásokat; 

- szálláshelyeken tapasztalt keresletnövekedés főként nagyobb fejlesztések időszakában, 

beruházásokkor, de 2008 óta folyamatos, stabil növekedés tapasztalható (31. táblázat); 
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 A jövő Győrben épül! Győri Járműipari Életpályamodell önkormányzati kiadvány, 2015 
34

 A Győr vonzáskörzetében található falusias települések betelepedési, iparűzési, kommunális adó bevételei 

arról tanúskodnak, hogy a hatások jóval túlmutatnak a város határain, hiszen pl. az urbanizált, városias terület 

kiterjedésével vagy éppen az ezzel ellentétes folyamatnak köszönhetően számos a győri régióban található 

település profitál az odaköltöző családokból (helyi adók, biztos jövedelemmel rendelkező, értelmiségi 

lakosok beáramlása folytán stb). 
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- vendéglátószektorban érzékelhető fellendülés a diszkrecionális jövedelemmel rendelkező 

helyiek és a Győrben kiküldetésben dolgozó német konszerndolgozók, üzleti turisták 

költéseinek köszönhetően; 

- a munkaerő-kínálat területén érzékelhető elszívó hatás, mely főként a gépipari 

szakmákban érzékelhető, de egyéb kapcsolódó szakmaterületekre is hatással van 

(logisztika, szállítás, építőipar, informatika, sőt, az AH-nál tapasztalt magasabb 

bérszínvonalnak köszönhetően más, teljesen idegen területekről is van beáramlás a 

betanított, szakmát nem igénylő munkaterületekre); 

- csökkenhet a helyi vállalatok versenyképessége a magasabb bérszínvonalból 

eredeztethető magasabb termelési árak miatt; 

- párhuzamos hatásként a versenyképesség csökkenése miatt innovációra is 

kényszerülhetnek, ami előremutató a város gazdasági erejét tekintve; 

- város imázsát a sikeres nemzetközi nagyvállalat kedvező irányba formálja, mert a 

telephely befektetési vonzereje növekszik; 

- folyamatos a kereslet az oktatási intézmények iránt, mely már a középfokú oktatásban is 

érzékelhető, ami a szakiskolák, járműipari képzést indító intézmények beiskolázási 

számaiban is látszik. A tanulók nem csupán Győr környékéről, hanem távolabbi 

településekről is érdeklődnek a Győri Műszaki Szakképzési Centrum intézményei – pl. a 

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

vagy a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium – iránt; 

- alacsony – 2016. decemberi adatok szerint Győr járásban mért 1,8%-os
35

 – 

munkanélküliség (Rechnitzer 2016, 142-143). 

2013-ban egy addig példátlan átfogó kutatás „A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi 

fejlesztés új iránya és eszköze” keretében vizsgálta a győri Széchenyi István Egyetem 

kutatócsoportja a város társadalmát, kiemelt figyelemmel a gazdasági, járműipari 

aspektusokra. A felmérés fókuszában arra a kérdésre keresték a választ, hogy egy 

dinamikus szektor, mint Győrben a járműipar, milyen hatással van a városra és régiójára. A 

városban végzett lakossági kérdőíves felmérés alapján reprezentatív következtetéseket 

lehetett levonni az Audi Hungaria vállalat és Győr város kapcsolatát érintő kérdésekben. A 

válaszadók több mint 40%-a nyilatkozott úgy, hogy családi, baráti körben van kapcsolata 

                                                           
35

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 

legfrissebb kimutatása szerint file:///C:/Users/david_000/Downloads/gyor_stat_2016_dec.pdf. Letöltés ideje: 

2017. február 5. 
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(vagy ő maga ott dolgozik) győri ipari üzemekkel, és közülük 72% jelölte az Audit. A 

kérdőívben rákérdeztek arra is, hogy a győriek melyik üzemmel azonosítják Győrt, illetve 

melyik üzemek győri jelenlétére büszkék. Maximum három vállalatot lehetett választani. 

Itt is kiemelkedett az Audi, az összes említés 66%-ával. Az első említések esetén 78% volt 

az arány (Rechnitzer 2016, 138, Páthy 2014, ). Ez alapján arra következtethetünk, hogy az 

AH erősen jelen van a helyiek városról és annak gazdaságáról alkotott mentális képben. 

Egy 2008-as kutatásban a városi elitet, azaz az irányadó társadalmi, politikai, gazdasági 

vezető réteget kérdezték az Audi jelenlétéből adódó hatásokról, a gyár társadalmi 

tevékenységéről, ismertségéről, fejlesztési lehetőségeiről. A vállalat két legfontosabb 

pozitív hatása a válaszok (n=171) alapján a munkahelyteremtés-foglalkoztatás és az 

oktatás, kultúra, sport támogatásában nyilvánul meg. A válaszok között, 3-5. helyen 

felbukkan a város hírnevének növelése is. A negatív hatások között a város 

kiszolgáltatottsága és az adómentesség szerepelt (Rechnitzer 2016, 139, Csizmadia 2008). 

Az AH és Győr város összefonódása közös projekteken keresztül 

A vállalat a bemutatott háttérinformációk szerint szorosan beágyazódott a város 

társadalmába, „ezer szálon” kötődik annak sport-, kulturális, gazdasági életéhez, 

mindennapjaihoz. A 36. táblázat a konkrét közös projekteket, kezdeményezéseket 

szemlélteti, melyeket Győr MJV Önkormányzata és az AH együttesen valósít meg. 

Együttműködés formája AH Győr város 

Kultúra szponzorálása  

- Győri Balett intézmény főtámogatója 

(anyagi támogatás + 

autó) 

kulturális intézmény 

fenntartója 

- Győri Filharmonikus Zenekar intézmény támogatója 

(anyagi támogatás + 

autó) 

kulturális intézmény 

fenntartója 

- kulturális események: Nyárzáró 

Koncert főszponzora 

koncert főtámogatója 

(anyagi támogatás, 

kiemelet vizuális 

megjelenés) 

esemény főszervezője 

Sport szponzorálása  

- Győri AUDI ETO KC egyesület névadó 

főszponzora, elnökségi 

tagok, erőteljes 

megjelnés  

egyesület másik névadó 

főszponzora, elnökségi 

tagok, erőteljes 

megjelenés 

- ETO FC Győr TAO-támogatása TAO-támogatás jelentős fenntartási 

támogatás 

- Audi Aréna névadó szponzori 

támogatása 

névadó főszponzor 10 

évre kötött szerződés 

alapján, erőteljes 

helyszíni megjelenés 

építtető, fenntartó 
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- Barátság Sportpark: fitneszpark főszponzor tulajdonos 

Egészségügyi ellátás adományai   

- PAMOK (autó) egyszeri anyagi 

adományok, autó 

városi támogatások 

- háziorvosi szolgálat (autó) autó fenntartó 

Civil szféra adományai   

- Gézengúz  egyszeri anyagi 

adományok 

 

- önkéntesnap vállalat munkatársainak 

természetbeni, vállalat 

anyagi támogatása 

- 

- árvízsegítség egyszeri anyagi 

támogatás 

önkormányzati 

intézmények, szervek 

feladatkörükben 

segítség, civil segítség 

Turisztikai együttműködés  

- Győr kártya, Látogatóközpontok 

együttműködése 

csatlakozás a turisztikai 

együttműködésekhez 

turisztikai projektek 

koordinálása, a vállalat 

bevonásával 

Városi oktatási rendszerhez való 

kapcsolódás 

  

- kéttannyelvű bölcsőde, óvoda, 

általános- és középiskola 

saját bölcsőde, óvoda, 

általános, és középisk. 

üzemeltetése 

alapítványon keresztül 

óvodák fenntartója, 

középiskolai oktatás és 

intézményrendszer 

támogatója 

- duális képzés aktív részvétel partneri kapcsolatok 

elősegítése 

- Széchenyi István Egyetem: Audi 

Hungaria Kar 

aktív együttműködés a 

SZE-vel 

aktív együttműködés a 

SZE-vel 

- Mobilis Interaktív Kiállítási 

Központ 

szponzoráció tulajdonos, fenntartó a 

SZE mellett 

- Győri Járműipari Életpályamodell jelentős szereplő fenntartó 

Rendőrség támogatása autó jelentős támogatás 

Városi nagyesemények támogatása  

- EYOF: a rendezvény főtámogatója, 

mely az egész nemzetközi 

multisportesemény arculatát 

meghatározta, egyben a hazai és 

nemzetközi résztvevők egyöntetű 

véleménye alapján tovább mélyítette a 

Győr – AH kapcsolatot. 

autószponzor, erőteljes 

megjelenés 

rendező város, 

szervezőbizottság, 

anyagi források 

biztosítója saját 

költségvetésből, 

valamint állami 

támogatásból 

Gazdasági együttműködés   

- geotermikus erőmű társtulajdonos társtulajdonos 

- Péri Nemzetközi Repülőtér társtulajdonos társtulajdonos 

Városarculati együttműködés  

- kiadványok, honlap, rendezvények 

stb. 

egymás kölcsönös 

megjelenítése 

egymás kölcsönös 

megjelenítése 

36. táblázat. Az AH és Győr város összefonódása közös projekteken keresztül 

Forrás: Győr MJV PH és AH információ alapján saját szerkesztés 
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A 4. fejezetben áttekintettem város modernkori történetét, bővebben kitérve a gazdaság 

és telephelytényezők, valamint az AH telephelyválasztásának részleteire, majd ismertettem 

az AH történetét. Ezt követően bemutattam a város jelenét, hangsúlyt helyezve a 

gazdasági, oktatási faktorokra. Részletesen kitértem a város hírnevének arculatának 

alakulására és alakítására is. A fejezet utolsó részében a két vizsgált szereplő 

együttműködésének plattformait tekintettem át a Triple Helix modell elvét felhasználva, 

konrét példákat felvázolva. 

Az 5. fejezetben Győr város és az AH hírnévalakításának folyamatát mutatom be, 

hangsúlyt helyezve a kommunikáció felépítésére. A vállalat esetében az évente elvégzett 

hírnévkutatás módszertanára is kitérek. 
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5. Győr város és az AH hírnévalakításának folyamatelemzése 

Az 5. fejezetben az általam vizsgált két szereplő, Győr és az AH hírnévalakítással 

foglalkozó szervezeti egységeit, azok tevékenységét, az általuk alkalmazott eszközöket 

tekintem át. Az önkormányzat részéről nem áll rendelkezésre komplett hírnévvizsgálat, így 

a városról készült rendkívül átfogó, a városról kialakult képet érintőlegesen vizsgáló 

felmérés részeredményeire térek ki. Az AH minden évben készített reputációs felmérést, 

melynek módszertana, valamint a 2013-as kutatás eredményei állnak rendelkezésemre, 

melyet érintőleges bemutatok. Tevékenységük közös metszeteit a 4.3.3. fejezetben 

ismertettem. 

5.1. Győr város kommunikációja 

A győri Városmarketing és Programszervezési Főosztály Győr fontos szerepet játszik az 

Önkormányzat és a Hivatal életében, hiszen jelentős arányban tartoznak hozzá azok a 

feladatok, amelyek folyamatosan „kirakatban” vannak, és a lakosságot valamint a 

közvéleményt széles körben érintik. Legfontosabb célkitűzése a szervezetnek a helyi 

lakosság jó közérzetét biztosító kulturális, szabadidős, sportrendezvények stb., illetve a 

turizmus és a nemzetközi kapcsolatok minőségi szervezése, valamint a város és az 

Önkormányzat sikereit népszerűsítő és a lakossággal megismertető hatékony 

városmarketing és kommunikációs tevékenység.  

A helyi lakosság megfelelő tájékoztatása kiemelt fontosságú, a nyitott önkormányzat 

jegyében folyamatos a kapcsolattartás a győriekkel, valamint prioritást élvez a városi 

kommunikációban a városlakókat érintő események, fejlesztések, rendezvények, 

jogszabályi változások, lehetőségek, hirdetmények közzététele. A marketing, PR területén 

a XXI. század kihívásait figyelembe véve folyamatosan zajlik az intenzív márkaépítés, 

Győr város népszerűsítése főként hazai, de nemzetközi viszonylatban is. Győrt ma már a 

legnépszerűbb hazai városok között emlegetik, ennek eléréséhez és fenntartásához szükség 

van állandó jelenlétre az országos és helyi médiumokban, nemzetközi és hazai 

kiállításokon, különböző kommunikációs csatornákon. 

A város kommunikációját a célcsoportok, a kommunikált üzenetek és a kommunikáció 

csatornái szerinti bontásban a 37. táblázat szemlélteti. 
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Célcsopor-

tok 

Szlogen/jelmondat Az üzenet tartalma Kommunikációs 

csatornák, plattformok 

Lakosok Szeretem Győrt! 

Egészség. Kultúra. 

Innováció. 

Egy város, ezer 

élmény. 

A jövő Győrben 

épül! 

A lakosok 

lokálpatriotizmusának 

erősítése érdekében a 

helyi értékek, 

lehetőségek bemutatása, 

az itt élők büszkeségének 

erősítése. 

- kiadványok 

- kulturális és 

sportrendezvények 

- helyi média (Győr+) 

- óriásplakátok 

- city light felületek 

- helyi szakmai fórumok 

(kamarai előadások stb.) 

- helyieknek ingyenes 

városnézések 

- saját márkás termékek 

(I love Győr) 

- Látogatóközpont 

Turisták Egészség. Kultúra. 

Innováció. 

Az egészség jegyében a 

gyógy- és rekreációs 

turizmus nyújtotta 

lehetőségek; a város 

kulturális 

sokszínűségének és 

értékeinek, az 

innovációjegyében pedig 

a folyamatos fejlődés 

kihangsúlyozása. 

 

Egy város, ezer 

élmény 

Győrben megannyi 

élmény vár. A város 

sokszínűségéből a 

turisták célcsoportján 

belül is lehetőséget ad az 

új arculat a 

szegmentálásra. 

Befektetők A jövő Győrben 

épül! 

A befektetők, 

vállalkozások 

letelepedési döntésének 

elősegítése, a Győrben 

telephellyel rendelkezők 

biztosítása a folyamatos 

fejlődés felől. 

- befektetői kiadvány 

- szakmai kiállításokon 

való részvétel 

- konferenciaelőadások 

- Győri Járműipari 

Életpályamodell 

37. táblázat. A város kommunikációja a három fő célcsoport szerinti bontásban 

Forrás: saját szerkesztés 

5.1.1. Marketingkommunikációs csatornák, eszközök 

Győr városának imázsépítésével, reputációjával, a város programjainak népszerűsítésével, 

média-megjelenésekkel kiemelten foglalkozik a főosztály. Ennek köszönhetően a helyi, 

regionális, országos, valamint nemzetközi (főként osztrák) sajtóban, közterületeken 

volt/van jelen Győr városa. A megjelenések a kiemelt rendezvények, valamint Győr, mint 
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lakóhely, gazdasági telephely, turisztikai desztináció népszerűsítését szolgálják az alábbi 

csatornákon: 

- írott sajtó; 

- rádiók; 

- közszolgálati és kereskedelmi televíziós csatornák; 

- gazdasági, marketing és turisztikai szaklapok; 

- napilapok, hetilapok, magazinok; 

- óriásplakátok, egyéb közterületi megjelenések; 

- közösségi média-megjelenések; 

- szórólapok; 

- tematikus, saját kiadványok terveztetése, gyártása. 

A sajtókapcsolatok egy önkormányzat számára a vállalatokhoz hasonlóan kiemelt 

fontosságúak. A médián keresztül a közvélemény tájékoztatása, Győr város hírnévépítési 

céljainak eszközeként sajtóesemények (interjú, sajtóhír, sajtótájékoztató, sajtóebéd), 

protokollesemények, szerkesztőségi anyagok, fizetett megjelenések (bannerek, hirdetések, 

rádió és tv szpotok, támogatott tartalmak megjelentetése, tematikus – turisztikai, kulturális, 

sport – műsorok) használata jellemző. A város honlapja, a www.gyor.hu az 

önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások miatt korlátozottan alkalmas 

hírnévépítési célokra, általános tájékoztatási funkciója mellett azonban a városról alkotott 

vélemény egyik forrása. A város hivatalos honlapja mellett egyéb internetes csatornák is 

működnek arculati elemként, egyben a tájékoztatás érdekében, így a városi programokat 

bemutató Facebook oldal vagy a városi imázsfilmek (Győrt bemutató vagy a 2017-es 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált népszerűsítő videók) megjelenítésére létrehozott 

internetes felület, Youtube-csatorna. 

További városarculati elem és egyben a gyakran a „város kirakatának” is nevezett 

intézmény, a turisztikai látogatóközpont is szervesen a kommunikáció részét képezi, 

tájékoztató és turisztikai funkciójával egyidejűleg. A győrieket érintő információk mellett a 

város iránt érdeklődő turisták informálását a helyi és környékbeli, valamint országos 

programokról, szállás- és szabadidős lehetőségekről, látnivalókról stb. a győri Tourinform 

Irodával való szoros együttműködésben valósítja meg az Önkormányzat. 

5.1.2. Hírnévépítés célcsoportok szerint, a célcsoportoknak kommunikált 

üzenetek 

A város kommunikációjának három fő célcsoportja van, melyeket célzottan, tematikus 

eszközökkel, külön kampányokkal szólít meg. A város arculatának változásait a 4.3.2. 

fejezetben részletesen bemutattam, és hoztam példákat a célcsoportoknak megfelelő 

kommunikációra is. Egy város vezetésének legfőbb célja, mely egyben a politikai 
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választási rendszer alapja is, hogy a helyi lakosok, akik közül választói kikerülnek, minél 

elégedettebbek legyenek. Ehhez az infrastrukturális adottságok mellett maga a városkép, 

valamint olyan szolgáltatások fejlesztése is hozzájárul, melyek a nemcsak vonzó 

lakóhellyé, hanem egyben attraktív turisztikai desztinációvá is teszik a települést. A 

befektetők számára fontos telepítőtényezők is részben egybeesnek a másik két célcsoport 

igényeivel, mint a jó elérhetőség, a kiépített infrastruktúra, a zökkenőmentes hivatali 

ügyintézés, képzett munkaerő stb.  

Turizmus 

A korábban Kultúra és Turisztika Kft., majd a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett győri 

turisztikai Látogatóközpont szakmai felügyelete, a velük való szoros együttműködés a 

főosztály egyik legfontosabb feladata, mely szorosan kapcsolódik a 

marketingkommunikációs tevékenységhez. A Tourinform iroda 2015-ben is kiváló, 100%-

os minősítést ért el az Magyar Turizmus Zrt. (2016-tól Magyar Turisztikai Ügynökség) 

éves minősítése alapján. Nemcsak a turistáknak, hanem a városlakóknak a teljes körű 

tájékoztatása, jegyértékesítés és programszervezés is feladatai közé tartozik. A turisztikai 

és imázskiadványok frissítése, valamint újak összeállítása folyamatos feladat, melyek 

modern, színes, informatív formában adnak tájékoztatást a városról, a turisztikai, 

kulturális, szabadidős, gasztronómiai és sportolási lehetőségekről. 

A város turisztikai szolgáltatóival szoros kapcsolatot ápol az önkormányzat, mely 

együttműködés nem intézményesült turisztikai desztinációs menedzsment egyesületi 

formában, de a közös gondolkodás és döntés elvei a gyakorlatban megvalósulnak.  

5.1.3. Reputációs felmérés 

Győr MJV Önkormányzata megbízásából nem készül felmérés a város reputációjáról. A 

helyi lakosság Győrrrel kapcsolatos elégedettségéről azonban folyamatosak a felmérések, 

közvéleménykutatások, melyek csak érintőlegesen tartalmaznak a helyiek Győr-imázsával 

kapcsolatos kérdéseket. 2014-ben átfogó lakossági közvélemény-kutatásra került sor, 

melynek segítségével a válaszok elemzéséből a város hírnevére vonatkozó következtések is 

levonhatók. A minta célcsoportját Győr lakosai képezték, nagysága 1600 fő volt. Az 

adatgyűjtés módszerét személyes kérdőíves interjúk jelentették. A válaszadók 99% szeret 

Győrben élni. 92%-uk büszke arra, hogy Győrben él, főként annak élhetősége, fejlődése és 

szépsége miatt. A megkérdezettek többségének a fejlődés, szép város, Győri ETO, Audi, 

sport, szülővárosom, élhető város szavak jutnak eszébe, ha Győr nevét hallja. A legtöbben 

a belvárost, a fürdőt, a Széchenyi teret, a Rába-kettős hidat, a Duna-partot, az Audi gyárat 
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vagy egyszerűen mindent megmutatnának, ha más városban élő ismerősük meglátogatná 

őket Győrben. A válaszokból kivehető, hogy az Audi gyár szerves része a városról 

kialakult képnek, és a lakosok mentális térképén is megtalálható. 

2014-ben egy másik kutatás keretében a városi elitet vizsgálták. A megkérdezettek 

többsége (75%) a város jelképei között a Városháza épületét (32%), a város folyóit (25%), 

valamint az AH-t (13%) említette. A jövőbeli szimbólumokat keresve hasonló válaszok 

érkeztek, hiszen a Városháza, a Széchenyi tér, a folyók, az autóipar és a turizmus, kultúra 

kerültek említésre. 

5.2. Az AH kommunikációja 

Ebben a fejezetben az AH kommunikációjával és hírnévépítésével foglalkozó szervezeti 

egységének a tevékenységét tekintem át, bemutatva a vállalat stratégiáját, a kommunikáció 

szerteágazó fajtáit, példákat is hozva. Ezt követően az évről-évre elvégzett reputációs 

felmérésük módszertanát írom le, kitérek ennek korábbi eredményeire. 

Bár az AH Magyarországon működő önálló gazdasági entitás, a Volkswagen Konszern 

tagja, ezért a döntési jogkörök, kompetenciák, mint ahogy a kommunikációs és 

szponzorációs irányelvek konszerszinten meghatározott szabályok mentén kerültek 

kialakításra. A győri vállalat a stratégiáját a Volkswagen és Audi Konszern stratégiájából 

vezeti le, hiszen egy ekkora konszernnél fontos, hogy az egyes leányvállalatok, 

konszernmárkák ugyanazokat a célkitűzéseket kövessék és tevékenységükkel 

hozzájáruljanak ezek megvalósulásához. A vállalatra jellemző a hosszú távú gondolkodás, 

így stratégiájuk is öt évre szóló ciklust ölel fel. Az aktuálisan érvényben lévő tervezet 

2015-ben lépett életbe és 2020-ig határozza meg a vállalat mindennapjait. Készítése során 

figyelembe vették a változó gazdasági, technológiai, ökológiai és társadalmi igényeket. 

Egy úgynevezett stratégiai házban (43. ábra, 12. sz. melléklet) foglalták össze és tették 

elérhetővé a munkatársak számára is ennek lényegét, hogy ők is megismerhessék és 

azonosulni tudjanak vele. 

A vállalat jövőképe, hogy vevőinek prémium minőségű termékeket kínáljon, mindezt 

úgy, hogy a Volkswagen Konszern leggazdaságosabb és legrugalmasabb gyártó vállalata 

legyen. A győri telephely nagy versenyelőnye vitathatatlanul a kedvező költségszínvonal, 

hiszen a magyar munkabérek jóval a németországi alatt maradnak. A másik nagy előnye az 

Audi Hungariának, hogy nagyon rugalmasan tud reagálni a termelés ingadozásaira, a 

műszakmodellek is gyorsan alakíthatók. Erre a két fő erősségre építve fogalmazta meg a 

vállalat a jövőképét. 
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A jövőképből vezették le a vállalat küldetését, amely így hangzik: „Technikailag 

innovatív termékekkel lelkesítünk – prémium minőségben, megfelelő időpontban a 

megfelelő mennyiségben és optimális költségek mellett”. A küldetésben a vállalt négy 

alaptevékenységére, a motorgyártásra, járműgyártásra, szerszámgyártásra és műszaki 

fejlesztésre támaszkodnak. A legfontosabb szempont itt is a vevők elégedettsége és 

lelkesítése a termékek iránt. Fontos az innováció, hiszen a járműiparban nagyon gyorsan 

megújul a technológia, így aki nem tart lépést a gyors innovációkkal, az lemarad a 

vevőkért folytatott versenyben. 

A küldetésből négy különböző célt vezettek le. A „Növekedés és fenntarthatóság” célon 

olyan intézkedéseket értenek, amelyek hozzájárulnak a gyártási folyamatok hatékonyabbá 

tételéhez és tovább növelik az innovációs tevékenységet. Emellett nagy jelentőségű, hogy a 

fenntarthatóságot is beemelték a stratégiába, hiszen a mai világban egy vállalat nem 

működhet anélkül, hogy ne figyelne a környezetére, ne fenntartható módon tevékenykedne. 

A második cél a „Gazdaságosság”, mely már a vállalat jövőképében is megjelent, hiszen ez 

biztosít jelentős versenyelőnyt a telephelynek. A hatékony termelés, az erőforrások 

optimális kihasználása és a folyamatos fejlődés (amelyre külön vállalati folyamatot 

dolgoztak ki) mind hozzájárul ehhez a célkitűzéshez. A harmadik, „Vevők megnyerése” 

célkitűzésnél fontos megemlíteni, hogy az Audi Hungaria nem értékesíti a piacon 

termékeit, hanem egy gyártó vállalat, ennek következtében nem is végez direkt 

marketingtevéknységet. Ettől függetlenül azonban nagyon fontos, hogy azok a termékek, 

amelyek Győrben készülnek, elnyerjék a vevők elégedettségét. Ehhez alapvetés az Audi 

márkától megszokott prémium minőség, a 100%-os szállítási hűség, azaz hogy a vevő az 

ígért időpontban átvehesse autóját. Elengedhetetlen a rugalmasság, hogy a vállalat azonnal 

tudjon reagálni a vevők igényeire. A negyedik cél a „Vonzó munkaadó”, hiszen az Audi 

Hungaria tisztában van azzal, hogy a legnagyobb értéket a munkatársak jelentik a vállalat 

számára. Fontos, hogy olyan bérezési rendszert, juttatási csomagot és karrierlehetőséget 

kínáljon számukra, amely vonzó munkahellyé teszi, így könnyebben nyeri meg a fiatalokat 

és a nagy tapasztalattal rendelkező mérnököket is.  

Az egész stratégiának egy keretet adnak a közös vállalati értékek, melyek a következők: 

tisztelet, bátorság, kötelezettségvállalás, csapatmunka és szenvedély. Ezek határozzák meg 

az egymással szembeni viselkedést, amelyekkel a munkatársak azonosulni tudnak és 

megteremti bennük a közösségi érzést. 

Az AH kommunikációját a célcsoportokra, csatornákra, eszközökre lebontva a 38. 

táblázat foglalja össze. 
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Célcsoportok Kommunikációs csatornák, 

eszközök 

Példa  

 

 

 

 

 

CSR 

 

sport (pl. 

Győri AUDI 

ETO KC) 

kultúra (pl. 

Győri Balett) 

szociális (pl. 

önkéntesnap) 

Külső kommu-

nikáció: 

- akadémiai 

szféra 

- állam/szabá-

lyozók 

- civil szféra 

- fogyasztók 

/partnerek 

- média 

sajtókap-

csolatok 

sajtóközlemények, 

rövid hírek 

 

sajtótájékoztatók  

sajtórendezvények, 

tematikus napok 

karácsonyi 

sajtóvacsora 

rendezvények gyáravató ünnepség 

online 

plattformok 

közösségi média https://www.facebook.

com/audihungariagyor 

honlap www.audi.hu 

Imázsbrosúra Fókuszban az Audi 

Hungaria 2015 

látogatóközpont Audi Hungaria 

Látogatói Központ 

Belső kommu-

nikáció 

belső intranetes oldal Mynet 

vállalati újság Audimobil 

hírlevél Audi Hungaria Info 

Audi Hungaria News 

munkatársi rendezvények Főzőnap 

38. táblázat. Az AH szervezeti kommunikációja 

Forrás: az AH Vállalati Kommunikácó és Kormánykapcsolatok Osztály beszámolója 

alapján saját szerkesztés 

5.2.1. Kommunikáció célcsoportok szerint, a célcsoportoknak kommunikált 

üzenetek 

A vállalat kommunikációját meghatározza, hogy termékeit nem közvetlenül értékesíti. 

Éppen ezért marketing tevékenységet sem végez a szó szoros értelmében, marketing 

tevékenységét az új munkatársak megnyerése, toborzása érdekében folytatja. 

Az Audi Hungaria kommunikációjának fő célkitűzése a gyors és hiteles információ 

eljuttatása az érintetteknek és a közvéleménynek. A kommunikáció hozzájárul a vállalat 

imázsának ápolásához, a közvéleményben pozitív kép kialakításához a vállalatról. Fontos a 

kommunikációban az egységesség, hogy minden kommunikációs csatornán a közvetítse a 

vállalat a legfontosabb üzeneteit: 

- Az Audi Hungaria a világ legnagyobb motorgyára; 

- A hazai járműipar legnagyobb beruházója; 

- Magyarország egyik legnagyobb vállalata és egyik legnagyobb exportőre; 

- Magyarország legvonzóbb munkaadója, ahol több mint 11.500 ember 

dolgozik. Közvetlenül és közvetetten több mint 30.000 emberek kínál biztos 

munkahelyet; 

- Felelősségteljes vállalat, amely aktív szerepet vállal a régió kulturális, 

szociális és sportéletében; 

- Nagy hangsúlyt fektetnek a jövő generáció oktatására és képzésére. 
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Célcsoportokat tekintve a kommunikációt feloszthatjuk belső és külső kommunikációra. 

A külső kommunikáció legnagyobb részét a sajtókapcsolatok teszik ki. A cég szoros 

kapcsolatban áll mind a regionális, mind az országos sajtóval. Gyakran szerepel a média 

érdeklődésének középpontjában, hiszen az ország egyik legjelentősebb vállalata és a 

járműipar hazánk egyik legfontosabb iparága, így ennek változásai rögtön érzékelhetők az 

egész ország életében. A sajtókapcsolatokban a legfontosabb eszköz a sajtóközlemények, 

rövid hírek kiadása. Minden fontosabb esemény, új technológia, jubileum kapcsán kiad a 

vállalat egy közleményt. Az elmúlt évek trendjeit figyelembe véve ezek egyre rövidebbek, 

tömörebbek és nagy hangsúlyt fektetnek a vizuális megjelenítésre. Minden sajtóközlemény 

mellé egy vagy több sajtófotó is készül, emellett egyes témákat rövid videókkal, 

filmspotokkal is illusztrálnak. Az online média térnyerésével nagyon fontos a gyors 

reakció, hogy egy-egy témát azonnal tudjon kommunikálni az adott médium. Korunk 

világára jellemző az egyre nagyobb kommunikációs zaj, az emberek ingerküszöbének 

emelkedése. Sajnos tapasztalható az is, hogy a legjobb hírek a negatív hírek, így az 

újságírók még egy pozitív hír esetén is a negatív tartalmat emelik ki, hiszen azzal lehet 

eladni az újságot vagy több kattintást generálni. 

A sajtóinformációk mellett kiemelkedő eszköz a kommunikációban a sajtótájékoztatók, 

rendezvények szervezése. A nagy horderejű bejelentések, események kapcsán 

sajtótájékoztatót szervez a vállalat. Ilyen például a minden év márciusában megrendezett 

éves sajtótájékoztató, melynek keretében jelenti be az AH az előző év pénzügyi számait, 

tájékoztatja a sajtót az elmúlt év legfontosabb eredményeiről. 

A különböző rendezvények is fontos szerepet játszanak a vállalat életében. Az elmúlt 

évek legnagyobb horderejű rendezvénye a vállalat új járműgyárának megnyitása volt. 

Ebből az alkalomból egy 400 fős VIP rendezvényt szerveztek, amelyen részt vettek az 

Audi Konszern a politikai, gazdasági élet legfontosabb szereplői és a sajtó képviselői 

egyaránt. De természetesen minden évben több kisebb rendezvényt is tartanak, amelyek fő 

célja a személyes kapcsolatok ápolása és egy-egy esemény, mérföldkő megünneplése.  

Egy-egy témára fókuszálva rendez a vállalat tematikus napokat az újságírók számára, 

ahol részletesen bemutatva ismerhetnek meg a sajtóképviselők valamilyen részterületet 

vagy új technológiát. Nagy szerepet játszanak a közvélemény formálásban a vállalat 

vezetőinek megszólalásai különböző témákban. Gyakran készül nagyinterjú a vállalat 

ügyvezető igazgatójával vagy a személyügyi igazgatóval. 

A fiatalabb generációt napjainkban már nem a médián keresztül lehet a leginkább elérni, 

hanem a közösségi médián keresztül. Ennek érdekében a vállalat is indított egy Facebook 



133 
 

oldalt, ahol egy kicsit más hangnemben, sokszor más témákat is kommunikál, ezáltal 

megpróbálja még közelebb hozni az embereket és főleg a fiatalokat a vállalathoz. A 

Facebook oldal szerepe fontos abban, hogy aktivizálja a követőit, ezért számos 

nyereményjátékkal, szavazással lehet találkozni. Az oldalnak aktuálisan több mint 11.000 

lájkolója van.  

A vállalati kommunikáció másik fontos eleme a belső kommunikáció, amelynek 

legfőbb célja a munkatársakhoz eljuttatni az információkat és lojalitásukat növelni. A belső 

kommunikáció számos csatornán keresztül éri el a célcsoportját. Egyik legfontosabb a 

belső intranetes oldal, ahol a vállalat és a konszern aktuális hírei mellett minden fontos 

információt megtalálnak a munkatársak. A közösségi média platformok előretörése a belső 

kommunikációban is megfigyelhető.  

Létezik egy vállalati újság, amely korábban havonta, most már csak negyedévente 

jelenik meg és inkább magazinosabb jellegű, mert a gyors információátadásra már nem 

alkalmas. 

Az újságot egyre inkább kiváltják a hírlevelek, amelyek informatív és érdekes 

tartalmakat egyaránt közvetítenek. Ez azért is fontos, mert a vállalati belső intranetes 

felületet csak a számítógéppel dolgozó munkatársak érik el, a fizikai munkatársak nem. A 

hírleveleket lehet privát email címre is kérni, így a munkatársak akár otthon, akár az 

okostelefonjukon értesülnek a legfrissebb hírekről. 

A belső kommunikáció fontos eszköze a munkatársi rendezvények szervezése, amelyek 

nagy népszerűségnek örvendenek. Ezeknél az eseményeknél igyekszik a vállalat a 

munkatársak családtagjait is bevonni, hogy még inkább kialakulhasson a közösségi érzés.  

A vállalati kommunikáció harmadik nagyon fontos pillére a CSR tevékenység. Erre 

különösen nagy hangsúlyt fektet a vállalat, mely a stratégia része nem csak vállalati 

szinten, hanem a munkatársak körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend az 

önkéntesség keretében. A vállalat CSR tevékenységét elsősorban a régióban fejti ki, hiszen 

itt tevékenykedik és munkatársai döntő része is a régióban él. A CSR tevékenység három 

területen kiemelkedő: 

A sport támogatásával a vállalat az egészséges életmódra és a nagyszerű 

sportteljesítményekre szeretné felhívni a figyelmet. Az Audi Hungaria névadó főszponzora 

a Győri AUDI ETO KC kézilabdacsapatának, támogatja a Győri ETO Labdarúgó és Futsal 

Club utánpótlását és 2017. január 1. óta a Magyar Kézilabda Szövetség főtámogatója.  

A vállalat a kultúra elkötelezett támogatója. Főszponzora a világhírű Győri Balett 

társulatának és a Győri Filharmonikus Zenekarnak. Emellett számos kulturális rendezvény, 
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mint például a Győri Táncfesztivál és Győri Nyár programsorozat kiemelt támogatója, a 

Nyárzáró Koncert főszponzora. 

Számos szociális ügyet támogat, így minden évben ad adományt a Győri Kórháznak, a 

Mentőszolgálatnak, támogatja a Családsegítő Szolgálatot, a Lurkó Gyermekalapítványt. 

A munkatársak is aktívan hozzájárulnak a CSR-tevékenységhez. Minden évben egy 

Audi Hungaria Önkéntes Nap keretében számos iskolát, óvodát, szociális és 

sportintézményt újítanak fel kétkezi munkájukkal, amelyhez az eszközöket és az 

alapanyagokat a vállalat biztosítja. Emellett karácsonykor egy adománygyűjtő akció 

keretében gyűjtenek tartós élelmiszert, ruhákat, játékokat a rászorulóknak. 

A vállalati kommunikáció hatékonyságát igyekeznek számszerűsíteni is. Ennek egyik 

eszköze a sajtófigyelés, ahol egyrészt a megjelent cikkek számát figyelik, valamint a 

vállalatról megjelent híreket elemzik tonalitás szempontjából. A versenytársak 

médiajelenlétét is követik és elemzik.  

5.2.2. AH Reputációkutatás 

A kommunikációs tevékenyég másik fontos fokmérője a reputációkutatás (44. ábra). Ennek 

keretében kérdőíves felmérés, valamint fókuszcsoportos interjúk segítségével tárják fel az 

emberek fejében a vállalatról kialakult képet, kérdeznek rá a vállalat ismertségére, a 

problémákra, amelyekkel szembesülnek a vállalattal kapcsolatban. A reputációkutatásba 

bevonják a vállalat legfontosabb partnereit, beszállítóit, szponzorációs partnereit, 

alvállalkozóit, a sajtó képviselőit, a munkatársait és a régióban élőket is, akik nem állnak 

közvetlen kapcsolatban a vállalattal. 

 

44. ábra. A reputáció kutatás folyamatábrája 

Forrás: AH Reputációkutatás 2013
36

 

                                                           
36

 AH által rendelkezésemre bocsátott anyag 
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A hírnévfelmérés módszertana az aktuális nemzetközi kutatási trendeket, elemzéseket 

(Overall Reputation Score (ORS), Harris-Fombrun Reputation Quotient, RepTrack Model, 

Manager Magazin által végzett kutatások) alapul véve kerül meghatározásra. A kutatás két 

fázisra osztható:  

- a kvalitatív kutatást fókuszcsoportos interjúk jelentetik. Az AH Vállalati kommunikáció 

osztály munkatársainak javaslatait követve hat érintett csoport került lehatárolásra, melyek 

képviselői képezték az első fázis során a mintát. 

1. Akadémiai szféra; 

2. Állam, szabályozók; 

3. Civil szféra; 

4. Fogyasztók és partnerek; 

5. Média; 

6. Munkavállalói szféra. 

A vállalati reputációkutatások szakirodalmát alapul véve nyolc tématerület mentén 

folytatták le a stakeholderek interjúztatását: 

1. érzelmi vonzerő 

2. (regionális) társadalmi beágyazottság 

3. innováció erőssége 

4. vállalatvezetés 

5. termék és szolgáltatás 

6. gazdasági teljesítmény 

7. társadalmi felelősségvállalás 

8. munkahely vonzereje. 

A kutatás második fázisában egy kvantitatív felmérést valósítottak meg papír alapú és 

önkitöltős kérdőívek segítségével. A válaszadók köre megegyezett a fókuszcsoportos 

interjúban résztvevő hat érintetti csoporttal. 

A kérdőívben megfogalmazott kérdések: 

- Hogyan értékelik a megkérdezettek az Audi Hungaria érzelmi vonzerejét? 

- A társadalmi beágyazottság témakörében mennyire tartják releváns veszélynek az 

Audi Hungaria megszűnését? 

- Milyen hatással van az érintett csoportokra, valamint az általuk képviselt 

szervezetekre az Audi Hungaria innovációs tevékenysége? 

- Hogyan értékelik a válaszadók az Audi Hungaria kommunikációját szervezetükkel, 

különös tekintettel a vezetőség kommunikációjára? 

- Hatással van-e az Audi Hungaria gazdaságpolitikája a megkérdezettek által 

képviselt szervezetekre? 

A 129 válaszadó véleményéből nyert következtetéseket a 39. táblázat foglalja össze. 
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 Pozitív Negatív 

Érzelmi vonzerő Pozitív értékelés, vonzó a 

gyárlátogatások lehetősége. 

Az oktatási, a munkavállalói 

szférában, valamint a hatóságok és 

kormányszervek munkatársai 

szívesen dolgoznának az Audi 

Hungaria-nál. 

A beszállítók, a 

szolgáltatók, valamint a 

kamarai dolgozók nem 

szívesen vállalnának 

munkát a cégnél. 

A civil szervezetek 

képviselői, valamint a 

média megkérdezettjei 

kevésbé tudnak azonosulni 

a vállalattal. 

Regionális 

társadalmi 

beágyazottság 

A civil szervezetek kivételével a 

megkérdezettek egyetértettek abban, 

hogy szervezetükre az AH győri 

jelenléte pozitív hatással van és 

profitálnak is ebből a jelenlétből. 

kiemelt területek: foglalkoztatás, 

infrastruktúra, támogatások magas 

szintje, referenciaként való 

megjelenés 

 

Innováció 

erőssége 

 

Magas szintű innovációs 

tevékenység. 

 

Vállalatvezetés Világos jövőkép, jól irányított 

vállalat, kiváló ügyvezetés, sikeres 

kooperáció és kapcsolatfelvétel a 

vállalat részlegeivel. 

 

A beszállítók tartják 

leginkább bonyolultnak a 

kapcsolatfelvételt a vállalat 

ügyvezetésével. 

Termékek és 

szolgáltatások 

Magas minőségű termékek.  

Gazdasági 

teljesítmény 

Az AH piacvezetőnek számít. Magas azoknak a 

válaszadóknak az aránya, 

akik lehetségesnek tartják, 

hogy egy válság negatív 

hatással lenne az AH-re. 

Társadalmi 

felelősségvállalás 

Társadalmilag és környezetileg is 

felelős vállalatnak tartják, hiteles 

külső kommunikáció. 

 

Az oktatás, civilszféra, 

média érintett csoportok 

képviselői rossznak 

értékelték a vállalat 

kommunikációját 

szervezetükkel. 

Munkahely 

vonzereje 

Magas színvonalú munkahelyi 

körülmények, magasan képzett 

munkavállalók, munkavállalók 

szívesen dolgoznak a vállalatnál. 

A civil szervezetek, 

valamint a beszállítók nem 

tudják elképzelni, hogy az 

AH-nél dolgozzanak. 

39. táblázat. A kérdőíves felmérés legfőbb eredményei, következtetései a vizsgált 

dimenziók mentén 

Forrás: AH Reputációs Kutatás 2013 alapján saját szerkesztés 
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Az 5. fejezetben a város és a vállalat hírnévalakítással foglalkozó szervezeti egységeit, 

azok kommunikációs tevékenységét, az általuk alkalmazott eszközöket, célcsoportokat, 

mutattam be. Kommunikációs eszközeik áttekintése után a 6. fejezetben következő primer 

kutatásomban megalapozottan vizsgálom a tartalomelemzés és kvalitatív terepkutatás 

módszerével külső kommunikációs eszközeik közül az imázsbrosúrákat, imázsfilmeket, 

honlapjaikat, látogatóközpontjaikat (3. táblázat). 
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6. Győr város és az AH hírnévalakításának területi tőkét erősítő 

szinergiáinak feltárása 

Ebben a fejezetben az 1.6. fejezetben ismertetett primer kutatási módszerekkel vizsgálom a 

két szereplő hírnévépítési folyamatát. Szakértői mélyinterjúk segítségével tárom fel a 

Város és a Vállalat stratégiai céljait, az ezek megvalósításához alkalmazott szervezeti 

kommunikációs eszközöket és csatornákat, valamint együttműködésük lehetőségeit és a 

közösen vállalat kooperáció érdekében tett lépéseiket. Nemzetközi kitekintésként a 

németországi, hasonló települési és gazdasági adottságokkal rendelkező Ingolstadt város 

esetében is lefolytattam a szakértői mélyinterjút, valamint a szereplők által fontosnak 

tartott és a feldoglozott szakirodalom szerinti stakeholderek véleményét is felmértem 

mélyinterjús kutatással. A fejezet második részében folytatom a primer kutatásom 

bemutatását a szervezeti kommunikációs eszközök tartalomelemző módszerével. Ezt 

követően a harmadik módszer, a három fő stakeholderi csoport körében végzett strukturált 

mélyinterjús, valamint kérdőíves lekérdezés eredményeit vázolom fel. 

6.1. Szakértői interjúk 

Az általam vizsgált két intézmény marketingért és kommunikációért felelős vezetőjével 

készítettem primer kutatásom első fázisaként mélyinterjút, melyet egy nemzetközi 

kitekintéssel is kiegészítettem. Győr német testvérvárosának, az Audi AG telephelyének is 

otthont adó Ingostadt város képviselői válaszoltak kérdéseimre. A két szereplő érintetti 

köréből nyolc szegmens képviselője (5. táblázat) válaszolt kérdéseimre, míg az oktatás 

területének képviseletében a Széchenyi István Egyetem releváns kapcsolódási pontjait a 

rendelkezésemre álló szakirodalom és egyéb tájékoztató források segítségével dolgoztam 

fel. 

6.1.1. Szakértői interjú az AH, Győr és Ingolstadt képviselőjével
37

 

A három szakértői mélyinterjú során kapott, legfontosabb területeket érintő válaszokat a 

40. táblázatban összegeztem. 

Mélyinterjúkban 

érintett 

fontosabb 

területek 

AH Győr város Ingolstadt város 

Stratégiai célok - prémium kategóriás 

termékek gyártása 

- élhető város 

- vonzó turisztikai 

- autógyártás és 

technológia 

                                                           
37

 A két szereplő képviselőivel készült mélyinterjú teljes feldolgozását a 13. és 14. sz. melléklet tartalmazza. 
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- jelentős munkáltató 

- CSR tevékenysége 

desztináció 

- prosperáló 

gazdasági telephely 

- bevásárlás 

- bajor tartományi 

erődítmény 

- Ingolstadt 

egyetemi történelme 

és Frankenstein 

- aktualitások 

Egymás 

megjelenítése a 

stratégiai 

kommunikációban 

 

 

 

 

 

Példák 

- fontos szerep a 

városnak 

- szlogenekben is 

megnyilvánul 

- stratégiai 

kommunikáció 

eszközeiben számos 

alkalommal 

 

-CSR 

- írott és online 

kommunikáció 

- közös szlogen 

- rendezvények 

- büszkén 

hangsúlyozza a város 

gazdasági erejét 

- ennek zászlóshajója 

az AH 

 

 

 

 

- CSR 

- írott és online 

kommunikáció 

- közös szlogen 

- rendezvények 

- fontos a város 

hírnevének 

szempontjából a 

gazdaság 

- erőfeszítések a 

hírnév 

sokszínűsítésére 

 

 

- közös megjelenés 

kiállításokon, 

vásárokon 

- imázs-

kiadványokban, 

prospektusokban, 

imázsfilmekben 

Felhívják-e a 

látogatók 

figyelmét a 

gyár/város 

felkeresésére? 

- holnapon 

- Látogatóközpontban 

személyes ajánlással 

- Látogatóközpontban 

- kiadványokban (pl 

leporelló, Győr 

mappa) 

- honlapon 

- városi 

Látogatóközpontban 

- honlapon 

- autópályatáblákon 

Látogatóközpont 

hozzájárulása a 

város 

turizmusához 

- addícionális 

nevezetesség, 

programlehetőség 

- turisztikai kínálati 

elem 

- turisztikai kínálati 

elem 

Város, mint 

telephely 

jellemzői 

+:  

- fejlett ipari 

infrastruktúra 

- képzett munkaerő 

- befektetőbarát 

környezet 

–: 

- közlekedési 

infrastruktúra 

+: 

- kiváló földrajzi 

fekvés 

- speciális oktatási 

rendszer 

- összefogás, jó 

kommunikáció a 

szereplők között 

–: 

- munkaerőhiány 

+: 

- dinamikus 

gazdasági telephely 

- jó infrastruktúra 

(képzés, kultúra, 

sport) 

- magas az 

életminőség 

- élhető város  

–: 

- növekvő forgalom 

- nagy kereslet a 

lakáspiacon 

Szervezeti színtű 

és munkaközi 

együttműködés 

kiváló kiváló - 

40. táblázat. A szakértői mélyinterjúkban kapott legfontosabb válaszok összegzése 

Forrás: saját szerkesztés 
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Kommunikációs stratégia, célok 

Az általam vizsgált két szervezet teljesen eltérő területen tevékenykedik, működésüket a 

lokalitás, a telephely város köti össze, aminek erőforrásai, működési szabályzói stb. 

tevékenységüket is befolyásolják. Kommunikációjuk ezért egyrészt mutat jelentős 

eltéréséket, másrészt az azonos lokalitásból fakadóan célcsoportjaik nagy része azonos. A 

vállalat kommunikációjának stratégiai célja hírnevének építése, melynek szolgálatában a 

sajtókapcsolatok, szponzoráció és belső kommunikációs tevékenységük működik, ahogy az 

önkormányzat kommunikációjának középpontjában is Győr hírnevének gondozása áll. 

Üzenetek tartama 

A vállalat legfontosabb üzenetei a prémium kategóriás termékek gyártása, a régió 

legnagyobb munkáltatója, valamint a régió támogatása a társadalmi felelősségvállalás 

jegyében. Emellett fontos szempont a gyár magyarságának, győriségének hangsúlyozása, 

melyet a „Győri szívvel”, „Győrből a világnak”, „A jövő Győrben épül” szlogenekkel is 

alátámasztanak, valamint az Audi Hungaria szinonimájaként tudatosan Győrt említik, mert 

véleményük szerint Győr és az Audi Hungaria neve mára már gyakorlatilag egybeforrt. 

Pl.: xx autó készült az Audi Hungariánál. xx autó készült Győrben
38

. A TT modellek 

kommunikációja során kiemelik, hogy hungarikumnak számít a termék, hiszen egyedül itt 

Magyarországon, Győrben készül.
39

 A vállalati kommunikációs eszközök 

tartalomelemzése (6.2. fejezet) a megkérdezett szereplők válaszait, valamint a város-

vállalat kapcsolatát is hivatott lesz alátámasztani. Az AH szinte valamennyi 

sajtóinformációban megjeleníti Győrt, mint a vállalat telephelyét, gyakran használva a 

győri motorok, győri modellek kifejezést, illusztrációként pedig Győr feliratú 

rendszámtáblás autókat fotóznak. A Győrben gyártott modellek marketingjében erősen 

                                                           
38

 A fenti válaszban kihangsúlyozott szinoníma használat a nyelvészetben a szinekdoché, mely a metonímia 

egyik formája. Ez esetben a rész-egész felcserélése – pars pro toto – a lényeg, amikor teljesen egyértelmű a 

kapcsolat a két nevezett között. A metonímia képeiben a kapcsolatot mindig valamilyen érintkezés teremti 

meg, mely lehet helyhatározó, időhatározó, eredethatározó, de egyéb asszociáció is, akár birtokosjelző, mikor 

egy műről a szerző megnevezésével beszélünk. Az AH ezen törekvése – bár valószínűleg nem nyelvészeti 

megalapozottsággal használják a szinekdochét – is arra utal, hogy a vállalat egybeforrt Győr gazdaságával, 

erőteljesen jelen van hírnevében, valamint részben arra is utal, hogy a vállalat törekszik erőteljesen 

megjeleníteni a telephely várost. 
39

 Győr városa az Audi Hungaria engedélyével 2016-ban a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár 

Bizottságnál kezdeményezte az Audi TT modell felvételét a megyei hungarikum termékek közé a Győr-

Moson-Sopron Megyei Értéktárba. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény, illetve a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 

rendelet értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati 

értéktárakban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok 

Gyűjteményében - szakterületenkénti kategóriák szerint - kell azonosítani és rendszerezni. A megyei 

értéktárban az Audi TT mellett a Győri Balett, a győri termál- és gyógyvíz, a fröccs, a Győrkőcfesztivál, a 

Szent László herma, a Könnyező Mária kegykép, a győri kékfestők és a Győri Audi ETO KC szerepel. 

Forrás: http://www.gymsmo.hu/cikk/megyei-ertektar-megyerikumok.html. A letöltés ideje: 2017. február 12. 
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hangsúlyozza a vállalat, hogy győri termékről van szó. Ebbéli törekvésüket az értékesítő 

Porsche Hungaria is támogatja.
40

 Konszernszinten nem emelik ki egy-egy modell 

reklámozása, sajtózása során, hogy hol készült, a sorozatgyártás elindulásakor jelenteti 

meg az anyavállalat a gyártó telephelyet, de a későbbiekben kizárólag a központi márkára 

koncentrálnak konszerszintű szabályok alapján. 

A kommunikáció egyik legfontosabb, kézzel fogható területe a társadalmi 

felelősségvállalás, azaz a CSR. Az AH a sport, kultúra, valamint az egészségügy területén 

is erőteljesen jelen van Győr városában szponzorációs tevékenysége révén. Számos 

esetben win-win helyzet alakul ki a támogatás révén, hiszen egy minőségi társulat, 

sportegyesület szponzorációjával az adott vállalat nevével is a minőséget, a 

kifinomultságot (Győri Balett), az örökös győzni akarást (Győri AUDI ETO KC) társítják 

a véleményformáló stakeholderek (pozitív imázstranszfer). A hírnévépítés szempontjából 

tehát fontos stratégiai döntés, mely intézmények, személyek részesülnek a vállalat 

támogatásában, hogy teremthetnek win-win helyzetet a szponzorációból. Az AH szigorú 

alapelvek mentén végzi szponzorációs tevékenységét, ezeket több évre előre rögzítve, a 

döntéseket az anyavállalattal közösen hozzák meg. Legfontosabb szempont, hogy a 

szponzorált tevékenysége, az által közvetített értékek összhangban legyenek az Audi által 

képviseltekkel. A pozitív imázstranszfer hatását a vállalatnál is érezni lehet, a nagyszerű 

partnerekkel kiváló az együttműködés, mely erősíti az AH imázsát és több emberrel 

ismerteti meg a vállalatot. A cég munkatársai is büszkék arra, hogy pl. a női kézilabdázók a 

munkahelyük logóját viselik mezükön, és biztosan a többi ember is elismeri a vállalat ezen 

törekvéseit. 

Az önkormányzat által kommunikált üzenetek tartalma a megszólított célcsoportoktól 

függ, a lakosok felé az élhető város, fejlődő, vonzó lakóhely, a városba érkező látogatók, 

turisták felé a vonzó, tartalmas turisztikai desztináció, míg a befektetők felé a prosperáló 

gazdasági telephely képének közvetítése a cél. 

Két szereplő kölcsönös megjelenítése kommunikációjuk során 

Az AH részéről: 

- a vállalat imázsfilmje egy Győrt bemutató résszel kezdődik; 

- rendezvényeiken mindig részt vesz a városvezetés; 

                                                           
40

 Az AH termelő vállalat, értékesítést nem végez. Az AUDI gépjárművel értékesítésével a Porsche Hungaria 

van megbízva. 
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- imázspublikációikban (korábban éves jelentés) mindig szentelnek egy-egy fejezetet 

Győrnek (a készülő 2016-os jelentésben az elmúlt évek dinamikus fejlődését mutatják be, 

valamint egy polgármesteri interjú a kiadványba kerül); 

- a személyügyi marketing részleg – a főként humánerőforrás-toborzással foglalkozó 

osztály a vállalatnak – a jövőbeli munkavállalók megnyerése érdekében is gyakran mutatja 

be Győrt; 

- Látogatói Központ; 

- vállalati honlap (Győr nevezetességei, programjai); 

- egyre több közterületi megjelenés Győr városában. 

Győr város részéről a vállalat jó hírnevének kihasználása tudatos törekvés: 

- imázskiadvány, szabaidős leporello kiadvány, Győr-mappa; 

- gazdasági, turisztikai tájékoztató anyagok; 

- imázsfilm; 

- Győr város honlapja (AH Látogatói Központ hirdetése, turisztikai, gazdasági tartalmak) 

- kiállításokon közös megjelenés; 

- sporteseményeken közös megjelenés; 

- Látogatóközpont. 

Az AH Látogatói Központja révén még jobban kötődik telephelyéhez, hiszen a gyár 

ajtajai a gyárlátogatás lehetőségével kitárultak az érdeklődő nagyközönség számára, a 

jelentkezők betekinthetnek a vállalat működésébe, a látogatóközpont révén új turisztikai 

attrakcióval bővült a város kínálata, az AH még jobban kötődik Győrhöz. Bár a gyár 

elsődleges szempontja természetesen a termelés zavartalanságának biztosítása, tehát nem a 

turizmus a fő profiljuk, mégis jelentős szegmens Győr turisztikai kínálati palettáján, a 

csoportok addicionális szolgáltatások igénybevételével, adott esetben a vendégéjszakák 

számának növelésével is hozzájárulnak Győr turizmusához. Megnyitása óta több mint 

70.000 érdeklődő látogatta meg a gyárat, ami évente átlagosan 18.000 embert jelent. 

Maximális a csoportidőpontok kihasználtsága, további létszámbővítésre is lenne igény. A 

Látogatói Központ és a város turisztikai kapcsolata kiváló, tematikus kiadványokban, a 

város honlapján, kiállításokon mindig bemutatásra, kiajánlásra kerül a gyárlátogatás 

lehetősége, a vállalat pedig kivétel nélkül támogatja a városba érkező delegációk, kiemelt 

csoportok programjait időponton felüli lehetőség biztosításával. Mivel a gyárlátogatási 

időpontok már hónapokkal előbb betelnek, a honlapon kívül egyéb népszerűsítő 

reklámtevékenységgel nem támogatja meg a vállalat a látogatói központot. A győri 
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Látogatóközpont is ajánlja az érdeklődő turistáknak a lehetőséget, valamint a 2017 nyarán 

bevezetett Győr Kártya további együttműködési platformot teremt az értékesítésben. 

A vállalat és a város együttműködése rendkívül intenzív, kiterjed az élet számos 

területére, ahogy ezt a 4.3.3. fejezetben bemutattam. A két szereplőt képviselő 

kommunikációs szakemberek is rávilágítottak a szoros kapcsolat fontosságára, melyet 

kölcsönös bizalom jellemez. Közös rendezvényeket szerveznek, a vezetők rendeszeres 

egyeztetéseken tájékoztatják egymást a jelen aktualitásairól és a jövőbeli tervekről. 

Egymás fontos eseményeire meghívják a szereplők képviselőit. A vállalat kommunikációja 

támogatásaként gyakran von be győri hírességeket – ünnepségeken a balettosok és győri 

filharmonikusok fellépése, az Éves Jelentésben/Imázsbrosúrában győri témák, győri 

hírességek szerepeltetése, hazai kultúrát népszerűsítő témák, melyben magyar tervezők 

dizájnerruháit a Győri Balett kiváló művészei, Matuza Adrienn és Gyurmánczi Dia 

mutatták be a gyártósor mellett fotózva. Rájuk, mint az AH nagyköveteire tekintenek, 

hiszen ismerik, szeretik őket az emberek, akikhez ezáltal közelebb kerül a vállalat. Az AH 

saját szervezésű eseményeit is egyre gyakrabban tartja Győrben, melyet a bővülő 

intézményi infrastruktúra – minőségi éttermek, szolgáltatók stb. – is támogat, így a külföldi 

újságírók, konszerntagok stb. győri tartózkodása győri kulturális, helyismerettel is 

bővíthető. Az önkormányzat által szervezett programok esetén a gyár megjelenítése 

kölcsönösen jellemző, hiszen mind hazai, mind nemzetközi városi sport-, kulturális stb. 

események kiegészítő programja az AH gyárlátogatás. A közös megjelenésekre az 

önkormányzat is nagy hangsúlyt fektet, pl. Nyárzáró koncert előtti közös polgármesteri-

vezérigazgatói köszöntő, adományok közös átadása-átvétele stb. Az önkormányzat 

munkatársai kapcsolati hálójukkal, helyismeretükkel gyakorta segítik a vállalat 

munkatársait programszervezésben, pl. TT Birthplace Tour, filmforgatások, vacsorák stb.  

Közös részvétel projektekben 

A két szereplő között 2012 márciusában intézményesült a marketingkommunikációs 

együttműködés (4.3.2. fejezet), így „A jövő Győrben épül!” szlogent mind a város, mind a 

vállalat számos kommunikációs csatornán használja. A Győri Járműipari Életpályamodell 

keretében is intézményesült is az együttműködés a város és több más vállalat mellett az 

AH között. Az Automotive kiállításra évente együtt készül a modell bemutatásának 

céljával a város és a válllat, valamint közösen jelenik meg az általuk finanszírozott 

kiadványban is. A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ működtetésében való 

együttműködés is kiemelten fontos a két szervezet számára. 
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A hírnévépítés területeinek szinergiái 

Az AH és a város kommunikációjának vezetőjével készült interjúk részeként a hard adatok 

összehasonlíthatósága érdeklében a válaszadók öt fokozatú Likert skálán értékelték az AH 

és a város kapcsolatának területeit, valamint a vállalat és a város hírnevére és azok 

kapcsolatára vonatkozó állításokat. Az állítások értékelését a 41. táblázat tartalmazza. 

Állítások 1 2 3 4 5 

Az AH hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István Egyetem 

fejlődéséhez. 

    □x 

Az AH jelentős mértékben hozzájárul(t) a győri középfokú 

szakképzés és szakmunkásképzés mennyiségi és minőségi 

fejlődéséhez. 

   □ x 

Az AH győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és vendéglátói 

kínálat minőségi és mennyiségi fejlődéséhez. 

  x □  

Az AH reputációja hozzájárul a Győrben rendelkezésre álló 

kvalifikált munkaerő-kínálat gyarapodásához. 

    □x 

Az AH által kínált vonzó karrierlehetőség és juttatások miatt több 

fiatal választja az autóipari pályát. 

   x □ 

Az AH jelentős és minőségi munkaerőigénye negatívan hat más 

vállalatokra. 

  □ x  

Az AH jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek emelkedéséhez.    x □ 

Az AH miatt Győr többet szerepel a médiában, ezáltal a város 

gazdasága jobban fókuszba kerül. 

   □x  

A Győri Járműipari Életpályamodell létrejöttében ösztönző 

szerepet játszott az AH. 

   x □ 

Győr város gazdaságföldrajzi adottságságaihoz (légi elérhetőség, 

lásd Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér) jelentősen hozzájárul(t) az 

AH. 

   □ x 

Az AH jelentős mértékben szponzorálja a győri sport- és kulturális 

eseményeket, mely ösztönzőleg hat a többi vállalatra. 

    □x 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” városi 

szlogen pozitívan befolyásolja az AH megítélését. 

  x □  

Az AH támogatásával megvalósuló német nyelvű, a helyi rádióban 

hallható hírpercek, az újságban olvasható programajánló az AH 

munkatársai számára hasznos. 

   □x  

Az AH támogatásával működő győri kétnyelvű óvoda és általános 

és középiskola szolgáltatásai hasznosak. 

  x □  

41. táblázat. Az AH és a Város kapcsolatának területeire vonatkozó állítások értékelése 

(□ Győr város, x AH) 

Forrás: saját szerkesztés 

Mindkét válaszadó nagy mértékben egyetért azzal, hogy a vállalat hírneve hozzájárul(t) 

a Széchenyi István Egyetem fejlődéséhez, valamint a győri középfokú szakképzés és 

szakmunkásképzés mennyiségi és minőségi fejlődéséhez. Megállapíthatjuk, hogy az 

oktatás, szakképzés területén az AH hatása megkérdőjelezhetetlen. A vállalat turizmusra, 

vendéglátóiparra gyakorolt hatását az AH válaszadója elismeri, de a közepesnél szorosabb 
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összefüggést nem lát, míg a város képviseletében a turizmust is felügyelő főosztály 

vezetője jobban látja az összefüggést. A győri munkaerőkínálat gyarapodásához 

véleményük szerint egyértelműen hozzájárul a vállalat, míg azzal is egyetértenek, hogy az 

AH által kínált vonzó karrierlehetőség és juttatások miatt több fiatal választja az autóipari 

pályát. Az AH képviselője számára jobban érezhető, hogy a vállalat munkaerőigénye 

emiatt más vállalatokat negatívan befolyásol. A gyár jelenléte mindkét válaszadó 

olvasatában hozzájárul a győri átlagkeresetek emelkedéséhez. Azzal a város, mint 

gazdasági telephely adottságát érintő megállapítással is egyetértenek a válaszadók, hogy a 

város elérhetőségéhez jelentősen hozzájárul(t) az AH. A hírnévépítés, kommunikáció 

területét érintő megállapításokkal szintén azonosulnak a kommunikációs szakemberek, így 

egyetértenek azzal, hogy az AH miatt Győr többet szerepel a médiában, ezáltal a város 

gazdasága jobban fókuszba kerül, valamint a stratégiai kommunikáció szempontjából 

fontos kezdeményezés, a Győri Járműipari Életpályamodell létrejöttében ösztönző szerepet 

játszott az AH. A társadalmi felelősségvállalásban élen járó cég szponzorációs 

tevékenyésége a többi vállalatot is ösztönzi Czechmeister Mónika és Domanyik Eszter 

szerint. Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.”, 2011-2017. között 

érvényben lévő városi szlogen használata és a vállalat megítélése között szoros 

összefüggést nem lát az AH válaszadója. A vállalat által szponzorált német nyelvű 

szolgáltatások – helyi rádióban hallható hírpercek, az újságban olvasható programajánló, 

győri kétnyelvű óvoda és általános és középiskola – hasznosak az interjúalanyaim szerint, 

de az AH szakembeének a skálán mért középértékű egyetértése további kihasználási, 

fejlesztési igényeket sejtet. 

A válaszadók egyetértenek azzal, hogy az AH megítélése pozitív, és teljes mértékben 

azzal,  hogy Győr város megítélése pozitív. Véleményük szerint a város megítélésében 

nagy szerepet játszik az AH, míg fordítva, a gyár esetében a város szerepe bár jelentős, de 

nem olyan erőteljes mértékű. 

Nemzetközi kitekintés: szakértői interjú Ingolstadt város képviselőjével
41

 

Bár dolgozatomban nem hasonlítom Győrt más magyar városhoz, és nem is célom a város 

hírnévmenedzselésének nemzetközi kontextusba helyezésére, mégis fontosnak tartottam 

egy szűk összehasonlítást Ingolstadt városával. A két település nagyon hasonló 

ismérvekkel rendelkezik úgy is, mint város (közel 130.000 lakos, tartományi/megyei 

központi szerep, több száz éves műemlék épületek, hasonló kulturális és természeti 

                                                           
41

 Az Ingolstadt város képviselőivel készült mélyinterjú teljes feldolgozását a 15. melléklet tartalmazza. 
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adottságok – színház, filharmónia, Duna) és mint telephely (gazdasági központ, 

legnagyobb befektető az Audi – bár Ingolstadt esetében közel 35.000, míg Győrben 11.000 

munkavállaló dolgozik a gyárban). A két partnert nem csak az Audi köti össze, hiszen 

2007-től testvérvárosi kapcsolatban is állnak egymással, gyakorta vesznek részt 

delegációik városi programokon, több iskola is partneri kapcsolatban áll a városokból 

egymással. A vállalat beágyazódására Ingolstadtban ugyan 2017-ig 68 év állt 

rendelkezésre a győri 25 évhez képest, hiszen a közel 44.000 embert foglalkoztató német 

telephelyet 1949-ben alakították. A város méreteihez mérten tehát több mint háromszor 

akkora dolgozói létszámmal rendelkezik, mint a győri telephely
42

.  

Kérdéseimet az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó ügyintézőjének 

küldtem el 2016 novemberében, a kérdésekre a polgármesteri hivatal felelős szervezeti 

egységei, valamint az önkormányzati feladatokat kiszervezetten ellátó intézmények vezetői 

válaszoltak. Győrhöz hasonlóan a város hírnévépítési stratégiájának súlypontjaira, a 

kommunikációs eszközökre, a város-vállalat kapcsolatára kérdeztem rá a mélyinterjúban 

(15. melléklet).  

Kommunikációs stratégia, célok, az üzenetek tartalma 

A város márkázási stratégiájában főként, mint gazdasági telephely és kirándulási célpont 

pozícionálja magát
43

. Az autógyártás és technológia súlyponti tényező a város 

kommunikációs stratégiájában, ezen belül Győrhöz hasonlóan az Audi AG is hangsúlyosan 

jelenik meg, melyhez a kommunikáció teljes eszköztárát használják (pl. közös megjelenés 

kiállításokon, vásárokon, az imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben).  

Két szereplő kölcsönös megjelenítése kommunikációjuk során 

A vállalat-város együttműködési területeinek vizsgálatában a turizmusról kiderült, hogy az 

Audi maga az Audi Múzeummal és a gyárvezetésekkel a turisztikai kínálat része is. A 

városban az Audi Forum-ot jelző információs táblák, a helyi turisztikai szervezet (ITK) 

információs anyagai (weboldal, kiadványok stb.), turisztikai autópályatáblák stb. hívják fel 

a turisták figyelmét az Audi AG jelenlétére. A társadalmi felelősségvállalás fontos területe 

az együttműködésnek, melyből Ingolstadt város intézményei is profitálnak. 

A hírnévépítés terülteinek szinergiái 

Ahogy Győrben, úgy Ingolstadtban is jelentős hatása van az iparnak, az autógyártásnak a 

település oktatási rendszerére. Az egyetemi szférában is érezhető az ingolstadti székhelyű 

gyár hatása, de korántsem akkora mértékben, mint Győrben a Széchenyi István Egytemen. 

                                                           
42

 www.audi-mediacenter.com. A letöltés ideje: 2017. szeptember 27. 
43

 Forrás: www.ingolstadt.de. A letöltés ideje: 2016. október 29. 
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Győrhöz hasonlóan a német város közlekedési adottságainak alakításából is kiveszi a 

részét a vállalat, mely dolgozóinak vonzó közösségi személyszállítási szolgáltatást nyújt, 

fejlesztve ezzel főként a kötött pályás tömegközlekedést. 

6.1.2. Szakértői mélyinterjú a legfontosabb stakeholderek képviselőivel 

A két vizsgált szereplővel lefolytatott mélyinterjús kutatás után az általuk fontosnak tartott 

(Győr MJV PH információi, AH Reputációs kutatás alapján) stakeholderek megkérdezése 

történt meg, hogy megtudhassam a várossal és a vállalattal kapcsolatos attitűdjeiket, 

valamint felmérhessem véleményüket kapcsolatukat, együttműködésüket illetően. A 

felsőoktatás képviseletében a Széchenyi István Egyetem és a két szereplő kapcsolatának 

vizsgálata közös projektek, rendezvények és egyéb kommunikációs eszközök tartalmi 

elemzése által történt meg. 

Az egyetem kapcsolata Győr várossal rendkívül szoros, a fejezetben megtörtént a 

legfontosabb együttműködések felsorolása. Emellett a városi intézmények is közösen 

terveznek a felsőoktatási intézménnyel (pl. Győri Balett, Mobilis, PAMOK), mint ahogy 

jelentős tudás- és oktatói bázisát is aktívan használja pl. a kamara előadások, tematikus 

napok megtartására. A marketingkommunikáció során a SZE és Győr város számos 

alkalommal jelenik meg együtt, pl. évente megrendezésre kerülő Automotive Kiállítás, 

Edukáció Kiállítás. Az egyetemre érkező elsős hallgatók köszöntésében és a számukra 

szervezett programok összeállításában is tevékenyen közreműködik az önkormányzat. Az 

egyetem vezetése a legfontosabb városi rendezvényeken képviseli az intézményt, napi 

kapcsolatot tart a városvezetőkkel, a személyes kapcsolat révén a szakmai egyeztesések is 

hatékony mederben zajlanak. A várostervezéshez szükséges dokumentumok elkészítésében 

– városmarketing kutatások, IVS, ITS, EKF pályázat stb. – hatékonyan részt vesznek az 

egyetemen oktató tanárok és hallgatók. 

Az egyetem az AH-val a városhoz hasonló szoros kapcsolatot ápol, ami az intézmény 

mindennapjait is jelentősen befolyásolja. Az Audi Hungaria Járműmérnöki Karban 

csúcsosodott ki a szakmai együttműködés 2017-ben, emellett a hallgatók képzésében, 

gyakorlatuk elsajátításában is részt vesz a vállalat, melyből később a jól képzett munkaerő 

felvevőjeként profitál. Hírnévépítésében, marketingkommunikációjában az egyetem 

előszeretettel használja ki a vállalattal tartott szoros kapcsolatos, a cég pozitív hírnevére 

építve előnyös helyzetbe kerül a hallgatók toborzásakor, más vállalatokkal való 

együttműködésekkor.  

A szakértői mélyinterjúk kiértékelését a 42. táblázatban foglaltam össze. 
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Mélyinterjú 

területei 

Egészségügy 

PAMOK 

Ipari Park GYMSMKIK és 

győri vállalatok 

Média 

Győr+ 

Sport 

ETO KC 

Kultúra 

Győri Balett 

Mobilis Civil 

Gézengúz A. 

Kapcsolat 

Győr várossal 

szoros kapcsolat, 

de nem a város a 

fenntartó, ezért 

nincs kellő 

támogatás 

helyi cégek 

szintjén nincs 

szoros 

együttműk. 

IP: szoros 

kapcsolat 

(tulajdonos) 

összefogás, 

megfelelő 

gazdasági háttér 

biztosítása, de a 

kamara-város 

kapcsolatában 

komm. hiány 

imázsnövelő a 

város 

megrendelése 

„teljes 

szimbiózis”, 

példátlanul 

szoros 

kapcsolat 

működési 

feltételek 

biztosítója, 

párbeszéd, 

közös 

gondolkodás 

tulajdonosi 

kapcsolat, partneri 

együttműködés 

működési segítség, 

munka elismerése 

Közös 

marketing-

kommunikáció 

rendezvények, 

konferenciák 

közös 

törekvés 

enyhe mint szolgáltató 

igénybevétele 

szoros 

kapcsolat, 

közös törekvés 

szoros 

kapcsolat, 

közös törekvés 

szoros kapcsolat, 

közös törekvés 

nincs 

Pozitívumok fejlődő, szép, jó 

lehetőségek 

közlekedés, 

gazdasági 

szabályozók 

hozzáállás 

jól bánik 

adottságaival, 

érezhető fejlődés 

dinamikus 

gazdaság, élénk 

kulturális és 

sportélet, élhető 

város miatt sok új 

lakos 

sportbarát 

közeg, 

elkötelezett 

támogató, 

élhető 

folyamatos 

fejlődés, 

korábbi 

iparvárosból 

kult., sport, 

egyetemi kp. 

élhető, gazdag 

város 

dinamikus, 

innovatív, 

emberléptékű 

Negatívumok közlekedési 

nehézségek 

munkaerő-

hiány, 

bürokrácia 

diverzifikáltabb 

gazdaság 

elősegítése 

szükséges 

- - közlekedés mérete kicsi a 

Mobilis működése 

szempontjából, 

„elkényeztetett 

lakoság” 

szociális háló, 

egészségügy, 

fogyatékos ellátás 

Kapcsolat az 

AH-val 

a győri 

vezetőknek 

köszönhetően 

beépült az 

egészségügyi 

támogatás a 

szponzoráció 

mellé 

egészségügyi 

szolgáltatások 

szoros 

kapcsolat – 

vasúti 

szállítás 

területén, 

fejlődésének 

ösztönzője 

szoros kapcsolat, 

tevékenyen részt 

vesz a kamara 

életében 

éves szerződés 

alapján kiváló 

kapcsolat, 

profizmus 

kölcsönös 

előnyökre 

épülő, bevált 

partneri 

kapcsolat 

kölcsönös, 

minőségre 

alapozó, 

minőségen 

alapuló 

kapcsolat 

fontos az AH 

számára az 

alaptevékenység, 

ezért szponzor 

egyéni és vállalati 

szintű 

adományozás 

Közös 

marketing-

kommunikáció 

visszafogottan 

kezeli a 

támogatások 

sajtóját az AH 

esetenként a vállalat nem, a 

kamara 

kihasználja az AH 

reputációjának 

a helyi szintű 

imázsépítésben 

mint szolgáltató 

igénybevétele 

mindkét fél 

részéről, 

intenzív 

mindkét fél 

részéről, 

intenzív 

a Mobilis irányából 

jelentősebb az AH, 

mint szponzor 

megjelenítése 

az adományozás 

sajtómegjelenéssel 

jár 
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előnyeit 

Pozitívumok közvetített 

munkakultúra, 

iránymutatás, 

felődésösztönző 

gazdasági 

húzóerő, 

presztízs 

jelenlétének 

szerteágazó 

hatásai 

megrendeléseinek 

anyagi hozadéka, 

presztízsérték a 

beszállítói státusz 

gazdasági 

potenciál, 

innováció, 

méret 

„intenzív 

jelenlét”, jó 

kommunikáció 

multiplikátor hatás 

Győr gazd., 

szellemi életére, 

büszkeség 

lokálpatriotizmus, 

társadalmi 

felelősségvállalás, 

minőség 

Negatívumok szigorú profit- 

(és nem 

minőség)orientált 

beszerzés 

munkaerő-

elszívó, 

beszerzési 

politika 

profitja nem 

magyar bevétel 

- mérete miatt 

kevésbé a 

személyes 

kapcsolatok 

dominálnak 

- elszívó, árfelhajtó 

hatás 

párbeszéd, 

személyes 

kapcsolat hiánya, 

kialakult 

támogatotti kör 

vállalati és AH 

CSR 

városi 

összefogás, az 

AH élen jár a 

közjó 

támogatásával 

lokálpatri-

óták, 

kiemelkedik 

az AH 

egyre nagyobb a 

szerepvállalás, 

kiemelkedik az 

AH, példamutató 

Győrben 

kiemelkedő, az 

AH méreténél 

fogva kiemelkedik 

felelős 

cégvezetők, 

kiemelkedő 

helyzetű város 

Győr, 

kiemelkedik az 

AH 

jó példával jár 

elő az AH 

CSR 

meghonosítója, 

méreténél, 

gazdasági súlyánál 

fogva nem 

kiemelkedő 

helyi cégek 

szintjén is jelentős, 

kiemelkedik az 

AH, tevékenysége 

ismert 

Vállalat győri 

jelenléte 

az élet minden 

területén 

érezhető az élet minden 

területén érezhető, 

de csak 

prémiumkategóriát 

támogat 

minőségi törekvés, 

társadalmi 

szerepvállalás, 

sport, kultúra 

szponzorációja 

autók, 

családtagok a 

vállalatnál 

dolgoznak, 

Audi Aréna, 

maga az ETO 

KC 

egyértelmű, 

mindenhol 

megmutatkozik, 

emblematikus 

épületek (gyár, 

Aréna), autók 

minőségi 

megjelenésekre 

törekszik 

autók jelenléte, 

„sznob” 

autóvásárlás 

érezhető, 

fizetőképes 

keresletet generál 

Közös 

hírnévépítés 

területei 

a hírnévépítés 

minden 

szegmensében 

érezhető 

szinergiák 

a hírnévépítés 

minden 

szegmensében 

érezhető 

szinergiák 

a hírnévépítés 

minden 

szegmensében 

érezhető 

szinergiák 

a hírnévépítés 

minden 

szegmensében 

érezhető 

szinergiák, a 

kéttannyelvű 

oktatási 

intézmények 

hasznossága 

megkérdőjelezhető 

a hírnévépítés 

minden 

szegmensében 

érezhető 

szinergiák, bár 

az AH hírnevét 

multinacionális 

vállalat lévén 

kevésbé 

befolyásolja a 

város 

a hírnévépítés 

minden 

szegmensében 

érezhető 

szinergiák 

a hírnévépítés 

szegmenseiben 

érezhető 

szinergiák, kevésbé 

a a 

médiamegjelenések 

és a Járműipari 

Életpályamodell 

tekintetében 

kiemelkedő a sport 

és kultúra 

szponzorálásában 

és az 

infrastruktúrában, 

kevésbé érezhető a 

német nyelvű 

tájékoztatásban. 

A reputáció 

területén gyenge 

szinergia. 

42. táblázat. A szakértői mélyinterjúkban kapott legfontosabb válaszok összegzése 

Forrás: mélyinterjúk saját szerkesztés 
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Mélyinterjúk kiértékelése
44

 

A mélyinterjúk során a kezdeti kérdéseim minden érintetti csoport képviselője estében az 

általa képviselt szervezet két szereplővel való kapcsolatára vonatkoztak. A mélyinterjúk 

kiértékelése során kitérek a hírnévépítés területeinek vizsgálatára is. 

Győr várossal néhány megkérdezett szereplő tulajdonosi vagy egyéb gazdasági 

kapcsolatban áll, így a szoros kapcsolat adott, viszont a kommunikáció, közös tervezés 

terén is erős relációról vallott az Ipari Park, Győr+ Média, Győr AUDI ETO KC, Győri 

Balett, PAMOK és a Mobilis képviselője. A kamara képviselője szerint hiány érezhető a 

várossal folytatott kommunikációban, a Gézengúz Alapítvány konkrét párbeszédről nem 

számolt be. Az AH-val való kapcsolattartás a legtöbb stakeholder esetében a szponzori, 

támogatotti státuszból kifolyólag szoros, a kézilabdaklub és a balettársulat esetében szinte 

mindennapos szimbiózusról nyilatkoztak a vezetők. Szakmai együttműködésről vallott a 

kamara, ipari park vezetője. 

A marketingkommunikációs együttműködés során a legtöbb szereplő érezhetően 

ösztönzi a közös fellépést a vállalattal és a várossal, a leginkább tartalommal ezt a 

kézilabdaklub, a balett és kiemelten a város a Mobilisszel tölti meg. Mivel a vállalat 

deklaráltan a prémium kategória mellett teszi le voksát, ezt az elvet követik 

szponzorációjuk során is, így közös hírnévépítési tevékenység a sport- és művészeti 

egyesülettel a legintenzívebb. 

A megkérdezett stakeholderek jelentősnek ítélik a vállalat jelenlétét a városképben, 

mely legtöbbjük szerint az élet minden területén megmutatkozik, legkiemelkedőbb a sport 

és kultúra szponzorálásában, a társadalmi felelősségvállalásban. Az audi márjákú autók 

jelenléte, maga a gyárépület és az Audi Aréna jelentős faktorok a városképben. A város 

hírnevének területeit boncolgatva egyöntetű volt az egyetértés abban, hogy az AH jelentős 

mértéken hozzájárult Győr gazdaságföldrajzi adottságaihoz (4,875), valamint 

szponzorációs tevékenységét is hasonlóképp nyugtázták a válaszadók a sport és kultúra 

területén (4,875). Emellett a Széchenyi István Egyetem fejlődésében játszott szerepével is 

egyetértettek a válaszadók (4,75), hasonló mértékben a középfokú szakképzés és 

szakmunkásképzés fejlődésének előmozdításával (4,625). Az AH-val összefüggésben az 

autóipari szakma iránti érdeklődés emelkedésében is egyetértettek a válaszadók (4,625). A 

győri szállás- és vendéglátóipari kínálat fejlődésében játszott szerepét is jelentősnek látták 

(4,5). A győri átlagkeresetek emelkedéséhez (4,375), Győr médiaszerepléséhez (4,25), a 
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 Az érintetti csoportokkal készített mélyinterjú vezérfonalát adó kérdőívet a 16. sz. melléklet tartalmazza. 
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Győri Járműipari Életpályamodell életrehívásához (4,25), valamint a kvalifikált 

munkaerőkínálat gyarapodásához (4,125) is hozzájárul(t) a vállalat a válaszadók szerint. 

Bár éppen a munkaerő-elszívó hatása miatt negatívan is hat más vállalatokra, amivel a 

válaszadók 3,875 arányban értettek egyet. A kéttannyelvű óvoda és iskola működése (4), 

valamint a német nyelvű hírpecek hasznossága (3,875) is egyetértést váltott ki a 

válaszadókban, de kevésbé egyértelműsíthető a hatásuk. A „Jövő Győrben épül!” közös 

szlogen használata a stakeholderek szerint befolyásolja a vállalat megítélését, de a 

válaszadók között nem volt teljes egyetértés (4). 

6.2. Tartalomelemzés: Város és nagyvállalat stratégiai kommunikációja 

az általuk kiadott eszközök vizsgálatával 

Annak érdekében, hogy feltárjuk a város és a vállalat hírneve közti kapcsolatot, különböző 

kutatási módszerek állnak rendelkezésünkre. A hírnévvizsgálatnak ezt az összefüggése 

kevésbé került a kutatások fókuszába, hiszen ezidáig főként településeket más 

településekkel, valamint vállalatokat más vállalatokkal hasonlítottak össze, magát az adott 

telephely és a betelepült vállalat hírnevét még nem vizsgálták egymás tekintetében. 

Kutatásomban a hírnév építőelemeit összekapcsoló szervezeti (városi és vállalati) 

kommunikációt vizsgálom (Jakab 2016b, Jakab – Happ 2016, Jakab – Konczosné 2015b). 

Az elemzési egységen belül, a 2011-2016 között kiadott PR és 

marketingkommunikációs anyagok közül rétegzett – megjelenés és kategória szerinti – és 

szisztematikus mintavétellel a következő, 43. táblázatban szereplő alminták 

tartalomelemzése történt meg. 

Kommunikációs eszközök AH Győr város 

ATL: print Imázsbrosúra 2015 “image” kiadvány 2015 

ATL: film hivatalos image film hivatalos image film 

ATL: honlap www.audi.hu www.gyor.hu 

BTL: látogatóközpont AH Látogatói Központ Látogatóközpont – 

Tourinform iroda Győr 

43. táblázat. A vizsgálatba bevont kommunikációs eszközök.  

Forrás: saját szerkesztés 

6.2.1 ATL: print eszközök 

AH Imázsbrosúra 2015 

Felelős kiadó: Audi Hungaria Zrt. 

Célcsoport: az AH minden érintetti csoportja 

Terjedelem: 87 oldal 
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Az AH imázsbrosúráját, korábban éves jelentését  minden évben kiadják azzal a céllal, 

hogy a vállalat aktuális eredményeiről tájékoztatást nyújtsanak. A „Fókuszban az Audi 

Hungaria 2015” című kiadvány 14 témát ölel fel, melyek közül 7 foglalkozik magával a 

gyárral, valamint a termeléssel. Emellett a többi fejezet a társadalmi felelősségvállalás, az 

oktatás területén vállalt együttműködések, a helyi és regionális társadalmi cselekedetek 

fontosságát hivatott kiemelni: „Győri motorok a világban”, „Az év legfontosabb 

eseményei”, „Autóinkban a világ”, „Jövőbe mutató oktatási kooperációk”, „Hírek – TT 

Birthplace Tour – vendégségben az Audi Hungariánál”, „Kerekasztal-beszélgetés: A 

közösségek ereje”, „CR: Vállalati felelősségvállalás”. A „Győri motorok a világban” 

fejezet kiemeli a helyi termékek kiváló minőségét és áthatja a győri származás iránti 

büszkeség. Általában országokat adnak meg egy termék esetén származási helyként, ezzel 

szemben a város középpontba állítása egyértelműen a győri származás iránti büszkeségre 

utal (made-in hatás). A hét bemutatott autótulajdonos között találunk egy a vállalatnál 

dolgozó házaspárt is, akik kiemelték annak a fontosságát, hogy saját készítésű motorral 

hajtott autót vezethetnek. Egy helyi vállalkozó is bemutatta autóját (Bugatti), aki arra tért 

ki beszámolójában, hogy büszkeséggel tölti el, hogy helyben készült „szívvel” hajtott luxus 

gépjárművel vezethet. „Az év legfontosabb eseményei” fejezetben szereplő 19 hír közül 12 

szól a telephely város társadalmi, oktatási, turisztikai vagy kulturális eseményeiről. Az AH 

előszeretettel emeli ki szponzorációs tevékenységét – szponzorációs szerződést írtak alá a 

Győri Filharmonikus Zenekarral, a gépjárműpark további bővítésével támogatják a Győri 

Balettet és a helyi rendőrséget, szponzorként évről-évre a győri Formula Student egyetemi 

autóverseny mellé állnak, önkéntes napot, valamint karácsony előtt adakozást szerveznek. 

A hírek között két turisztikai témájút is találunk. A 2015-ös évben üdvözölték az Audi 

Hungaria Látogatói Központ 50.000. látogatóját, illetve egy új eseményt is megszerveztek 

Győrben, TT Birthplace Tour néven, mely során Győrben készült TT sportautók 

tulajdonosai látogattak el autójuk „szülővárosába”, szakmai gyárlátogatáson és egyéb 

programokon vehettek részt. Az imázsbrosúrában Győr neve 65 alkalommal került 

megemlítésre, a város polgármestere négy fényképen szerepel. Az önkormányzat, az 

egyetem és a vállalat – és a Győri Audi ETO kézilabdacsapat – által használt közös 

szlogent Peter Kössler, ügyvezető igazgató mondja ki.  

„Image” kiadvány 2015-2016 – Győr
45

 

Felelős kiadó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

                                                           
45

 2017. március 2-án jelent meg az Egy város, ezer élmény új városi arculat jegyében az új imázs kiadvány 

is. Kutatásomban a 2011-2017. közötti időszak kiadványait vizsgálom. 
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Célcsoport: a város minden érintetti csoportja, főként turisták 

Terjedelem: 23 oldal 

A város imázs kiadványa a legfőbb információforrás Győrről. 2011-ben adták ki magyar, 

német, angol, orosz és kínai nyelven, azóta 2015-ben átdolgozták, aktualizálták. 11 

fejezetben mutatkozik be Győr: „Híres győriek”, „A folyók városa”, „Magyarország 

műemlékekben harmadik leggazdagabb városa”, „A kultúra városa”, „A Győrkőcváros”, 

„A sportos város”, „Az innováció városa”, „A találkozások városa”, „Legendák és igaz 

történetek Győrről”, „Információk a testvérvárosokról”, „Hasznos információk”. Minden 

fejezet tartalmaz egy „Tudta-e?” részt, így az innovációval foglalkozó fejezet is. Ez a rövid 

történet a híres német Audi brandről és a magyar, Győrben található telephelyről szól. 

Ezen mondatok stílusa, nyelvezete büszkeséget sugároz a prémium kategóriás vállalat és az 

ott gyártott motorok és autók iránt. A kiadványban az AH neve hét alkalommal kerül 

említésre. Az önkormányzat, AH és az egyetem által használt közös szlogen is megjelenik 

a kiadványban. 

Kiválasztott print eszközök összehasonlítása 

Az önkormányzati imázs kiadvány és a vállalati imázsbrosúra célja egyaránt az, hogy 

átfogó képet nyújtson a szervezetekről, az önkormányzat esetében nem magáról a 

polgármesteri hivatalról, hanem a „várostermékről”. A győri imázskiadvány a város 

sokszínűségét, hírnevének markáns elemeit mutatja be, mely során az innováció, gazdaság 

nevesített, kiemelt képviselője az Audi Hungaria. A vállalatról, termékeiről készült képek 

illusztrációként is megjelennek. A vállalati imázsbrosúra, mely korábban éves jelentésként 

a cég eredményeire is koncentrált, 2015-től a számszerű adatok mellőzésével a vállalatot 

helyezi el a társadalomban, összefoglalót, bepillantást nyújtva az adott év történéseibe. A 

hírnévépítés kiváló módszere, hiszen emocionális, embereket helyez a középpontba, 

valamint magát a vállalatot a társadalom, környezete szerves részeként mutatja be. Győr, 

mint az AH telephelye a kiadványban gyakran jelenti az otthont, azonosul vele a cég, 

büszkén számolnak be arról, hogy az egész világba viszik a helyi, győri termék, a motorok, 

autók jó hírnevét. Úgy gondolom, mindkét írásos anyag olvasásakor egyértelmű utalásokat, 

kapcsolatokat fedezhet fel az olvasó a Város és a Vállalat között, melyek erősítik 

hírnévbeli kapcsolatukat. 

6.2.2. ATL: hivatalos image filmek 

AH image film 
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A 3:08 perc hosszú vállalati imázsfilm 2013-ban készült. A bevezető rész (1:13 perc 

hosszú) egy mondattal kezdődik: „Van egy hely a világon, ahol …”. Jelenetek következnek 

az AH által szponzorált győri egyesületekről, intézményekről: kézilabda, labdarúgás, 

balett, egyetemi élet. Ez a rész egy kinyilatkozással végződik: „Ennek a városnak a neve 

Győr.” Ezt a városlakókról, nevezetességekről, látványosságokról, fesztiválokról és a 

pezsgő társadalmi életről készült képek, jelenetek követik. A film fő részét ismét egy 

mondat vezeti be: „Ebben a városban működik az Audi Hungaria.”. Ebben a részben a 

vállalatról és munkatársairól szóló állításokat, a cég misszióját, céljait ismerhetjük meg. Ha 

megvizsgáljuk a film részeit, látható, hogy a fókusz egységesen megoszlik a telephely 

város és a vállalat között, ahogy ez a 44. táblázatban látható. 

A film részei Terjedelem (perc) Tartalom 

bevezető rész 1:13 jelenetek győri intézményekről 

Győr 0:13 jelenetek Győrről és a helyi emberekről 

AH 1:42 jelenetek a vállalatról és munkatársairól 

44. táblázat. Az AH image film felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

Győr város image film 

A 3:12 perc hosszú imázs filmet 2013-ban készítették. A film felépítését a 45. táblázat 

szemlélteti. 

A film részei Terjedelem (perc) Tartalom 

Bevezető rész 1:25 jelenetek Magyarországról 

Győr általánosságban 0:20 jelenetek Győrről és helyi 

emberekről 

A folyók városa 0:07 győri vízi élet 

Magyarország műemlékekben 

harmadik leggazdagabb városa 

0:10 híres műemlékek 

A kultúra városa 0:16 fesztiválok, kulturális 

intézmények 

A Győrkőcváros 0:08 Győrkőcfesztivál, boldog 

gyerekek 

A sportos város 0:20 sport klubok 

Az innovatív város 0:15 Győr vezető vállalata, az 

AH, az ipar és innováció 

képviseletében 

Befejező rész 0:10 szlogen 

45. táblázat. A győri image film felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

A bevezető rész (1:25 perc) a következő mondattal kezdődik: „Van egy ország Európa 

szívében, Magyarország.”, és elhelyezi Európa térképén az országot, foglalkozik annak 

kultúrájával, gasztronómiájával, történelmével, társadalmával és sportéletével. A fő részt 

egy állítás vezeti be: „Ebben az országban van egy város, rengeteg történet szól róla. A 
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város neve Győr.” Ezt a mondatot győri vízparti, kulturális, gyerekekről, sportról és 

innovációról szóló jelenetek követik. Az innovációs képek között főként a gyárat, a 

termelést, autókat és az AH munkatársait mutató képeket találunk, ezek képviselik a győri 

ipart és innovációt mint a város vezető vállalata. Mindkét imázsfilm készítője szándékosan 

ugyan az a cég, így az AH és az önkormányzat meg tudja osztani egymással marketing 

anyagait, filmjeleneteit, fotóit. 

Kiválasztott imázsfilmek összehasonlítása 

A vizsgált szereplők imázsfilmjei egy cég termékei, mely már önmagában sugallja a 

hasonló stílus és képi megjelenítések alkalmazását. A Vállalat hozzájárult, hogy a Város 

imázsfilmjéhez az ügynökség használhasson jeleneteket a korábban elkészült AH 

rövidfilmből. A vállalati film szinte felében a társadalmi felelősségvállalás jegyében 

támogatott győri intézményeket, valamint győri és helyi emberekről készült színes, 

kellemes hangulatú jeleneteket láthatunk, mely bizonyítja, a cég otthon érzi magát 

Győrben, szerves, beágyazott tagja társadalmának. Győr város imázsfilmje, ahogy az 

imázskiadvány, a város sokszínűségét hivatott megjeleníteni, melynek a gazdaság, az ipar 

is része. Ahogy a print kiadványban, úgy a filmben is az AH, mint a város gazdaságának 

vezető vállalata szerepel a szektor képviseletében. Megállapíthatjuk, hogy a szervezeti 

kommunikáció ezen szegmensében is intenzív a kapcsolat a két szereplő között, mely a 

stakeholderek számára egyértelművé teszik együttműködésüket. 

6.2.3 ATL honlapok 

Audi Hungaria Zrt. hivatalos honlapja – www.audi.hu 

A vállalat hivatalos weboldalán egyrészt a győri gyár, másrészt a budapesti központú 

márkaértékesítés információi érhetők el. A vállalat oldalára továbblépve négy fő kategória 

közül választhat az érdeklődő: a vállalatról szeretne háttérinformációkat megtudni, az 

aktuális hírek iránt érdeklődik, gyárlátogatás szándékával keres információt vagy 

karrierlehetőséget keres. 

Az „Audi Hungaria – A vállalat” főmenüben hat almenü közül lehet választani, melyek 

a vállalat profiljáról, történetéről, társadalmi felelősségvállalásáról, eredményeiről, 

beszállítóiról és képzéseiről tájékoztatnak. 

A Társadalmi felelősségvállalás almenü tovább osztható hét almenüre. Az Audi 

Hungaria a társadalomban fülre kattintva arról olvashatunk, hogy a vállalat fontos 

tényezője Győr város fejlődésének, és bemutatják az olvasó számára, hogy mely szálakon 

kapcsolódik a cég telephelyéhez, régiójához, Magyarországhoz, azon túl, hogy termelő 
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vállalatként, munkaadóként közel 30.000 ember megélhetését biztosítja. A CSR 

tevékenységét a vállalat filmmel is illusztrálja. 

Az Audi Hungaria Győrben almenü a telephely városról, annak környezetéről tartalmaz 

egy rövid, általános leírást. 

A Hírek almenü évek szerinti bontásban tájékoztat évente átlagosan 8-12 fontos 

eseményről a vállalat életéből, melyek szinte kivétel nélkül szoros kapcsolatban állnak 

Győrrel, annak intézményeivel, kiemelve az AH társadalmi felelősségvállalás terén tett 

erőfeszítéseit. 

A Gyárlátogatás főmenü is érzékelteti, hogy mekkora az érdeklődés az AH Látogatói 

Központja iránt. További almenük tájékoztatják a gyárlátogatást tervezőket a győri 

látogatás előkészületeiről. A győri turisztikai Látogatóközpont elérhetőségeit, valamint a 

belvárosi ingyenes turistabusz-parkolókat is feltüntették az első almenüben, ami valóban 

hasznos turisztikai információ az utazás előkészületeihez, és utal arra, hogy a 

gyárlátogatást még számos szabadidős vagy kulturális programmal lehet kiegészíteni 

Győrben. Az „Amit Győr kínál” almenüben gondosan kigyűjtve találjuk Győr látnivalóit, 

az épp aktuális évszakonkénti programajánlót, melyet a Városmarketing Főosztály 

munkatársai küldenek a vállalatnak, a győri éttermeket és szállodákat, közérdekű, főként a 

helyi közlekedéshez segítséget nyújtó információkat, valamint a Győr környéki 

látnivalókat. 

Úgy gondolom, az AH, mint járműipari vállalat honlapja érdekes, színes tartalommal 

tájékoztat a vállalatról, főbb célcsoportjainak – sajtó, munkavállalók, érdeklődők, turisták 

stb. – megfelelő tematikus felépítésben. Kiemelendő, hogy a gyárlátogatás lehetősége 

főmenüként szerepel rögtön a vállalat nyitóoldalán, mely mutatja az AH elkötelezettségét a 

környezete iránt, valamint nyitottságát. Ezek fontos stratégiai céljai, ahogy a vállalat 

képviselőjével készült szakértői mélyinterjúból is kiderült. A látogatói központ stratégiai 

kommunikációs eszközt tudatosan és jól alkalmazza a vállalat stakeholderei 

tájékoztatásában és véleményformálásában. Győr városa számos helyen megjelenik a 

honlapon, a weboldalt böngésző látogató egyértelmű utalásokkal találkozik a vállalat és a 

város kiváló, szoros kapcsolatára vonatkozóan. Az AH turisztikai hozzájárulását is jól 

példázza a gyárlátogatások megtervezéséhez nyújtott Győr turisztikai kínálatát bemutató 

információs almenüpont. 

Győr Megyei Jogú Város hivatalos honlapja –www.gyor.hu 

Megyei jogú város lévén számos előrás határozza meg Győr hivatalos oldalának tartalmát. 

A grafikai, szerkezetbeli megjelenítésről a városok saját hatáskörben dönthetnek, viszont 
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számos kötelező közérdekű információt meg kell jeleníteniük weboldalukon, és ügyelniük 

kell a direkt hirdetések elkerülésére is. 

Győr város honlapja már a nyitóoldalon tematikusan lebontja az információtartalmat a 

könnyebb eligazodást elősegítve. A kezdőoldalon találkozunk a tematikákat jelölő ikonok 

felett a város címere mellett a logóval is, mely a közösen használt jelmondatot, „A jövő 

Győrben épül”- t is tartalmazza. A kezdőoldal személyre is szabható, 15 ikon közül 

választhatja ki mindenki, hogy melyik számára legfontosabb kilenc témakör szerepeljen a 

saját okos eszközén elmentett www.gyor.hu nyitóoldalán. 

A Turizmus aloldal több menüpontjában is tájékoztat az Audi Hungaria Látogatói 

Központról. A „Látnivalók Győr kerületeiben” témakörben Likócs városrész 

„nevezetességeként” van feltüntetve, míg az „Aktív szabadidő” témakörben a város többi 

szabadidős lehetősége – élményfürdő, állatkert stb. – között szerepel 

programlehetőségként. A „Tudta-e?” menüpontban mint győri érdekesség olvashatnak az 

érdekődők információkat a gyárról. 

Az Innováció aloldal nyolc kezdőképe között két kép is az AH-ról készült, az itt készülő 

autókat, valamint a motorgyártást szemlélteti. Az aloldal nyitószövege az imázskiadvány 

„Győr az innováció városa” témájának írásával megegyzik, kiemelve az oktatás, a 

városfejlesztés, az egyetem mellett a helyi gazdaság, járműipar jelentőségét, nevesítve a 

zászlóshajó vállalatot, az Audi Hungaria-t. 

Kiválasztott honlapok összehasonlítása 

A két szereplő hivatalos online felületének, a www.audi.hu, valamint a www.gyor.hu 

internetes oldalaknak az összehasonlítása a városi honlap kötelező tartalmi előírásai miatt 

főként ez utóbbi turizmus és innovációs aloldalára korlátozódik. A jogszabályban előírt 

tartalom mellett a kulturális és sportkínálatról, a programokról, turisztikai lehetőségekről 

szóló tájékoztatás tartalmáról szabadon dönt a honlap szerkesztéséért felelős 

Városmarketing és Programszervezési Főosztály. Mindkét felületen találunk releváns 

tartalmat a másik szervezet bemutatására. A vállalat gazdag szabadidős lehetőségeket 

kínáló városként, kirándulócélpontként utal Győrre, a turisztikai információt a 

gyárlátogatást tervező vendégeik, egyben fontos stakeholdereik tájékoztatására szerepelteti 

a honlapon. Emellett még számos helyen, főként az oldalra feltöltött hírekben található 

szoros kapcsolat a Város és a Vállalat között. A www.gyor.hu felületén két helyen, a 

turistáknak, látogatóknak szánt információk között fedezhető fel információ az AH 

Látogatói Központjáról, emellett a város gazdaságát, az innovációt bemutató aloldal 

tájékoztató leírásában az imázskiadvány szövege szerepel, melyben a négykarikás gyár 
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képviseli nevesítve a járműipart. Összegezve elmondható, hogy a két szereplő hivatalos 

online plattformján is számos egymásra hivatkozás tanúskodik az intenzív kapcsolatról. 

6.2.4. BTL: Látogatóközpontok 

A látogatóközpont olyan komplex bemutatóhely, mely a vállalatok területén értelmezve 

betekintést enged a vállalat, gyár mindennapi életébe, a gyártási és egyéb 

munkafolyamatokba, megismerteti a cég tevékenységét a közönséggel. Modern 

marketingkommunikációs eszköz, mely élményközpontúan alakít ki bizalmi kapcsolatot a 

vállalat stakeholdereivel, a hírnévmenedzsment egy fontos eszköze. 

Audi Hungaria Látogatói Központ 

2010-ben nyitotta meg kapuit az Audi Hungaria Látogatói központja. Azóta több mint 

58.000 vendég látogatta meg a vállalatot és élte át testközelből a motor- és járműgyártás 

folyamatát. A Látogatói központ épületét a hatalmas érdeklődésre és népszerűségre való 

tekintettel 2015 áprilisában 500 négyzetméter területűre duplázták meg. Az új központban 

három prezentációs terem, egy shop és egy kávézósarok várja a látogatókat, így egy napon 

akár 100-nál is több érdeklődő tekinthet be a gyár kulisszái mögé, és vehet részt a 

motorgyártáson és a járműgyártáson végigvezető klasszikus gyárlátogatások mellett 

sokrétű témavezetéseken is, mint például „Logisztika az Audi Hungariánál“, „Képzés 

testközelből“ vagy „Környezet- és természetvédelem”. 

Dr. h.c. Thomas Faustmann, az Audi Hungaria Zrt. volt ügyvezető igazgatója szerint az 

Audi Hungaria nem csak a győri régió egyik legmeghatározóbb vállalata, hanem egy 

kedvelt úticélja is. Ezáltal turisztikai hozadék is realizálódik a vállalatnál, valamint a 

gyárlátogatáson szerzett benyomások, tapasztalatok segítségével közelebb kerülnek a 

látogatók a vállalathoz, és lelkesíti is őket a termékek és az Audi márka iránt. Így a 

gyárlátogatások nagymértékben hozzájárulnak a négykarikás márka imázsának 

növeléséhez (Audi Hungaria 2015). 

Győrrel kapcsolatos tartalmak: 

- Minden gyárlátogatás egy imázsfilmhez hasonló filmbejátszással kezdődik. 

Általános információkat hallhatnak először a látogatók a telephely városról. 

- A látogatói központban található egy ún. Győr-mappa, melyben információt 

olvashatnak a turisták a város és környéke szabadidős és kulturális kínálatáról. 

- Elérhetők a központban továbbá Győrről szóló nyomtatott kiadványok – 

imázskiadvány, programajánlók. 

Győri Látogatóközpont – Tourinform Iroda 
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A győri belváros szívében, a sétálóutcán nyitotta meg kapuit 2012-ben az a turisztikai 

látogatóközpont, mely Győr előszobájaként várja a turistákat, valamint számos helyi 

szolgáltatással a lakosokat is. A széles kínálati palettán nem csak információk nyújtása 

szerepel, egy interaktív kiállítói tér, rendezvényjegy-árusítás, csomagmegőrző, 

internetezési pont, konferenciaterem és a földszinten győri, Győr környéki, valamint 

hungarikum termékeket forgalmazó ajándékbolt is megtalálható. Az intézménynek a 

turisták és a helyi lakosok tájékoztatásán túl programszervezés és a város promóciója is 

feladatkörébe tartozik. 

Maga a Tourinform Iroda az első emeleten fogadja az érdeklődőket, itt található a Győrt 

és környékét bemutató interaktív kiállítótér is. 

AH-val kapcsolatos tartalmak: 

- Kaphatóak jegyek az AH Látogatói Központba elővételben; 

- Az interaktív kiállítótérben az AH képviseli a város iparát és az innovációt. Önálló 

falfelületet kapott a vállalat kétnyelvű – magyar és angol – információval, képekkel 

és LDC-tv-n játszódó imázsfilmvetítési lehetőséggel; 

- A Tourinform Irodában egy nagy 3D-s kirakó kocka található, melyen szerepel egy 

kirakható Audi kép is; 

- A Látogatóközpont ajándéküzlete szerződéses viszony alapján árusítja az AH 

Látogatói Központ ajándéktárgyait külön vitrinben elhelyezve. 

Látogatóközpontok összehasonlítása 

A Várost vagy a Vállalatot személyesen felkeresők is tapasztalhatják az előbbiekben 

bemutatott stratégiai kommunikációs eszközökre jellemző egymásra utalásokat, hiszen 

mind a belvárosi turisztikai Látogatóközpontban, mind az AH Látogatói Központjában 

látható, kézzel fogható a két szereplő összefonódása. A gyárlátogatásra érkezőket nem csak 

a kihelyezett prospektusok vagy a vezetés nyitányaként lejátszott audis imázsfilm ösztönzi 

a város turisztikai szépségeinek felfedezésére, hanem a cég Kommunikáció és 

Kormánykapcsolatok Osztályán dolgozó kommunikációs vezető beszámolója szerint a 

látogatóközpont dolgozói is ajánlják Győr behatóbb megismerését (6.1.1. fejezet, 13. sz. 

melléklet). A belvárosi Látogatóközpontba információs céllal főként belföldi és külföldi 

turisták érkeznek, akik megtekintik a városról készült interaktív kiállítást, melyben az 

innováció falon a városi gazdaság képviselőjeként az AH-ról láthatnak információkat. 

Emellett a Tourinform irodában érdeklődhetnek a gyárlátogatás felől. A földszinti shopban 

az audis ajándéktárgyak értékesítése nem kizárólag kereskedelmi megfontolást hordoz 

magában, hanem a bemutatott minőségi termékek – a Széchenyi István Egyetem, a 
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Mobilis, a Pannonhalmi Főapátság termékei, kékfestő ajándéktárgyak stb. – mind a 

városnak és környékének hírnökei, hírnevét erősítő elemek. 

A lefolytatott vizsgálat eredményeit áttekintve a 46. táblázatban bemutatott 

következtetésekre jutottam. 

A stratégiai kommunikációs eszközök vizsgálatán alapuló következtetések 

Mind Győr város, mind az AH tudatosan műveli a szervezeti kommunikációs 

tevékenységet hírnevük alakításában. 

A város és a vállalat kiemelten jeleníti meg egymást mind a négy általam vizsgált 

stratégiai kommunikációs eszköz vonatkozásában.  

Az első vizsgált kommunikációs eszközben, az AH 2015-ös imázsbrosúrájában a helyi 

termékek kiváló minősége és a származási város kaptak kiemelt figyelmet, emellett a 

társadalmi felelősségvállalás a vállalat életében betöltött jelentős szerepe is fókuszba 

került. Győr imázs kiadványában a város sokszínű arcai között a város gazdasága és az 

innováció kiemelkedő jelentőséggel bírnak, ezt fémjelezve egyedüli nevesített vállalatként 

az AH jelenik meg a kiadványban.  

Ugyanannak a filmkészítő cégnek a megbízása önmagában is szoros együttműködésre 

utal, mert a vizuális effektek, a tematikus képek és jelenetek összecsengnek mindkét 

imázsfilmben, eleve a két partner együttműködését, interakcióját sejtetve.  

A felek megjelenítik egymást látogatóközpontjaikban is, így a turisták és a helyi lakosok 

is ott helyben kaphatnak mögöttes információt a kooperációról.  

Ezáltal az emberek összekötik a várost és a vállalatot, egymás imázsának részei lesznek, 

tehát a hírnévépítésben komolyan és tervszerűen együttműködik a két elemzett fél. 

46. táblázat. A stratégiai kommunikációs eszközök vizsgálatán alapuló következtetések 

Forrás: saját szerkesztés 

6.3. A stakeholderi csoportokban végzett kutatások eredményeinek 

bemutatása 

Az 6.2. fejezetben bemutatott stratégiai kommunikációs eszközök tartalomelemzéséből 

nyert következtetéseket mind a város, mind a vállalat célcsoportjai körében végzett 

felmérésekkel tovább cizellálhatók, egyben visszaigazolásul is szolgálnak a két szervezet 

hírnévépítésével foglalkozó vezetőinek, hogy az 5.1. és 5.2. fejezetben is bemutatott 

stratégiai céljaik a megkérdezett stakeholderek véleménye szerint megvalósultak-e. A 

szakértői mélyinterjús kutatást, valamint a kommunikációs eszközök tartalomelemzését 

követően a megfogalmazott célok és az ezek elérését elősegítő stratégiai kommunikációs 

csatornák eredményességének visszaigazolásaként összeállítottam a három legfőbb 

stakeholderi csoport véleményét felmérő kérdőívet. 

6.3.1. Turisták  

A turisztikai szektor lekérdezése a Győrben rendezett 2015-ös Tourinform találkozón 

történt, ahol a városba érkező idegenforgalmi szakemberek hazánk Tourinform irodáit 

képviselve egész Magyaroszágról érkeztek, valamint nem csupán mint a szakmában 
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dolgozó szakemberek, hanem mint aktív turisták is válaszoltak kérdéseimre (Jakab 2015, 

2016a, Jakab – Konczosné 2016c). A kutatás mintájának kiszélesítéseként 2016-ban az 

országos Utazás Kiállításon ismét lekérdeztem a kérdéssort, melyre 33 turisztikai szakértő 

válaszolt hazánk különböző területeit képviselve. 

A kérdőívet kitöltők közül 46-an képviseltek olyan Tourinform irodát, melyben elérhető 

tájékoztatás Győrről, közülük 29-ban az AH által működtetett látogatóközpontról is 

tartanak tájékoztató anyagokat. A 61 kitöltő személyből 45 hallott már a gyárlátogatás 

lehetőségéről. 

A válaszadók első három, Győrrel kapcsolatos asszociációját megkérdezve egyértelmű 

volt az AH dominanciája (45. ábra). 
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45. ábra Az első három asszociáció Győr neve hallatán a kérdőívre adott válaszok alapján 

Forrás: turisztikai szakma lekérdezése alapján saját szerkesztés 



162 
 

39-en az első három között említették az Audit. A második legnépszerűbb válasz a 

folyókkal, vizekkel kapcsolatos asszociációk voltak, bár a folyók városa helyett sokan a 

vizek városa választ adták a kérdésre. A legtöbben azonban a város folyóit, a Rábát és a 

Dunát említették. A Rába szó említése mind a folyók, mind a sport tekintetében gyakori 

volt, mely egyaránt fakadhat a város ipari múltjából/jelenéből, valamint a sportból is, 

hiszen a korábban rendkívül sikeres városi zöld-fehér futballcsapat névadó szponzora a 

Rába gyár volt, mely neve máig összefügg Győr sportjával. A harmadik helyen főként a 

kézilabda és az ETO szó szerepelt, ami tovább igazolja a város sportjának jelentőségét, 

népszerűségét. Az imázs, hírnévformálás szempontjából mindképpen pozitív 

visszajelzések ezek, hisz esetünkben az ipar, mint a gazdaság húzóágazata, egy prémium 

kategóriás és egy sikeres vállalat képében ölt testet, a sport pedig az egészség, a sikerek, a 

fiatalság, dinamizmus, törekvés szimbóluma lehet. Idegenforgalmi szempontból azonban 

azt kell megállapítanunk, hogy nincs a válaszadók többsége szerint a városnak olyan 

turisztikai értéke, látványossága, mellyel a várost azonosítani lehetne, ami egyből az 

emberek eszébe jutna. 

A következőkben konkrétabban rákérdeztem azokra a híres emberekre, 

látványosságokra, intézményekre, melyekkel a válaszadók azonosítanák Győrt. Az Audi 

vezető pozíciója ebben a kérdésben is megkérdőjelezhetetlennek bizonyult, a második 

legtöbb említést a gyár kapta (46. ábra). A listát továbbra is erősen áthatja a sport, hiszen a 

kézilabdát, az ETO-t említették a legtöbben, ezen kívül az Audi Aréna, az EYOF is a 

válaszok között szerepelt. 



163 
 

0 5 10 15 20 25

felsőoktatás

barokk eskövő

Rába Quelle

Jakabos Zsuzsa

szakrális: Káptalandomb, Bazilika, herma

Kovács Margit

Széchenyi István

Borkai Zsolt

folyók

Tavaszi Fesztivál

Jedlik Ányos

kézilabda/sport/ETO

keksz

kultúra: balett/színház

ETO Hotel

EYOF

Látogatóközpont

Győrkőcfesztivál

Görbicz Anita

AUDI

Városháza

állatkert

barokk belváros/látványosságok

RÁBA

Mobilis

Audi Aréna

ETO Park

 

46. ábra Látványosságok / intézmények / híres emberek stb., melyeket az emberek Győrrel 

azonosítanak a kérdőívre adott válaszok alapján 

Forrás: turisztikai szakma lekérdezése alapján saját szerkesztés 

A barokk belváros, annak látványosságai, ikonikus épületei kerültek a harmadik helyre, 

ami Győrt, mint tipikus városdesztinációt tekintve nem meglepő. A kultúra képviseletében 

a város ikonikus társulata, a Győri Balett és a színház is számos említést kapott. Az 

országosan, sőt nemzetközileg is ismert és elismert társulat szervezésében valósul meg 

minden évben a Magyar Táncfesztivál, ami jelentős turisztikai érdeklődésre is számot tart, 

valamint több magyar városban is felléptek már, így ismertsége indokolt. A továbbiakban 

már megjelennek a szabadidős turisztikai kínálat elemei is, az állatkert, Mobilis, fürdő stb. 

A turisztikai szakemberek saját véleményét és szakmai tapasztalatát egyaránt tükrözik a 
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válaszok, hiszen a képviselt Tourinform irodák a Győrbe érkező turizmus potenciális küldő 

területeinek igényeit fogják össze.  
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47. ábra. A Győrbe érkező turisták motivációi a kérdőívre adott válaszok alapján. 

Forrás: turisztikai szakma lekérdezése alapján saját szerkesztés 

A városba érkező turisták motivációi (47. ábra) között első helyen az üzleti turizmust, 

majd a városnézést említették. Győr klasszikus városdesztináció, egy történelmi város 

építészeti, művészettörténeti emlékeivel, hazánk műemlékekben harmadik leggazdagabb 

városa. Barokk belvárosát évek óta tartó munkával folyamatosan rehabilitálják, melynek 

eredményeképp valóban kedvelt turisztikai központ. A turizmusból befolyó idegenforgalmi 

adó 100%-ban a szakterületbe, valamint a városmarketing, városi kommunikáció 

kiadásaiba kerül visszaforgatásra, így olyan szabadidős és kulturális eseményeket tudnak 

megvalósítani a városban, melyen nagy érdeklődésre tartanak számot és turistaforgalmat is 

generálnak. A kulturális turizmus indokoltan szerepel a motivációs torta harmadik 

legvastagabb szeleteként. A konferenciaturizmust a város vezetése és idegenforgalmi 

szakemberei egyaránt jelentős kitörési pontként határozták meg, melynek fejlesztésére 

lépéseket is tettek. Az Audi Aréna Győrrel nem csupán egy sportcsarnokkal gazdagodott a 

város, hanem egy olyan multifunkcionális létesítménnyel, mely a komoly- és könnyűzenei 

koncertek mellett tudományos tanácskozások, konferenciák kiváló helyszíne is. Az ETO 

Hotel megnyitásával konferenciahotellel bővült a város kínálata, a több száz fős 

konferenciakapacitást főként orvoskonferenciák fedezték fel maguknak. Leginkább az 
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üzleti turizmus határozza meg Győr idegenforgalmát
46

, amit a válaszadók összesítésben a 

legfontosabb helyre rangsoroltak. 

Konkrétan is rákérdeztem az AH látogatói központ hozadékára (48. ábra). 
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48. ábra Az AH látogatói központjának hatása Győr turizmusára a kérdőívre adott válaszok 

alapján 

Forrás: a turisztikai szakma lekérdezése alapján saját szerkesztés 

A látogatóközpont a város életében betöltött szerepére a válaszadók mindegyike úgy 

vélekedett, hogy van turisztikai hozadéka a gyárlátogatásnak Győrben. Ez főként a 

turisztikai kínálat bővülésében és a vendégéjszakák, valamint a látogatók számának 

növekedésében nyilvánul meg véleményük szerint. Többen úgy gondolják, ez plusz 

programlehetőséget jelent a különleges érdeklődésű turistáknak és kiegészítő 

                                                           
46

 A város kereskedelmi szálláshelyein éjszakát eltöltő turisták utazási motivációiról nem áll rendelkezésre 

statisztikai kimutatás. A helyi idegenforgalmi adóbevallásban az adóköteles és nem adóköteles 

vendégéjszakákat jelölik, a turistákat küldő ország szerint csoportosítják. Így motivációikat főként a 

szálláshelyek vezetőivel folytatott intenzív kommunikáció, valamint a közös tervezés során sikerül 

feltérképezni. Beszámolóik szerint a hivatás- és üzleti turizmus egyértelműen dominál a városban, az AH 

rendelkezik a legnagyobb kontingenssel a szálláshelyeken, és a vállalat ingolstadti anyatelephelye, mint 

küldő cég jelenik meg a legtöbb megrendelésen. Ezt alátámasztja az az adat is, mely szerint a legfőbb küldő 

ország Győr turizmusában Németország. 
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szolgáltatások igénybevételére sarkallja a látogatókat. Emellett a válaszadók olyan további 

lehetséges hozadékokat neveztek meg, mint a turisztikai bevételek növekedése, új 

célcsoportok érdeklődésének felkeltése, bevonzása és nem utolsó sorban a központ által új 

munkahelyek is keletkeztek a turizmusban. 

A kérdőív következő részében Likert-skálán értékelték a válaszadók állításaimat, 

melyekkel többségükben egyetértettek. Meglátásuk szerint kétség kívül pozitív hírnévvel 

rendelkezik mindegyik vizsgált szereplő, és egyetértettek abban, hogy szerepet játszik a 

város megítélésében a vállalatról alkotott kép. A kölcsönhatás fordított irányban is fennáll 

a többség véleménye szerint, bár kevésbé egyértelműsíthető (47. táblázat).  

 

Az AH 

hírneve 

pozitív 

Győr város 

megítélése 

pozitív 

Győr megítélésé-ben 

szerepet játszik az 

AH-ról alkotott 

vélemény 

Az AH megítélésben 

szerepet játszik a 

Győrről alkotott 

vélemény 

egyáltalán nem ért egyet 0,0 0,0 6,5 12,5 

2 0,0 3,1 2,8 7,3 

3 12,7 12,1 21,9 37,4 

4 35,8 33,3 37,5 27,2 

teljes mértékben egyetért 51,5 51,5 30,3 15,6 

Összesen n=61 n=60 n=58 n=58 

47. táblázat. A szereplők hírnevének és azok kölcsönhatásának megítélése. 

Forrás: saját szerkesztés 

A város és az autóipari vállalat közötti kapcsolatban releváns szerepet játszó 

dimenziókban is kimutatható összefüggés a megkérdezett turisztikai szakmai csoport 

véleménye szerint. Ezeket a turisztikai szereplők főként idegenforgami aspektusban 

értékelték (48. táblázat). 

 

szállás, 

vendéglátás 

iparűzési 

adóés 

IFA 

átlagkere-

setek 

emelkedése 

média elérhe-

tőség 

szponzo-

ráció 

szlogen német 

nyelv 

egyáltalán 

nem ért 

egyet 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

2 3,0 8,4 9,0 9,3 0,0 5,1 6,1 3,1 

3 38,3 5,2 3,2 18,8 25,9 25,1 18,2 36,3 

4 37,5 31,2 42,4 21,9 41,9 27,3 21,2 25,0 

teljes 

mértékben 

egyetért 

21,2 53,2 42,4 50,0 29,0 51,5 54,5 35,6 

összesen n=61 n=60 n=61 n=60 n=59 n=61 n=61 n=60 

48. táblázat. A hírnévterületek értékelése turisztikai aspektusban. 

Forrás: saját szerkesztés 

A 2011-2017 között használt városi szlogen, valamint az iparűzési és idegenforgalmi 

adó visszaforgatásának pozitív turisztikai hatásaival értetettek egyet leginkább a 
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válaszadók, melyből az iparűzési adó a város számos gazdálkodó intézménye mellett 

leginkább az AH-hoz köthető. A vezető magyar vállalat által generált médiavisszhang 

ösztönző hatásait is elismerték a turisztikai szektor szereplői. Turisztikai aspektusból 

vizsgálva a vállalat hírnevének hatását a városra, a szektort képviselő szakemberek 

véleménye szerint megállapítható az AH hatása a város turisztikai hírnevére. 

A turisták és turisztikai szakemberek véleménye szerint az AH Győr városának 

megítélésében, azon belül annak turizmusában betöltött szerepéről elmondható, hogy mind 

Győr hírnevében, mind turizmusában jelentős szerepet játszik a cég. A 61 megkérdezett 

szakmai ismeretekkel (is) rendelkező turista Magyarország különböző részeiről érkezett, 

így nem szorítkoztam regionális hatásvizsgálatra, vagy akár a gyár szemszögéből nézve 

potenciális munkaerőt megcélzó területek vizsgálatára. A válaszadók véleménye teljes 

mértékben igazolta a vállalat Győr hírnevében játszott markáns szerepét, amire az 

asszociációk vizsgálatából következtethetünk. Az AH kifejezetten turisztikai 

szolgáltatásokat nyújtó központját a legtöbb válaszoló ismerte, valamint az általuk 

képviselt idegenforgalmi iroda is rendelkezik róla tájékoztató információval. Véleményük 

szerint a gyárlátogatások jelentősen hozzájárulnak Győr turizmusának minőségi és 

mennyiségi növekedéséhez. A kérdőíves vizsgálat eredményei, valamint a rendelkezésre 

álló háttéranyagok együttesen azt támasztják alá, hogy az AH hozzájárul a győri 

vendégéjszakák növekedéséhez, főként az üzleti turisták számának gyarapodásával. E 

szegmens költései köztudottan magasak, a célcsoport pedig jelentős mértékben járul hozzá 

a vendéglátóipar bevételeihez is. A vállalat nevét viselő Audi Aréna Győr a sport- és 

konferenciaturizmus lehetőségeit javítja. A város idegenforgalma így nem függ kizárólag 

az üzleti turizmustól, több lábon áll. A város hírnevét vizsgálva összegzésként elmondható, 

hogy a vizsgálat alapján alátámasztható a város és a betelepült nagyvállalat hírneve közötti 

összefüggés, mely turisztikai aspektusban is dominánsan jelen van. 

6.3.2. Befektetők 

A kutatási minta és módszer 

A primer adatgyűjtés módszere félig strukturált interjúk voltak, melyeket kérdőíves 

felmérésként 2015. március 27-én tartottam a Techtogether Junior elnevezésű, első 

alkalommal, hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő szakmai versenyen, a győri 

Egyetemi Csarnokban, majd ezt követően a Széchenyi István Egyetem aulájában rendezett 

Állásbörzén folytattam a kiállító cégek lekérdezését. A rendezvényeken a győri járműipari 

életpályamodell minden jelentős szereplője képviseltette magát, így az egyik fő érintetti 
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csoport, a befektetői réteg számos járműipart képviselő tagja jelen volt, így 46 kérdőívet 

sikerült személyesen lekérdeznem (Jakab – Konczosné 2015a, 2016b). 

A kérdőívet kitöltő között egyaránt voltak kis-, közép- és nagyvállalatok is. 

Alapításukat tekintve nyolc cég mondható abszolút tradicionálisnak, hiszen még a 19. 

század közepén, végén alapították őket. Többségében azonban a múlt század ’90-es éveire 

tehető a legtöbb vizsgált vállalat alapítása. A vállalatok működésének földrajzi kiterjedése 

vegyes képet mutat, 51% folytat nemzetközi tevékenységet, 24% országos, 20% pedig 

Győrre korlátozódik. A kérdőívet kitöltők többségében vezető pozíciót betöltő vagy az 

ügyvezetés munkáját támogató munkatársak, így vélhetően releváns válaszokat kaptam. 

A 46 kitöltő vállalatból 69,6% üzleti kapcsolatban áll az AH-val. Hogy 

telephelyválasztásukban szerepet játszott-e az AH győri jelenléte, 30,4% válaszolt igennel. 

17,4% vallotta, hogy vállalatuk már 1993-ban, az német vállalat alapítását megelőzően is 

jelen volt Győrben, 52,2% pedig nemleges választ adott a telephely-alapítással kapcsolatos 

összefüggésre. A megkérdezett cégek győri letelepedésének indokait (49. ábra) vizsgálva 

célom az volt, hogy a válaszadók Győr, mint telephelyhez kapcsolódó gondolatokat, 

vezérszavakat fogalmazzanak meg, valamint kíváncsian vártam, hogy említést kap-e a 

győri telephelyválasztás motivációi között az AH. A válaszok közül kiemelkedik a 

szakképzett munkaerő megléte, a város kiváló megközelíthetősége, a kiépített 

infrastruktúra, sok esetben a győri lokálpatrióta tulajdonos megléte. Az Audi-t a 

válaszadók közül 7-en említették meg, mint a letelepedésük egyik fő indokát. Emellett 

Győr másik kiemelkedő, hosszú hagyományokra visszatekintő, tradícionális vállalatát, a 

Rába gyárat is megtaláltam a válaszok között több alkalommal is. 

 

49. ábra. A megkérdezett vállalatok letelepedésének motivációi 

Forrás: befektetői lekérdezés alapján saját szerkesztés 
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A következőkben általánosan Győr városának, mint telephelynek a pozitív és negatív 

jellemzőire kérdeztem rá. A pozitív ismérvek között egyértelmű a jó infrastruktúra, a 

földrajzi helyzet, az ipari központ státusz és Nyugat-Európa, Ausztria közelségének 

dominanciája. A negatív válaszokban a munkaerőhiány említése fordul elő többször is, 

emellett érdekes módon a közeli határ meglétére is panaszkodnak néhányan, ami a 

pozitívumoknál is kiemelt jelentőségű volt. A nyugati határ közelsége – Győrtől Ausztria 

mindössze 50 km – valóban Janus-arcú adottság, hiszen Ausztria, a Nyugat, ahogy 

napjainkban, úgy a korábbi kereskedő- majd iparváros fejlődésében az osztrák tőke és 

mentalitás révén jelentős szerepet játszott. A kedvező közlekedés-földrajzi, 

gazdaságföldrajzi fekvés azonban főként a kétezres évek eleje, uniós tagságunk óta a 

munkavállalás liberalizálásnak köszönhetően jelentős mértékben hozzájárul a szakképzett 

munkaerő egyre növekvő hiányához a régióban.
47

 Míg a legtöbb győri vállalat 

letelepedésének főbb motiváció között éppen a szakképzett munkaerő megléte szerepelt, 

addig napjainkban a nyugat elszívó ereje miatt ennek hiányával kell szembesülni. 

Természetesen Győr város vezetése és az oktatási, szakképzési szektor vezetői hatékonyan 

léptek fel a folyamattal szemben, és átalakították a város oktatási rendszerét, a 

szakképzésben ösztöndíj-rendszert, duális képzést vezettek be, szoros az együttműködés a 

kamara, a vállalatok, az oktatási intézmények és az önkormányzat között. Ennek az 

együttgondolkodásnak a kicsúcsosodása az a Járműipari Életpályamodell, ami egyedülálló 

kezdeményezésként 3 éve indult útjára Győrben (Jakab, 2014). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Az AHM megítélése pozitív

Győr megítélése pozitív

Győr város megítélésében 

szerepet játszik az AHM-ről 

alkotott vélemény.

Az AHM megítélésében 

szerepet játszik Győr 

városáról alkotott vélemény. egyáltalán nem 

ért egyet

minimális 

mértékben ért 

egyet

egyetért

nagy mértékben 

egyetért

 

50. ábra. Győr és az AH egymásra gyakorolt hatása, megítélésük 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                           
47

 Az osztrák minimálbér majd 3szorosa a magyarnak, a béren kívüli juttatások, biztosítási és egészségügyi 

rendszer is fejlettebb Ausztriában, így az építő- és vendéglátóiparban, a turizmusban és más, főként 

szakmunkát igénylő ágazatokban. 
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A kérdőív következő részében Likert-skálán kellett értékelni a kérdőív alanyainak 

állításaimat, melyekkel a válaszadók többségében egyetértettek (50. ábra). Meglátásuk 

szerint kétség kívül szerepet játszik a város megítélésében a vállalatról alkotott kép. A 

kölcsönhatás fordított irányban is fennáll a többség véleménye szerint, bár kevésbé 

egyértelműsíthető. 

Azokra a releváns dimenziókra is rákérdeztem, melyek a város és az autóipari vállalat 

közötti kapcsolatban szerepet játszhatnak, valamint amelyek értelmezhetők a megkérdezett 

stakeholderi csoport szintjén.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Az AH támogatásával megv. német hírpercek és 

programajánló vállalatunk munkatársai számára …

A "A jövő Győrben épül." városi szlogen pozitívan 

befolyásolja vállalkozásom megítélését.

Az AH szponzorálja a győri sport- és kulturális 

eseményeket, mely ösztönzőleg hat a vállalatomra.

Győr város gazdaságföldrajzi adottságaihoz (légi) 

jelentősen hozzájárul(t) az AH.

A Győri Járműipari Életpályamodell létrejöttében 

ösztönző szerepet játszott az AH.

Az AH miatt Győr többet szerepel a médiában, 

ezáltal a város gazdasága jobban fókuszba kerül.

Az AH jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek 

emelkedéséhez.

Az AH jelentős és minőségi munkaerőigénye 

negatívan hat a vállalatomra.

Az AH reputációja hozzájárul Győrben a kvalifikált 

munkaerő-kínálat gyarapodásához.

Az AH jelenléte hozzájárul a győri szállás- és 

vendéglátói kínálat min-i és menny-i felődéséhez.

Az AH hozzájárul(t) a győri középfokú szak- és 

szakmunkásképzés menny-i és min-i fejlődéséhez.

Az AH hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István 

Egyetem fejlődéséhez

egyáltalán nem ért egyet minimális mértékben egyet ért egyet ért

nagy mértékben egyetért teljes mértékben egyet ért

51. ábra. A kapcsolat dimenzióinak megítélése a megkérdezett csoport szerint 

Forrás: saját szerkesztés 

A válaszokból egyértelműen kivehető (51. ábra), hogy a megkérdezettek a város és a 

vállalat kapcsolatának egyes dimenzióiban is látják a hírnév szerepét. A legdominánsabban 

ez az oktatás (felsőoktatás) területén érezhető, míg ahogyan a munkaerőigény és –kínálat 
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tekintetében kettősség volt tapasztalható a véleményekben, így itt is megosztotta a 

válaszadókat az AH munkaerő-piacra és az átlagkeresetek alakulására gyakorolt hatása. 

A mindkét szervezet számára fontos érintetti csoport véleménye szerint 

összegzésképpen elmondható, hogy mind a Győrről kialakult képben, imázsban, mind a 

város hírnevében jelentős szerepet játszik az AH, melynek megítélése – mint ahogy a 

megyeszékhelyé is – pozitív. Azon felül, hogy a válaszadók teljes mértékben egyetértettek 

azzal, hogy hatással van a telephely megítélésére a vállalat hírneve, ez az egyes 

dimenziókban is egyértelműen észrevehető, ahogy a fenti diagramok (50. ábra, 51. ábra) is 

mutatják. 

6.3.3. Lakosok 

A turisztikai valamint a befeketetői szektor lekérdezését követően összeállítottam a 

lakossági kérdőívet. A kérdések megfogalmazása után próbalekérdezést tartottam, hogy az 

esetleges formai-helyesírási hibákat kijavítsam, valamint néhány nehezebben érthető, 

bonyolult vagy kétértelmű kérdést és állítást átfogalmaztam. A kérdőívet online felületen 

tettem elérhetővé, a typeform.com internetes kérdőívszerkesztő és –kitöltő program 

felhasználásával. A kérdőív a https://mtkaszs.typeform.com/to/krJ59i linken volt elérhető. 

A kitöltésre 2016. augusztus-szeptember hónapokban volt lehetőség, mellyel 340 győri és 

Győr környéki lakos élt, így a minta végleges elemszáma 340 lett. Ennek 74,1%-a nő, 

25,9%-a férfi, legtöbben, 70,8% felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, 28,2% pedig 

középfokú végzettségű. A válaszadók kor szerinti eloszlására (49. táblázat) elmondható, 

hogy 92,9%-uk aktív, kereső életkorú (25-60 év közötti).  

 

Válaszadók száma 

(fő) 

Válaszadók aránya 

(%) 

18-24 10 2,9 

25-35 77 22,7 

36-45 124 36,6 

46-60 114 33,6 

61- 14 4,1 

Összesen 339 100,0 

49. táblázat. A válaszadók kor szerinti eloszlása, n=339 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

A lakóhelyüket megjelölt válaszadók (összes válaszadó 93,2%-a) túlnyomó többsége, 

96,7%-a győri vagy Győr környéki lakos (50. táblázat). Kérdőíves kutatásomban Győrt, 

mint lakóhelyet vizsgáltam, mégis figyelembe vettem a Győr környéki élőhellyel 

rendelkező válaszadók véleményét is bizonyos tematikájú kérdésekben, hiszen Győr 
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nagyvárosi funkcióit térsége lakosságára kivetítve is gyakorolja. A környező települések 

lakosai szórakozási, sportolási, munkahelyi, oktatási, vásárlási stb. tevékenységükhöz 

éppúgy választják a nagyvárost, mint a győriek. Győr környékén a város maximum 30 km-

es körzetét értettem. 

Lakóhely 

Válaszadók 

száma (fő) 

Válaszadók 

aránya (%) 

Győr 256 80,8 

Győr környéke 52 15,9 

Egyéb 9 3,3 

Összesen 317 100,0 

50. táblázat. Válaszadók lakhely szerinti megoszlása, n=317 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

A kérdőív kitöltői a témára ráhangoló, rávezető kérdések után 5 fokú Likert-skálán 

értékelték arra a kérdésre adott opcionális válaszaimat, miszerint mennyire értenek egyet a 

felsorolt nevezetességek, tematikus híres intézmények stb. megmutatásával, ha 

ismerősüknek szerveznének győri városnézést. Ezáltal a város arculatában, hírnevében 

megjelenő elemekre következtettem, amelyekre a győri polgárok büszkék, melyek 

véleményük szerint markáns jellemvonásai Győrnek. A válaszadók leginkább a 

műemlékek, neves épületek, valamint a folyók, folyópartok megmutatásával értettek egyet, 

legkevésbé pedig a győri gyógy-, termál- és élményfürdőhöz kalauzolnák el nem győri 

ismerősüket. Az AH gyár megmutatásával bár többségében egyetértettek, de az 

egyetemhez, sportinfrastruktúrához hasonlóan inkább a felsorolt, hagyományos értelemben 

vett turisztikai attrakciókat tartják egy buszos vagy gyalogos idegenvezetés lehetséges 

útvonalának (51. táblázat). 

Mennyire ért egyet 

a felsoroltak 

megmutatásával…? 

Műem

-lékek 

Terek, 

vendég-

látóhelyek 

AH 

gyár 

Folyó-

par-

tok 

Egye-

tem 

Szakrá-

lis 

kincsek 

Sportin-

frastruk-

túra 

Élmény

-fürdő 

egyáltalán nem ért 

egyet 

,3 ,6 10,6 ,6 4,6 1,2 4,9 16,4 

2 ,3 1,2 15,8 ,3 14,0 1,5 8,5 14,3 

3 1,8 5,8 28,0 6,1 29,5 7,3 25,5 23,1 

4 16,8 29,1 25,2 26,5 36,8 32,8 35,6 29,5 

teljes mértékben 

egyetért 

80,8 63,2 20,4 66,5 15,2 57,1 25,5 16,7 

Összesen n=328 n=326 n=329 n=328 n=329 n=329 n=329 n=329 

51. táblázat. „Ha egy ismerőse, családtagja meglátogatná Önt, mennyire ért egyet 

Győrben egy (gyalogos vagy buszos) idegenvezetés során az alábbiak megmutatásával?” 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 
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Ugyan ezt a következtetést kívántam levonni, alátámasztani abból a kérdésből, mely 

során a válaszadóknak a felsorolt szabadidős, kulturális, sport lehetőségeket kellett 

értékelni (52. táblázat). 

Milyen programon 

venne részt nem 

győri ismerősével? 

Város

néző 

séta 

Feszti-

vál 

Színház, 

balett, 

komolyzene 

Sport 

program 

Sétaha-

józás 

AH gyárlá-

togatás 

Élmény-

fürdő 

egyáltalán nem ért 

egyet 

1,5 1,8 2,8 9,8 5,5 16,4 22,0 

2 2,5 2,2 5,5 10,5 7,7 17,0 16,2 

3 4,9 12,9 21,5 25,8 18,5 29,3 22,9 

4 28,5 33,8 33,1 31,7 37,8 22,5 26,9 

teljes mértékben 

egyetért 

62,6 49,2 37,1 22,2 30,5 14,8 11,9 

Összesen n=326 n=325 n=326 n=325 n=325 n=324 n=327 

52. táblázat. „Győrbe látogató ismerősével, rokonával milyen programon vennének részt, 

hova látogatnának el?” 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

A szabadidős lehetőségek terén is rendkívül rossz eredményeket mutat a győri fürdő. 

Megfigyelhető, hogy az ingyenes, szervezést, utánajárást kevésbé igénylő lehetőségekkel 

értettek leginkább egyet a válaszadók a jegyhez kötött programokkal szemben. Az AH 

Látogatóközpontjának meglátogatása. 

A 327 válaszadó 51,7%-a, tehát több mint a fele járt már gyárlátogatáson, 33,3% még 

nem vett részt a programon, de tervezi. Mindössze 15% nyilatkozott úgy, hogy nem érdekli 

a lehetőség. Figyelembe véve az 6.2.4. fejezetben bemutatott, a szervezeti 

kommunikációban is számottevő lehetőséget, a vállalat üzenetei a válaszadók többségéhez 

eljutottak, eljutnak. 

A 327 válaszadó 92,7%-a szerint az AH hírneve hatással van Győr megítélésére, míg 

fordított irányban 84,9%-uk vélekedik, tehát egyértelmű kölcsönhatást látnak. A válaszok 

további kiértékelése után azonban kimutatható, hogy a válaszadók vélemény alapján az 

AH→Győr irányában a hatás jobban érzékelhető, mint fordítva (53. táblázat). 

Mennyire ért egyet a 

felsorolt állításokkal? 

Az AH 

hírneve 

pozitív 

Győr város 

megítélése 

pozitív 

Győr megítélésé-ben 

szerepet játszik az AH-

ról alkotott vélemény 

Az AH megítélésben 

szerepet játszik a 

Győrről alkotott 

vélemény 

egyáltalán nem ért egyet 0,3 0,3 4,2 5,0 

2 1,3 2,1 3,1 10,1 

3 11,9 0,0 15,0 21,4 

4 39,1 39,4 40,7 40,9 

teljes mértékben egyetért 47,4 58,1 37,0 22,6 

Összesen n=327 n=327 n=327 n=323 

53. táblázat. A szereplők hírnevének és azok kölcsönhatásának megítélése 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 
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A városi és vállalati hírnévkutatások elmélete és gyakorlata szerint, melyet a 3. 

fejezetben mutattam be, a hírnév vizsgálata több terület vizsgálatából tevődik össze, 

melyekre kérdőívemben igyekeztem kitérni. Így a két szereplő hírnevének 

kölcsönhatásvizsgálata során rákérdeztem az oktatás, gazdaság, turizmus, média, CSR 

területére is (54. táblázat).  

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? N Átlag 

Az AH hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István Egyetem fejlődéséhez. 
328 4,38 

Az AH jelentős mértékben hozzájárul(t) a győri középfokú szakképzés és 

szakmunkásképzés mennyiségi és minőségi fejlődéséhez. 326 4,46 

Az AH győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és vendéglátói kínálat minőségi és 

mennyiségi fejlődéséhez. 328 4,16 

Az AH hírneve hozzájárul a Győrben rendelkezésre álló kvalifikált munkaerő-kínálat 

gyarapodásához. 324 4,43 

Az AH jelentős és minőségi munkaerőigénye negatívan hat a város többi vállalatára. 
330 2,85 

Az AH jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek emelkedéséhez. 
327 3,73 

Az AH miatt Győr többet szerepel a médiában, ezáltal a város gazdasága jobban 

fókuszba kerül. 
330 4,06 

Az AH által kínált vonzó karrierlehetőség és juttatások miatt több fiatal választja az 

autóipari pályát. 324 4,18 

Az AH támogatásával működő győri kétnyelvű óvoda és általános és középiskola 

szolgáltatásai hasznosak. 330 4,09 

Az AH jelentős mértékben szponzorálja a győri sport- és kulturális eseményeket, mely 

ösztönzőleg hat a város életére. 330 4,52 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” városi szlogen pozitívan 

befolyásolja város megítélését. 329 4,09 

Az AH támogatásával megvalósuló német nyelvű, a helyi rádióban hallható hírpercek, 

az újságban olvasható programajánló hasznos. 328 3,70 

54. táblázat. A válaszadók véleménye a hírnévmenedzsment közös területeiről 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

A legnagyobb összefüggés a szponzoráció, a városi kulturális és sportesemények, 

intézmények támogatásának vonatkozásában mutatkozott az eredmények alapján. A győri 

lakosok átlagosan az AH és Győr város együttműködésével, a szervezetek által kifejtett 

hatásokkal kivétel nélkül, nagy mértékben egyetérettek a kérdőív állításaival. Az oktatás 

területén vizsgált hatások – a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatban 4,38, a 

középfokú oktatással kapcsolatban 4,46 – a többi állítás vonatkozásában a szponzorációt 

kifejező összefüggés után a legintenzívebbek. A kérdőív első részéből kinyert 

szegmentációs ismérvek tükrében vizsgálva az állításokat megállapítható, hogy ha azok a 
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válaszadók, akik családjában vagy szűkebb környezétében van audis alkalmazott, jobban 

egyetérettek az olvasott állításokkal. 

A válaszadók lokálpatriotizmusa a válaszok alapján egyértelműen alátámasztható, 

melynek markáns elemét jelenti az Audi Hungaria. A győriek büszkék a motor- és 

autógyár győriségére, annak az egész világon értékesített termékeire (55. táblázat). 

Mennyire ért egyet az 

állításokkal? 

Büszke vagyok arra, hogy … 

 

Győrben/Győr 

környékén 

élek 

Audi Magyaro-n 

Győrben talált 

otthonra 

Városomban gyártják a 

VW konszern motorjait és 

audi modelleket 

egyáltalán nem ért egyet 0,9 0,9 2,1 

2 0,6 2,5 5,8 

3 5,1 13,8 21,0 

4 23,0 30,7 29,9 

teljes mértékben egyetért 70,4 52,1 41,2 

Összesen n=331 n=326 n=328 

55. táblázat. „Mennyire ért egyet az állításokkal? Büszke vagyok arra, hogy ...” 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

A válaszadók (n=329) szerint egyértelműnek mondható, hogy a gyár jelen van Győrben, 

erre a 15. kérdésre kapott válaszok alapján leginkább a szponzorált egyesületek, 

események, a városban tapasztalt, a vállalathoz köthető felújítások engednek következtetni 

(52. ábra). Az AH győri jelenléte megnyilvánul továbbá az alacsony munkanélküliség, a 

több munkalehetőség révén, valamint a város jobb gazdasági háttere, magasabb 

életszínvonal, a Győrben jelen lévő Audi márkájú autók és külföldi vendégek által. 

1. autók, 

külföldiek, reklám

13%

2. szponzoráció, 

felújítások

33%

3. nővekvő 

lakosság

2%
4. adóbevételek

5%

5. több 

munkalehetőség, 

alacsony 

munkanélküliség

16%

6. magasabb 

életszínvonal, 

város gazd-i 

helyzete

13%

7. egyetem, oktatás

12%

8. város megítélése

1%

9. mentalitás

1%

10. 

árszínvonalemel-

kedés

3%

11. egyéb

1%

AH jelenléte

 

52. ábra. „Miben nyilvánul meg az AH győri jelenléte?” 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 
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Ahogy a 52. ábrából és a 55. táblázatból is kiderült, a válaszadók az AH szponzorációs 

tevékenységét meghatározónak tartják Győr arculatában, valamint jelentős hatást 

tulajdonítanak a támogatásnak. A vállalat CSR tevékenységének hatását mutatja az 56. 

táblázat. 

Szponzoráció (CSR) 

Van-e tudomása 

arról, hogy az 

AH támogatja … 

Balett Filhar-

mónia 

Nyár-

záró 

Győri 

ETO 

KC 

ETO 

FC 

Szociális Mobilis Önkén-

tesség 

MOB 

nem 28,2 38,8 24,4 1,2 15,5 24,7 24,8 49,5 29,7 

igen 71,8 61,2 75,6 98,8 84,5 75,3 75,2 50,5 70,3 

Össszesen n=330 n=327 n=328 n=330 n=328 n=328 n=327 n=329 n=330 

56. táblázat. Az AH CSR tevékenységének ismertsége a válaszadók körében. 

Forrás: lakossági kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés 

A legnyilvánvalóbb kapcsolat a szponzorált és a szponzor AH között a Győri Audi ETO 

KC esetében megfigyelhető. A győri kézilabdaklub a legnépszerűbb sportegyesület a 

városban, valamint nemzetközi szinten is hazánk legismertebb sportklubjainak egyike. A 

csapat kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, méltán kiérdemelte tehát a szurkolók bizalmát 

és rajongását. A klub névadó szponzora a vállalat, mezükön is megjelenik a márka 

szimbóluma, a játékosok és az egyesület vezetői, edzői audi márkájú gépjárműveket 

használnak. Elkerülhetetlen tehát a kapcsolat a támogató és a szurkolók között, míg a 

vállalat stakeholdereit számos kommunikációs csatornán tájékoztatják a szponzori 

kapcsolatról, hiszen a korábbi éves jelentésekben, a vállalat rendezvényein stb. 

megjelentetik a népszerű sportolókat. A válaszokból kiderült, hogy ez a kapcsolat a 

győriek szemében is egyértelmű. 
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7. Összefoglalás: a hipotézisek vizsgálata és a tézisek 

H0: A dolgozatomban vizsgált két szerepelő, Győr város és az Audi Hungaria 

stratégiai hírnévépítési tevékenységét a hazai és nemzetközi szakirodalom is igazolja. 

A 2.4.2 fejezetben bemutatott szakirodalom elemzése, valamint a vállalat és a város 

képviselőjével folytatott mélyinterjú alapján elmondható, hogy mindkét szereplő tudatosan 

használja a szervezeti kommunikációs eszközöket a hírnévépítés területén. A szakirodalom 

(Borgulya – Somogyvári 2007, Rechnitzer 1995) szerinti stakeholderi szegmentáció 

visszaköszön a vállalat és a város kommunikációjában, hírnévmenedzselésében. A 5.2.2. 

fejezetben tárgyalt AH Reputációs Kutatás, mellyel a vállalat minden évben felméreti 

hírnevének alakulását, módszertanát tekintve az aktuális nemzetközi kutatási trendek, 

elemzéseket (Overall Reputation Score (ORS), Harris-Fombrun Reputation Quotient, 

RepTrack Model, Manager Magazin által végzett kutatások) felhasználásával készül, mely 

önmagában arra enged következtetni, hogy az AH hangsúlyt fektet az aktuális tudományos 

háttér bevonására a vállalati statégiába. 

Elmondható, hogy mindkét szereplő, ezen belül Győr MJV Polgármesteri Hivatalának 

Városmarketing és Programszervezési Főosztálya, valamint az Audi Hungaria Zrt. 

Vállalati és Kormánykapcsolatok Osztálya tudományos megfontoltsággal állítják össze 

stratégiájukat és használják a nemzetközi és hazai trendeknek megfelelő eszközöket. 

A H0 hipotézist elfogadom. 

 

H1: Győr város (pozitív) hírnevének (ki)alakulásában szerepet játszik az AH. 

A statisztikai adatok és a szekunder források feldolgozása alapján feltételezésem, hogy 

Győr városának hírneve pozitív, igaznak bizonyult. A városban eltöltött vendégéjszakák, a 

vendégek számának magas szintje (31. táblázat), ezt országos viszonylatban tekintve (32. 

táblázat) is elmondható, hogy a város turisztikai hírneve pozitív. Ezt támasztja alá a 

turisták/turisztikai szakemberek véleményét bemutató 6.3.1 fejezet, azon belül a 47. 

táblázat is. A második jelentős célcsoport, a befektetők Győr-imázsát mutató eredmények, 

melyeket a fejezetben szemléltettem, hasonló képet mutatnak (6.3.2. fejezet és 50. ábra). 

Az önkormányzati közvéleménykutatások és a GYIK kutatás eredményei, a primer 

kutatásom keretében lefolytatott lakossági felmérésből kinyert információk arra engednek 

következtetni, hogy Győr lakossága szerint is pozitív a város hírneve (53. táblázat). 
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Hipotézisemben azt állítottam, hogy ennek a pozitív hírnévnek a kialakulásában és 

folyamatos alakulásában szerepet játszik az AH. 

Szakértői mélyinterjúk 

A szakértői mélyinterjúk során megkérdezett városi és vállalati kommunikációs vezető 

véleménye szerint mindkét szervezet reputációja egyértelműen pozitív, és a város 

megítélésében nagyon fontos szerepet játszik az AH-ról alkotott vélemény (57. táblázat). 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? AH Győr 

Az AH megítélése pozitív. 4 5 

Győr város megítélése pozitív. 5 5 

Győr város megítélésében szerepet játszik az 

AH-ről alkotott vélemény. 

5 5 

Az AH megítélésében szerepet játszik Győr 

városáról alkotott vélemény. 

4 4 

1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljes mértékben egyetért 

57. táblázat. A megkérdezett szervezeti képviselők véleménye a szervezetek 

megítéléséről és annak egymásra hatásáról 

Forrás: saját szerkesztés 

Kérdőíves felmérés 

A turisták, turisztikai szakemberek Győrrel kapcsolatos asszociációját megkérdezve 

egyértelműen az AH dominanciája derült ki a válaszokból, a megkérdezettek többsége az 

első három között említette az Audit (45. ábra). A Győrrel azonosított híres emberek, 

látványosságok, intézmények között is megkérdőjelezhetetlennek bizonyult az AH 

dobogós pozíciója (46. ábra). A válaszadók véleménye teljes mértékben igazolta a vállalat 

Győr hírnevében játszott markáns szerepét (47. táblázat, 53. ábra), amire az asszociációk 

vizsgálatából is következtethetünk. 

igen

98%

nem
2%

Ön szerint hatással van az AH hírneve Győr város 

megítélésére?

 
53. ábra. Az AH hírnevének hatására Győr város megítélésére a turisztikai szektor 

képviselői szerint. 

Forrás: turisztikai kérődíves lekérdezés alapján saját szerkesztés 
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A befektetői szektor megkérdezett képviselőinek Likert-skálán felvett állításai szerint is 

szerepet játszik a város megítélésében a vállalatról alkotott kép, amit az 54. ábra is 

szemléltet. A kölcsönhatás fordított irányban is fennáll a többség véleménye szerint, bár 

kevésbé egyértelműsíthető (50. ábra). 

igen

96%

nem

4%

Ön szerint hatással van az AH hírneve Győr város 

megítélésére?

 

54. ábra. Az AH hírnevének hatására Győr város megítélésére a befektetői szektor 

képviselői szerint 

Forrás: befektetői megkérdezés alapján saját szerkesztés 

A lakossági kutatás 327 válaszadójának döntő többsége (94,5%) szerint az AH hírneve 

hatással van Győr megítélésére, míg fordított irányban ugyan ennyien vélekednek, tehát 

egyértelmű kölcsönhatást látnak (53. táblázat). A Győr pozitív megítélésével egyetértők 

abban is egyetértenek, hogy a város megítélésében szerepet játszik az AH-ról alkotott 

vélemény. Az 58. táblázatban kereszttáblán ábrázolt válaszok sűrűsödéséből kivehető a két 

tényező közötti összefüggés. 

  

Mennyire ért egyet: Győr város megítélésében szerepet 

játszik az AH-ról alkotott vélemény 

Összesen 

egyáltalán 

nem ért egyet 2 3 4 

teljes mértékben 

egyetért 

Mennyire 

ért egyet: 

Győr 

pozitív 

megítélése 

egyáltalán nem 

ért egyet 1 0 0 0 0 1 

3 0 1 1 2 3 7 

4 6 6 22 67 27 128 

teljes mértékben 

egyetért 
7 3 26 63 89 188 

Összesen 14 10 49 132 119 324 

58. táblázat. Kereszttáblaelemzéssel igazolt összefüggés Győr pozitív megítélése és a 

AH város megítélésében játszott szerepe között 

Forrás: lakossági lekérdezés eredményei alapján saját szerkesztés 
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H1 hipotézisem a szakértői mélyinterjúk, stakeholderi kérdőíves felmérések, 

valamint a Győrt és a vállalatot vizsgáló szekunder adatforrások elemzése alapján 

igazolást nyert. 

 

H1 (a, b, c): Győr város reputációjának – a település által definiált három 

legfontosabb – vizsgált területén kimutatható az AH ösztönző hatása: 

H1(a): turizmus 

H1(b): befektetők 

H1(c): lakosság 

Alhipotéziseimet arra alapoztam, miszerint a település három klasszikus célcsoportja, a 

turisták, városlakók és a befektetők – a városi hírnév összességének döntő részét adó 

imázstartalmat hordozó stakeholderek – vonatkozásában is megjelenik a vállalat hatása: 

egyrészt kimutatható feltárt véleményük alapján, másrészt igazolható az adott területről 

gyűjtött információkkal. 

H1(a) hipotézis vizsgálata: Győr város hírnevének turisztikai aspektusában 

kimutatható az AH ösztönző hatása. 

A H1(a) hipotézis bizonyításához a disszertációhoz készült primer kutatási folyamat 

mindegyik fázisát használom. 

A turisztikai szektor megkérdezett képviselőinek 73,7%-a hallott már az AH Látogatói 

Központjáról, a megkérdezettek által képviselt Tourinform irodák közel fele (47,5%) ad is 

róla tájékoztatást. A kereszttáblaelemzéssel megvizsgált távolsági együttható – milyen 

messze található Győrtől a válaszadó által képviselt település – nem mutatott releváns 

összefüggést sem az információ meglétével, sem az iroda információszolgáltatásával. A 

szakemberek véleménye szerint van turisztikai hozadéka a látogatóközpontnak, ami főként 

a kibővült turisztikai kínálatban és a vendégéjszekák számának növekedésében (31 

táblázat) nyilvánul meg. A lekérdezés során vizsgáltam a vállalat Győr turizmusának egyes 

részterületeire gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatását is (48. ábra, 48. táblázat). A 

válaszok alapján a legnagyobb fokú egyetértés a városdesztináció pozitív turisztikai 

megítélését fogadta, melyet a közösen használt szlogen és az AH által generált 

médiavisszhang nagy mértékben ösztönöz. A kimagasló mértékű iparűzési adóbevételek – 

és idegenforgalmi adóbevételek – megfelelően kerülnek felhasználásra, amiből a turisztikai 
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szektor is profitál. A vállalat társadalmi felelősségvállalása jegyében tett szponzorációs 

tevékenysége a szakma válaszadói szerint egyértelműen ösztönzőleg hat a turizmusra. 

Győr MJV és az AH kommunikációs vezetőjével folytatott szakértői interjúk során 

feltártam továbbá azokat az összefüggéseket, melyek turisztikai aspektusból (is) 

értelmezhetők. Az AH látogatóközpontja révén turisztikai attrakcióval is jelent van a város 

kínálatában, ezáltal az AH még jobban kötődik az idegenforgalom terén is Győrhöz. A 

központ évente átlagosan 18.000 látogatója a város turisztikai bevételeit gyarapítja, 

valamint véleményem szerint hozzájárul a kereskedelmi vendégéjszakák számához is.
48

 Az 

AH által generált üzleti turizmus, valamint az elmúlt két évben szervezett saját turisztikai 

programok (pl. TT Birthplace Tour) nem csak közvetetten, hanem közvetlenül is 

hozzájárulnak a városban eltöltött kereskedelmi vendégéjszakákhoz. 

A stratégiai kommunikációs eszközök tartalomelemzése során turisztikai vonzatú 

összefüggéseket is feltártam. A város turisztikai marketingje során használt egyik – a 

leporellókiadványok mellett – legfontosabb imázskiadványban, melyeket az 6.2.1. 

fejezetben mutattam be, markánsan megjeleníti az AH-t, ahogy a turisztikai 

„fogadószobaként” is funkcionáló látogatóközpontjában is (6.2.4. fejezet). Az 

idegenforgalmi események, kampányok során gyakran bemutatott, vetített imázsfilm 

vonatkozásában is markáns a vállalat jelenléte (6.2.2. fejezet). 

A szekunder és primer elemzésekből kapott eredmények alapján a H1(a) hipotézist 

igaznak tekintem. 

 

H1(b) hipotézis vizsgálata: Győr város hírnevének befektetői aspektusában 

kimutatható az AH ösztönző hatása. 

A hipotézis igazolását a stakeholdeir lekérdezések, a szakértői mélyinterjúk, valamint a 

kommunikációs eszközök tartalomelemzéséből kapott eredményekkel is alá kívánom 

támasztani.  

A befektetői lekérdezés eredményei szerint a megkérdezett vállalatok 30,4%-nak 

letelepedésében játszott szerepet az AH. A győri telephelyválasztás motivációit vizsgálva a 

legtöbbször a szakképzett munkaerő telepítőtényező került említésre, melynek 

rendelkezésre állását a primer kutatásomban (szakértői mélyinterjúk és a stakeholderek 

                                                           
48

 Az állításomat hard adatokkal nem támasztható alá, mert a Győrben kereskedelmi vendégéjszakát eltöltött 

vendégek utazási motivációi nem szerepelnek a kötelező önkormányzati IFA-bevallásban, emellett nem méri 

semmi kifejezetten 1-1 attrakció vendégeinek hozzájárulását a turisztikai teljesítményhez. 
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kérdőíves lekérdezése) bizonyítást nyert összefüggés szerint az AH (is) ösztönzi, valamint 

a Széchenyi István Egyetem és a középfokú szakképzés támogatásán keresztül is elősegíti. 

A válaszadók 41,9%-nál történt az AH-val összefüggésbe hozható kapacitásbővítés 1993 

óta. Az 51. ábrán bemutatott releváns dimenziók, melyek a város és az autóipari vállalat 

közötti kapcsolatban befektetői szempontból szerepet játszhatnak, is mutatják, hogy a 

megkérdezettek a város és a vállalat kapcsolatának egyes aspektusaiban is látják az AH 

szerepét. A legdominánsabban ez az oktatás (felsőoktatás) területén érezhető, míg ahogyan 

a munkaerőigény és –kínálat tekintetében kettősség volt tapasztalható a véleményekben, 

így itt is megosztotta a válaszadókat az AH munkaerő-piacon és az átlagkeresetek 

alakulásában gyakorolt hatása. Győr közlekedésföldrajzi adottságainak bővülésében, 

javulásában, valamint a társadalmi felelősségvállalás területén érezhető aktivitásban is 

kimutatható a négykarikás győri válallat jelentős befolyása. 

A szervezeti kommunikációs eszközök vizsgálatának eredményei is igazolják a 

hipotézisban mefogalmazott hatást. Az 6.2.1. és az 6.2.2 fejezetben bemutatott városi 

imázskiadvány és imázsfilm a befektetői célcsoportot megcélzó rendezvényeken is a várost 

bemutató egyik legfontosabb marketinganyagok, melyben a győri gazdaság, az 

„innováció” egyértelmű nevesített képviselője az Audi Hungaria Zrt. 

A szakértői mélyinterjúk során a vizsgált szervezetek képviselői egyértelműen jelezték 

a Győri Járműipari Életpályamodell fontosságát, melyeben a Város és a Vállalat kiemelt 

partnerei egymásnak, a modell pedig kulcsfontosságú tényezője a közös hírnévépítésnek. 

Hasonló jelentőséggel bír „A jövő Győrben épül.” szlogen közös használata, mely a 

stakeholderi lekérdezés során is bizonyította létjogosultságát a közös hírnévmenedzsment 

tevékenység során. 

A bemutatott szekunder és primer elemzésekből kapott eredmények alapján a H1(b) 

hipotézist igaznak tekintem. 

 

H1(c) hipotézis vizsgálata: Győr város hírnevének lakossági aspektusában 

kimutatható az AH ösztönző hatása. 

A H1(c) hipotézisben megfogalmazott állításomat a primer kutatási folyamat fázisainak 

részeredményeivel támasztom alá. 

A lakossági megkérdezés eredményeinek feldolgozása után kiderült, hogy az AH 

hírneve Győr városra, mint potenciális lakóhelyre is hatással van, melyet az 55. ábra 

szemléltet.  
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élhető

3%

család, barátok

18%

munkalehetőség

, gazdasági erő

15%

földrajzi fekvés

1%

infrastruktúra, 

oktatás

12%

több szempont 

is egyszerre

50%

egyéb

1%

Győri lakóhelyválasztásában mi játszotta a fő 

szerepet?

 
55. ábra. Válaszadók győri letelepedésének fő motivációi 

Forrás: lakossági lekérdezés alapján saját szerkesztés 

A megkérdezettek közül a Győrbe költözők (n=124) 15%-a indokolta döntését 

kifejezetten a munkalehetőségekkel és a város gazdasági erejével, többen közülük 

nevesítették is a motor- és autógyárat. A válaszadók 50%-nak választásában több szempont 

is közrejátszott. Győr, mint lakóhely lakossági imázsában (56. ábra) a gazdaság, a 

munkalehetőség domborodik ki leginkább, melyet szorosan a város nyújtotta szabadidős 

lehetőségek, a sport és kulturális programok, infrastruktúra követ egyenlő arányban az 

élhetőséggel, tisztasággal. Jól kivehető tehát a válaszokból, hogy a lakóhelyre 

egyértelműen hatást gyakorol a vállalat, mint a régió legnagyobb foglalkoztatója és a helyi 

gazdaság motorja. 
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élhető, tiszta

17%

biztonságos

3%

érzelmi tényező, 

család

1%

lehetőségek, sport, 

kultúra

17%

gazdaság, 

munkalehetőség

18%

fejlesztések

10%

földrajzi 

elhelyezkedés, 

folyópartok

9%

infrastruktúra, 

közlekedés, 

szolgáltatások, 

oktatás

15%

épített és 

természeti 

környezet

10%

Győr, mint lakóhely pozitív jellemzői

56. ábra. Győr városának, mint lakóhelynek pozitív jellemzői (max. 3 jellemző/fő). N=302 

Forrás: lakossági lekérdezés alapján saját szerkesztés 

A város életének különböző területein, melyeket a hírnévmenedzsment területeiként is 

vizsgáltam az 54. táblázatban, szintén bizonyítható az AH hatása. A legnagyobb 

összefüggés a szponzoráció, a város kulturális és sportéletének támogatásában, valamint az 

oktatásban mutatkozott az eredmények alapján. 

A szakértői mélyinterjúk elemzéséből kiderült, hogy a társadalmi felelősségvállalás 

jegyében az AH jelentős mértékben szponzorálja Győr társadalmát (önkéntes nap, 

alapítványok, kórház, rendőrség, sportolás támogatása stb.), szponzorációs 

tevékenységével (Győri Audi ETO KC, Győri Balett stb.) emellett erősíti a győri lakosok 

büszkeségét. 

A bemutatott szekunder és primer elemzésekből kapott eredmények alapján a H1(c) 

hipotézist igaznak tekintem. 

 

H2: Az imázstranszfer az AH → Győr irányban érzékelhető. 

H2 hipotézisemet abból a feltételezésből állítottam fel, miszerint a termékek márkázásakor 

a szakemberek előszerettel élnek a számukra pozitív országimázs-hatás használatával, 

ugyanígy a desztinációk márkázásuk, hírnévépítésük során gyakorta emelnek ki a település 

arculatában meghatározó elemeket, márkákat, termékeket, vállalatokat, nevezetességeket 

(Papp-Váry 2004, Newburry 2012, Kang – Yang 2010). Az imázstranszfer általánosságban 

tehát érzékelhető az ország → termék, valamint a vállalat → település viszonylatában, 

fordított esetben azonban nem. 
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Az AH kommunikációs vezetőjével folytatott szakértői interjúból kiderült, hogy a 

vállalat kommunikációja során egyértelműen törekszik megjeleníteni a neki otthont adó 

telephely-várost, Győrt. Mivel az AH értékesítéssel nem foglalkozik, a Győrben gyártott 

Audi modellek promóciójába nincs beleszólása, ez központi konszern kompetencia. A 

szponzorációjuk során támogatott intézményeknek – Győri Balett, Győri Filharmonikus 

Zenekar, Győri AUDI ETO KC – juttatott Audi gépjárművek mindegyikén matrica és a 

„Győri szívvel”felirat hirdeti, hogy Győrben készült az autóhoz az erőforrás, „bennük 

győri szív dobog”. A tény, hogy a győri gyárban gyártott A3 Limousine kampányfilmjét a 

város ikonikus helyein forgatják, azt támasztja alá, hogy a hatás a másik irányban is 

érvényesül. 

A lakossági lekérdezés eredményei a hatást mindkét irányban mutatják (59. táblázat), a 

hipotézisben megállapított AH→Győr irányban erősebben alátámasztják (átlag=4,03). 

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? 

1: egyáltalán nem, 5: teljes mértékben n Minimum Maximum Átlag Szórás 

Győr város megítélésében szerepet játszik az 

AHM-ről alkotott vélemény 
327 1 5 4,03 1,015 

Az AHM megítélésében szerepet játszik Győr 

városáról alkotott vélemény. 
323 1 5 3,66 1,087 

59. táblázat. A vizsgált szervezetek hírnevének hatása 

Forrás: lakossági lekérdezés eredményei alapján saját szerkesztés 

A turisztikai (47. táblázat) és befektetői (50. ábra) visszajelzések hasonló 

összefüggéseket mutatnak, mindkét stakeholderi csoport véleménye szerint egyértelmű az 

AH→Győr irányában a hatás, míg a Győr→AH irányban szintén érezhető. 

A hipotézist igazolom, ám kiegészítése szükséges. A Győr→AH irányban is 

bizonyítható imázstranszfer a stratégiai kommunikációs eszközök tartalomelemzése 

és a vállalat kommunikációs vezetőjével készült szakértői mélyinterjú tartalmi 

elemzése alapján. 

 

H3: Győr városmarketingjében az itt készülő Audi modellek (TT, A3 Cabriolet és A3 

Limousine) unique selling pointként kiaknázhatók. 

A települések márkázásuk, hírnévépítésük során kivételes helyezben vannak, ha 

rendelkeznek egy kiemelkedő sajátossággal, adottsággal, melyre építve 

hírnévstratégiájukat a különböző célcsoportokat megszólíthatják. Győr esetében ez az 

egyedi termék, mely be is került a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba, zászlóshajója 

lehet a városnak: az Audi TT vagy egyéb, a győri telephelyen készülő Audi modellek. A 
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H2 hipotézisben is vizsgált imázstranszfer (made-in-hatás) nem csak termék – ország, 

hanem termék – város viszonylatban is megvalósulhat, így a kizárólag Győrben készülő 

Audi modellek a város egyediségének megalapozói lehetnek. 

A városi stratégiai kommunikáció irányvonalai a város kommunikációs vezetőjével 

készült szakértői mélyinterjú (6.1.1. fejezet) és a kommunikációs eszközök 

tartalomelemzése (6.2. fejezet) során egyértelműen megmutatkoztak. A város nem kíván 

kiemelni egyetlen hírnévelemet sem, kommunikációjában sokoldalúságát hangsúlyozza: 

Győr a folyók városa, Győr a Győrkőcváros, Győr az innováció városa stb. A település 

2017 márciusától érvényes, új arculata éppen e sokszínűség bemutatására jött létre az „Egy 

város, ezer élmény” szlogen és a város nevezetességeit jelképező szimbólumrendszer 

felhasználásával. 

A város és környéke lakossága a lekérdezés során sem emelt ki egy tényezőt sem, az 51. 

és az 52. táblázat tanulsága szerint a válaszadók nem érzik dominánsnak egyik felsorolt 

nevezetességet, szabadidős lehetőséget sem, az AH-hoz kapcsolódó gyár, mint 

nevezetesség, valamint a gyárlátogatás, mint szabadidős program nem szerepelt a 

leginkább ajánlott opciók között. 

A turisztikai szakma képviselői főként az Audival asszociálnak Győrre, de mellette 

mind a Rába, mind az ETO vagy Győri Balett és a győri kézilabda jelentős „terméknek” 

bizonyult (45., 46. ábra). 

A kutatásaim szerint az AH jelentős mértékben jelen van Győr város hírnevében, 

ugyanakkor dominanciája mégsem állapítható meg, így a H3 hipotézist elvetem. 

 

H4: A vállalat és a város közötti kölcsönhatásmechanizmusok tervezett módon, a 

kommunikációs csatornák révén. valósulnak meg. 

A hírnév menedzselése során Győr város, valamint az Audi Hungaria kommunikációval 

foglalkozó szervezeti egységeinek vezetőivel készítettem mélyinterjút, ezt követően 

tartalomelemzés és helyszíni megfigyelés segítségével elemeztem a két szervezet 

kiválasztott stratégiai kommunikációs eszközeit. 

A szakértőktől kapott információk alapján (6.1. fejezet) megállapítható, hogy mindkét 

szervezet tudatosan alkalmazza a kommunikáció eszköztárát, szem előtt tartva stratégiai 

céljaikat és a „Jövő Győrben épül!” marketingkommunikációs együttműködés jegyében 

bevallásuk szerint tudatosan törekednek a partnert megjeleníteni. 

A kommunikációs és marketing eszközök tartalomelemzésének eredményeiből azt a fő 

következtetést vontam le (46. táblázat), hogy az AH és Győr város vállalt együttműködése 
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érzékelhető, a stratégiai terveknek megfelelően. Így megállapítható, hogy a 

kölcsönhatásmechanizmusok tervezett jelenségek, melyek a két szereplő 

együttműködésében valósulnak meg. 

Primer kutatásom alapján a H4 hipotézist elfogadom. 

A hipotézisek és tézisek összegzését a 60. táblázat szemlélteti. 

HIPOTÉZIS BIZONYÍTÁS  TÉZIS 

H0: A dolgozatomban vizsgált két 

szerepelő, Győr város és az Audi 

Hungaria stratégiai hírnévépítési 

tevékenységének tartalmát a hazai és 

nemzetközi szakirodalom is igazolja. 

IGEN Győr város és az Audi Hungaria 

Zrt. tudatosan, a hazai és 

nemzetközi szakirodalom szerint 

foglalkozik hírnevük építésével. 

H1: Győr város (pozitív) hírnevének 

(ki)alakulásában szerepet játszik az 

AH. 

H1 (a, b, c): Győr város 

reputációjának – a település által 

definiált három legfontosabb – 

vizsgált területén kimutatható az AH 

ösztönző hatása: 

H1(a): turizmus 

H1(b): befektetők 

H1(c): lakosság. 

IGEN 

 

 

 

 

 

 

 

IGEN 

IGEN 

IGEN 

Győr város hírneve pozitív, és 

ennek kialakulásában és 

alakulásában szerepet játszik az 

Audi Hungaria Zrt. 

Győr város hírnevében 

turisztikai, befektetői és lakossági 

aspektusból is jelen van az Audi 

Hungaria Zrt. 

H2: az imázstranszfer az AH → 

Győr irányban érzékelhető. 
IGEN, 

kiegészítéssel 

Az Audi Hungaria Zrt. hírneve 

hatással van Győr város 

hírnevére, mely hatás fordított 

irányban is érzékelhető a vállalat, 

mint munkaadó vonatkozásában. 

H3: Győr városmarketingjében az itt 

készülő Audi modellek (TT, A3 

Cabriolet és A3 Limousine) unique 

selling point-ként kiaknázhatók. 

NEM Győr város pozícionálásában 

több elem meghatározó, melyből 

sem a városi hírnév gondozásával 

foglalkozó szakemberek 

véleménye, sem a célcsoportok 

visszajelzése alapján nem 

emelkedik ki USP-ként az Audi-

termék. 

H3: A vállalat és a város közötti 

kölcsönhatásmechanizmusok 

tervezett módon, a kommunikációs 

csatornák révén valósulnak meg. 

IGEN Az Audi Hungaria Zrt. és Győr 

város között létrejött 

marketingkommunikációs 

együttműködés: „A jövő Győrben 

épül.” tartalmas, megvalósítására 

mindkét fél törekszik, melynek 

eredményeit a célcsoportok is 

érzékelik. 

60. táblázat. Hipotézisek és tézisek 

Forrás: saját szerkesztés 
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8. Kitekintés a kutatás folytatására 

Lakóhelyem iránt érzett rajongásomból és érdeklődésemből fakadóan a téma iránt a 

disszertáció megírása és a kutatás fázisai alatt végig motivációt éreztem. Szem előtt tartva 

a dolgozat gyakorlati, való életben vett hasznosságát, törekedtem olyan modell feállítására, 

mely a városi és vállalati szereplőknek segítségül lehet a területi szinergiák fokozására, a 

hatékonyabb együttműködés segítségével. 

A hírnépítés folyamatát tanulmányozva nem az egyes szereplők hírnevének 

meghatározása volt kutatásom középpontjában, hanem annak vizsgálata, hogy a szervezeti 

kommunikáció segítségével hogyan támogatják egymást a felek a hírnévmenedzsmentben, 

elősegítve ezzel egy közös, pozitív hírnév kialakulását, mely Győr város, mint lakóhely, 

mint turisztikai desztináció és mint telephely népszerűségét növeli, a területi tőkét erősíti. 

A lefolytatott vizsgálat eredményeit áttekintve a következő következtetésekre jutottam: 

- Mind Győr város, mind az AH tudatosan műveli a szervezeti kommunikációs 

tevékenységet hírnevük alakításában; 

- Mindkét fél tudatosan törekszik a másik megjelenítésére, tehát elkötelezetten és 

tervszerűen együttműködik a két szervezet; 

- a hírnévépítés, hírnévmenedzsment területén való együttgondolkodás és 

együttműködés eredményeit a stakeholderek is érzékelik. 

Jövőbeli kutatási irányok 

Dolgozatomban a Triple Helix modell két szereplőjét, a várost és a vállalatot, kettejük 

együttműködését elemeztem. A harmadik tényező, az akadémiai szféra képviselője, Győr 

vonatkozásában a Széchenyi István Egyetem bekapcsolása a kutatásba kiegésztené a 

hatásmodellt. A területi tőke vizsgálata a városok, régiók fejlődése, ennek tudatos 

útkeresése szempontjából kiemelten fontos. Magyarország Győrhöz hasonló vidéki 

nagyvárosaiban, innovációs, oktatási és gazdasági központjaiban a közelmúltban születtek 

tanulmányok az egyetem és vállalatok kapcsolatáról marketingkommunikációs 

aspektusban. Deés Szilvia (2011) a Pécsi Tudományegyetem marketing sajátosságait, a 

felsőoktatás kommunikációját, a felsőoktatás és a vállalatok közti kommunikációt 

vizsgálta, vállalati kommunikációs modell kialakítására vállalkozott a magyar 

felsőoktatásban. Imreh-Tóth Mónika (2014) a Szegedi Tudományegyetem vonatkozásában 

vizsgálta az egyetemek szerepét a regionális Triple Helix Modellben. 

Győr város turizmusáért dolgozva ismerem és elismerem a Széchenyi István Egyetem 

marketingkommunikációs tevékenységét, úgy gondolom, a tudatos együttműködés az 
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intézmény esetében is tetten érhető. A Triple Helix Modell továbbfejlesztett változata, a 

Quadruple Helix és a Quintuple Helix modell pedig további kitekintésre ad lehetőséget. 

A disszertációm elején (1. ábra) bemutatott hatásmodell, kutatásom eredménye alapján 

alkalmazható a város és a vállalat hírnévépítése során keletkezett szinergiák feltárására. 
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http://www.gymsmo.hu/cikk/megyei-ertektar-megyerikumok.html
http://www.magellanpr.hu/index.php?inc=inc.hajonaplo.anyag.php&title=Haj%F3napl%F3%20-%20V%E1rosb%F3l%20city&azon=93
http://www.magellanpr.hu/index.php?inc=inc.hajonaplo.anyag.php&title=Haj%F3napl%F3%20-%20V%E1rosb%F3l%20city&azon=93
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

 

7. ábra. A piacbefolyásolás eszközrendszere.  

Forrás: Nyárády – Szeles 2011 II., 64 
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2. számú melléklet 

 

21. ábra. A CI-koncepció.  

Forrás: Piskóti 2012, 304 
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3. számú melléklet 

 

31. ábra. A világ legbiztonságosabb országai IEP’s 2015 Global Peace Index felmérése 

alapján.  

Forrás: Reputation Institute 2015 
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4. számú melléklet 

 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Apple Apple Apple Apple Apple 

2. Google Google Google Amazon.com Google 

3. Berkshire 

Hathaway 

Amazon.com Amazon.com Google Berkshire 

Hathaway 

4. Southwest 

Airlines 

Coca-Cola Coca-Cola Berkshire 

Hathaway 

Amazon.com 

5. Procter & 

Gamble 

IBM Starbucks Starbucks Starbucks 

6. Coca-Cola FedEx IBM Coca-Cola Walt Disney 

7. Amazon.com Berkshire 

Hathaway 

Southwest 

Airlines 

Walt Disney Southwest 

Airlines 

8. FedEx Starbucks Berkshire 

Hathaway 

FedEx American 

Express 

9. Microsoft Procter & 

Gamble 

Walt Disney Southwest 

Airlines 

General 

Electric 

10. McDonald’s Southwest 

Airlines 

FedEx General 

Electric 

Coca-Cola 

19. táblázat. Fortune Most Admired Companies 2011-2015.  

Forrás: www.fortune.com 
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5. számú melléklet 

 

32. ábra. Az RQ-modell hat dimenziója
49

 

                                                           
49 http://www.theharrispoll.com/reputation-quotient. A letöltés ideje: 2016. december 27. 
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6. számú melléklet 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Google Apple Amazon Amazon Wegmans 

Food 

Markets 

Amazon.com 

2. Johnson & 

Johnson 

Google Apple Coca-

Cola 

Amazon.com Apple 

3. 3M 

Company 

Coca-Cola Walt 

Disney 

Apple Samsung Google 

4. Berkshire 

Hathaway  

amazon.com Google Walt 

Disney 

Costco USAA 

5. Apple Kraft Foods Johnson 

& 

Johnson 

Honda Johnos & 

Johnson 

Walt Disney 

6. Intel 

Corporation 

Walt Disney Coca-

Cola 

Costco Kraft Public Super 

Markets 

7. Kraft Foods Johnson & 

Johnson 

Whole 

Foods 

Market 

Samsung L.L. Bean Samsung 

8. amazon.com Whole 

Foods 

Market 

Sony Whole 

Foods 

Public 

Supermarkets 

Berkshire 

Hathaway 

9. General 

Mills 

Microsoft Procter 

& 

Gamble 

Microsoft Apple Johnson and 

Johnson 

10. Walt Disney UPS Costco Sony Google Kellogg 

Company 

20. táblázat. A 2011-2016 RQ rangsor top 10 vállalata
50

 

 

                                                           
50

 http://www.theharrispoll.com/reputation-quotient/. A letöltés ideje: 2016. december 27. 
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7. számú melléklet 

Adónem 

Év Iparűzési adó Építményadó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó 

1996 1.185.500 175.684 155.200 3.077 

1997 1.618.491 184.332 158.400 4.677 

1998 2.381.965 190.582 154.499 7.453 

1999 3.068.934 213.505 252.653 8.243 

2000 3.587.387 744.610 235.047 10.674 

2001 4.384.798 1.344.564 298.529 12.989 

2002 4.813.542 1.383.024 296.155 11.507 

2003 4.897.215 1.553.442 485.787 28.097 

2004 5.654.523 1.576.545 822.510 52.198 

2005 6.877.675 1.791.703 867.777 58.903 

2006 6.501.486 1.563.033 881.383 61.774 

2007 8.098.412 1.610.410 1.047.249 57.789 

2008 15.725.182 1.539.448 1.044.575 67.513 

2009 13.893.341 1.690.556 1.014.122 56.919 

2010 13.601.281 1.910.418 1.070.397 63.125 

2011 16.284.052 1.960.608 1.109.726 70.381 

2012 16.283.625 1.960.408 1.087.855 93.382 

2013 14.376.127 2.527.227 427.327  85.800 

2014 17.157.167 2.955.929 442.008 82.222 

2015 19.317.130 3.064.510 469.694 119.498 

2016 21.915.990 3.216.333 484.363 138.614 

30. táblázat. Győr adóbevételeinek alakulása 1996-2016 években (adatok eFt-ban) 

Forrás: Győr MJV Önkormányzata 
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8. számú melléklet 

 Vendégek 

száma a ker. 

szálláshelyeken 

(fő) 

Vendégéjsza-

kák száma 

Vendégek átl. 

tartózkodási 

ideje (éjszaka) 

Külföldi 

vendégek 

száma 

Külföldi 

vendégéj-

szakák 

’08 113.845 212.210 1.9 64.266 118.070 

’09 94.975 187.567 2 52.447 105.045 

’10 116.399 233.869  2 65.774 132.708 

’11 133.708 283.770 2.1 73.988 147.039 

’12 152.321  357.781  2.3 88.371 200.352 

’13 153.628 331.974 2.2 89.815 191.549 

’14 154.908 340.538 2.2 88.393 173.524 

’15 154.354 336.526 2.2 83.557 155.361 

’16 175.575 367.842 2.1 96.683 178.687 

31. táblázat. Győr város turisztikai adatai (kereskedelmi szálláshelyek) 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 
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9. számú melléklet 

Sor-

rend 

Vidéki TOP25 

település 

Összes 

vendégéj-

szaka 

száma 2016 

Vendégéjszaka 

változása % 

Helyezés változása 

2015/2016 2008/2016 2015/2016 2008/2016 

1. Hévíz 1056072 +8.6 +16.1 0 0 

2. Hajdúszoboszló 937846 +8.7 +17.3 0 0 

3. Siófok 756281 +6,0 +13,3 0 0 

4. Bük 700768 +3,8 +30,2 0 +2 

5. Balatonfüred 617537 +3,6 +6,8 0 -1 

6. Zalakaros 500309 +5,1 +32,4 0 +1 

7. Sárvár 485446 +5,8 +46,7 0 +2 

8. Eger 447568 -0,1 +38,3 0 +2 

9. Debrecen 387692 +10,1 +3,5 +2 -1 

10. Szeged 377358 +13,0 +46,0 +3 +1 

11. Győr 367842 +6,8 +73,3 +1 +4 

12. Gyula 366725 +3,3 +60,6 -2 0 

13. Sopron 361250 -4,8 -9,6 -4 -7 

14. Miskolc 359803 +11,5 +58,2 0 -1 

15. Visegrád 244455 +13,9 +88,1 +1 +6 

16. Pécs 223452 -1,9 -0,6 -1 -2 

17. Egerszalók 200348 +6,9 +585,3 +1 +11 

18. Zamárdi 197395 +7,8 +173,0 +1 +8 

19. Nyíregyháza 194916 +0,7 +47,9 -2 +1 

20. Harkány 191723 +19,2 -4,6 +2 -4 

21. Velence 190052 +114,6 +568,4 +9 +8 

22. Balatonszemes 167222 -0,2 +16,0 -2 -4 

23. Keszthely 161726 +17,7 +1,6 +2 -6 

24. Gyöngyös 159601 +8,8 +110,5 -1 +1 

25. Kecskemét 157188 +11,3 +58,6 -1 -3 

32. táblázat. A vendégéjszaka forgalom alakulása 2016-ban az előző évhez és 2008-hoz 

képest 

Forrás: KSH adatai alapján turizmusonline.hu
51

 

                                                           
51

 http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/osszeallt_a_leglatogatottabb_hazai_telepulesek_listaja. A letöltés 

ideje: 2017. február 23. 

http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/osszeallt_a_leglatogatottabb_hazai_telepulesek_listaja
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10. számú melléklet 

Tervezési alapegység megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

(eFt) 

2016 

Eredeti 

előirányzat 

(eFt) 

2017 

Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás 

kiadásai 

5.000 5.000 

Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek 

gyártása, tervezése 

25.000 36.000 

EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra 25.000 - 

Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, 

rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése 

10.000 10.000 

Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire 5.000 5.000 

Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása és tervezése 
8.000 8.000 

Sajtó megjelenések, sajtó események, protokoll rendezvények 

szervezése 

20.000 33.000 

Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos 

kiadások 

10.000 10.000 

Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások 10.000 10.000 

Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, 

kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra 

18.000 22.000 

A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó 

tevékenységekkel összefüggő kiadások 

14.000 35.000 

Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó 

események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások 

45.000 80.000 

Rendezvények támogatása 44.000 45.000 

Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások 12.000 8.000 

A városmárkát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő 

kiadásokra 

8.000 8.000 

Győr Projekt Kft. – Látogatóközpont működésének szakmai 

támogatása 

18.000 20.000 

Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére 5.000 5.000 

Nyárnyitó koncert 35.000 35.000 

Nyárzáró koncert 40.000 40.000 

Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei 45.000 67.000 

„Szilveszteri Városi Vigasságok” rendezvénnyel összefüggő 

kiadásokra 

10.000 10.000 

Nemzetközi kapcsolatokra – benne a kapcsolódó járulékok 

előirányzata is 

45.000 71.000 

Pályázatokkal kapcsolatos marketing feladatokra - 15.000 

Összesen 216.000 573.000 

33. táblázat. Városmarketing és Programszervezési Főosztály tervezési alapegységei a 

2016-os és 2017-es költségvetési évre 

Forrás: Győr MJV Polgármesteri Hivatal 
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11. számú melléklet 

 
42. ábra. Győri Járműipari Életpályamodell

52
 

                                                           
52

 A jövő Győrben épül! Győri Járműipari Életpályamodell önkormányzati kiadvány, 2015 
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12. számú melléklet 

 

43. ábra. Az Audi Hungaria stratégiaháza 

Forrás: AH 2015 
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13. számú melléklet 

 

Interjú az Audi Hungaria Zrt. Vállalati Kommunikáció és Kormánykapcsolatok 

Osztálya számára 

 
Czechmeister Mónika  

Kommunikációs Vezető 

AUDI HUNGARIA Zrt. 

 

Tisztelt Czechmeister Mónika! 

A Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

doktorjelöltjeként doktori disszertációmban Győr városa és az Audi Hungaria Zrt. 

kapcsolatát vizsgálom hírnévépítésük során. Kérem, az alábbi kérdések megválaszolásával 

segítse kutatásomat. 

Támogatását köszönöm! 

Jakab Petra, doktorjelölt (Győr MJV idegenforgalmi referense) 

 

 

KÉRDÉSEK 

 

1. Kérem, röviden mutassa be a gyár hírnévépítési (reputációs) stratégiáját? 

Az Audi Hungaria egész kommunikációjának stratégiai célja a vállalat imázsának építése. 

Igyekszünk valamennyi tevékenységünkkel ehhez hozzájárulni, legyen az a sajtókapcsolatok, 

szponzoráció vagy éppen a belső kommunikáció területe. Kommunikációnkban hangsúlyozzuk, 

hogy prémium termékeket gyártó vállalatként a régió legnagyobb munkáltatójaként indirekt módon 

30 000 embernek biztosítunk megélhetést, emellett felelősségteljes vállalatként támogatjuk a régió 

sport, kulturális, szociális életét és az egészségügyi ellátás színvonalának növelését. A hírnevünk 

építéséhez jelentősen hozzájárul a CSR stratégiánk, amelyet előre meghatározott irányelvek mentén 

valósítunk meg.  

 

2. Hogy pozícionálja magát a gyár hazai és nemzetközi viszonylatban?  

Lásd stratégiai terv. 

 

3. Mennyire hangsúlyozza a gyár külső kommunikációjában magyarságát/győriségét?  
Fontos szempont a kommunikációban, törekszünk arra, hogy utaljunk arra, hogy magyarok, illetve 

győriek vagyunk. A szlogenjeinkben is használunk utalást a városra: „Győri szívvel”, „Győrből a 

világnak”, „A jövő Győrben épül”. Amennyiben a TT modelljeinkről esik szó, akkor is mindig 

kihangsúlyozzuk, hogy hungarikumnak számít a termék, egyedül csak Magyarországon készül. 

Híre van már a konszernen belül is a magyar gyár sikereinek, elismerik a győri gyártó telephely 

rugalmasságát, a munkatársak szakértelmét, kreativitását, ezért is kap a vállalat számos fontos 

projektek, mint például a Q3 vagy az E-motorok gyártását. 

Nagyon sokat ad nekünk Győr városa, kifejezetten jó az együttműködésünk, így fontos, hogy 

kifejezzünk köszönetünket a városnak. 

 

4. Törekszik arra az AH, hogy marketingjében/hírnévépítésében megjelenítse a Győrt? Ha 

igen, kérem, válaszát példákkal támassza alá! (pl. közös megjelenés kiállításokon, vásárokon, 

az imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben stb.) 

Igen, tudatosan figyelünk arra, hogy Győrt is megjelenítsük a kommunikációnkban, hiszen Győr és 

az Audi Hungaria neve már szinte teljesen egybeforrt. Gyakran használjuk szinonimaként is, pl. xx 

autó készült az Audi Hungariánál vagy Győrben. 

A imázsfilmünk is mindig egy Győrt bemutató résszel kezdődik. Figyelünk arra, hogy 

rendezvényeinken részt vegyen a városvezetés, az imázspublikációnkban is mindig szentelünk egy-

egy fejezetet Győr városának, az idei kiadványban az elmúlt évek dinamikus fejlődését mutatjuk 
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be, kiegészítve egy polgármesteri interjúval. A személyügyi marketing is gyakran mutatja be 

Győrt, a jövőbeli munkavállalók megnyerése érdekében. 

 

5. Ön szerint melyek a gyár pozitív és negatív jellemzői? Kérem, soroljon fel 3-3 példát, ha 

van! 

Pozitív:  innovatív termékek és gyártástechnológia 

aktívan részt vesz a régió életében, komolyan veszi a társadalmi felelősségvállalást 

   odafigyel a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra 

Negatív: mivel ekkora vállalatról van szó, a folyamatok lassabbak 

 

6. Milyen a munkatársak elképzelése (belső képe) a vállalatról? 

A munkatársak többsége büszke arra, hogy az Audi Hungariánál dolgozik és prémium minőségű 

autókat és motorokat gyárt. Igyekszünk növelni munkatársaink lojalitását, amelynek érdekében 

számos kommunikációs kampány és rendezvény szervezünk. 

 

7.Az AH Látogatói Központjába érkező vendégek, a gyárlátogatáson részt vevők figyelmét 

felhívja valami (információs anyag, tábla, stb.) Győr bővebb megismerésére? 

Igen, már a honlapon, a gyárlátogatás lefoglalásakor megtalálják Győr nevezetességeit, 

programajánlóit. A gyárlátogatás után a kollégák ajánlják a belváros látványosságait, éttermeit, 

további programlehetőségeket, amelyre gyakran külön rá is kérdeznek a látogatók. 

 

8. Hogyan alakul a Látogatói Központ éves látogatószáma az elmúlt 5 évben? 

A látogatóközpont megnyitása óta már több mint 70 000 érdeklődő látogatta meg az Audi 

Hungariát. Éves szinten átlagosan 18 000 látogató érkezik hozzánk. Ez a szám stabilnak mondható, 

ami egyben a gyárvezetések maximális kapacitását is jelenti, hiszen egész évben teljes létszámmal 

tartjuk a vezetéseket. További csoportok indítására is lenne igény, de természetesen a termelés 

zavartalan működése az elsődleges szempont. 

 

9. A turisták hány százaléka érkezik közvetlenül az AH látogatóközpontja miatt? 

A Látogatói Központot elsősorban más cégektől érkező vendégek, iskolai osztályok, egyetemisták 

és turisták látogatják. A turisták döntő része kifejezetten az Audi Hungaria miatt érkezik Győrbe, 

ez az utazásuk fő célja. Emellett gyakran előfordul, hogy kiegészítő programként szerveznek 

keretprogramokat a városban is. A városban rendezett konferenciáknak is gyakran biztosít 

keretprogramot a Látogatói Központ. Az helyi szervezetek büszkék arra, hogy itt az Audi Hungaria 

és szívesen szerveznek látogatást a vendégeiknek. 

 

10.Van-e a vállalatnak a Látogatói Központot, a gyárlátogatást népszerűsítő kommunikációs 

tevékenysége, reklámja (turisztikai, oktatási intézményekben stb.)? 

A Látogatói Központ az Audi Hungaria honlapján érhető el. Mivel a gyárlátogatások már 

hónapokra előre betelnek, ezért nem szükséges további reklámtevékenység. hiszen a felmerülő 

igényeket nem tudnánk maradéktalanuk kielégíteni. A város turisztikai kínálatában megtalálható az 

Audi Hungaria Látogatói Központ és a város Látogatóközpontjával is szoros az együttműködés. 

Győr Kártya kidolgozása is folyamatban van, amely további együttműködést teremt a vállalat és a 

város között. 

 

11. Tervezik-e a jövőben egy, az ingolstadtihoz hasonló autóátvételi pont vagy nyilvános 

tesztpálya létrehozását, mely hozzájárulna a városban eltöltött vendégéjszakák 

gyarapodásához? 

Nagyszabású terveink vannak ezen a téren is, amelyekről egyelőre korai lenne beszélni.  

 

12. Ön szerint melyek Győr városának, mint gazdasági telephelynek a pozitív és negatív 

jellemzői? Kérem, nevezzen meg 3-3 jellemzőt! 

Pozitív: fejlett ipari infrastruktúra 

  képzett munkaerő 

  befektetőbarát környezet 



216 
 

Negatív: közlekedési infrastruktúra még fejlesztésre szorul 

 

13. Törekszik-e arra a vállalat, hogy minél több helyen jelen legyen Győrben? (köztéri 

alkotások, turisztikai táblák, információs anyagok stb.) 

Igen és erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani, hogy közelebb hozzuk a 

vállalatot a város lakóihoz.  

 

14. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben 

egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Az AH hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István Egyetem 

fejlődéséhez. 

□ □ □ □ x 

Az AH jelentős mértékben hozzájárul(t) a győri középfokú 

szakképzés és szakmunkásképzés mennyiségi és minőségi 

fejlődéséhez. 

□ □ □ □ x 

Az AH győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és 

vendéglátói kínálat minőségi és mennyiségi fejlődéséhez. 

□ □ x □ □ 

Az AH reputációja hozzájárul a Győrben rendelkezésre 

álló kvalifikált munkaerő-kínálat gyarapodásához. 

□ □ □ □ x 

Az AH által kínált vonzó karrierlehetőség és juttatások 

miatt több fiatal választja az autóipari pályát. 

□ □ □ x □ 

Az AH jelentős és minőségi munkaerőigénye negatívan hat 

más vállalatokra. 

□ □ □ x □ 

Az AH jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek 

emelkedéséhez. 

□ □ □ x □ 

Az AH miatt Győr többet szerepel a médiában, ezáltal a 

város gazdasága jobban fókuszba kerül. 

□ □ □ x □ 

A Győri Járműipari Életpályamodell létrejöttében ösztönző 

szerepet játszott az AH. 

□ □ □ x □ 

Győr város gazdaságföldrajzi adottságságaihoz (légi 

elérhetőség, lásd Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér) 

jelentősen hozzájárul(t) az AH. 

□ □ □ □ x 

Az AH jelentős mértékben szponzorálja a győri sport- és 

kulturális eseményeket, mely ösztönzőleg hat a többi 

vállalatra. 

□ □ □ □ x 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” 

városi szlogen pozitívan befolyásolja az AH megítélését. 

□ □ x □ □ 

Az AH támogatásával megvalósuló német nyelvű, a helyi 

rádióban hallható hírpercek, az újságban olvasható 

programajánló az AH munkatársai számára hasznos. 

□ □ □ x □ 

Az AH támogatásával működő győri kétnyelvű óvoda és 

általános és középiskola szolgáltatásai hasznosak. 

□ □ x □ □ 

 

15. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben 

egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

15.1. Az AH megítélése pozitív. □ □ □ x □ 

15.2. Győr város megítélése pozitív. □ □ □ □ x 
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15.3. Győr város megítélésében szerepet játszik az AH-ről 

alkotott vélemény. 

□ □ □ □ x 

15.4. Az AH megítélésében szerepet játszik Győr  

városáról alkotott vélemény. 

□ □ □ x □ 

 

A 15.3. pontban kérem, indokolja állítását! 

Teljesen egyetértek az állítással, Győr város megítélésben meghatározó szerepet játszik az Audi 

Hungariáról alkotott vélemény, hiszen az Audi Hungaria hatását mindenhol elismerik, például a 

munkahelyteremtés vagy a magas iparűzési adó tekintetében.  

 

A 15.4. pontban kérem, indokolja állítását! 

Egyetértek, elsősorban a jövőbeli, nem győri munkavállalók szempontjából fontos, hogy Győrben 

magas az életszínvonal, széles a kulturális és sportkínálata. Az AUDI AG-tól érkező kollégák is 

szívesen jönnek Győrbe, hiszen egy dinamikusan fejlődő város várja őket. 

 

16. Munkatársaik toborzásánál mennyire érvel azzal a személyügyi marketing, hogy egy 

fejlett/szép/sok lehetőséget rejtő stb. városba költözik a jelentkező?  

Minden esetben használják, brossúráikban is kitérnek erre. 

 

17. A vállalat által kiadott sajtóhírekben tudatosan utalnak Győrre? 

Igen, szinte valamennyi sajtóinformációnkban megemlítjük Győrt, mint a vállalat telephelyét. 

Gyakran használjuk a győri motorok vagy győri modellek kifejezést, illusztrációként pedig egy-egy 

autó fotózásánál, Győr feliratú rendszámtáblát használunk. 

 

18. A Győrben gyártott Audi-modellek marketingjében mennyire hangsúlyozza a vállalat, 

hogy ezek Győrben készülnek?  

Erősen hangsúlyozzuk, hogy győri modellekről van szó, amit az újságírók is gyakran leírnak 

cikkeikben. Ebben a törekvésünkben a Porsche Hungaria is támogat minket, ők is hangsúlyozzák 

kommunikációjukban, hogy győri termékekről van szó. 

 

18.1. Mennyire járul ehhez hozzá a konszern (bemutatók, sajtóanyagok, reklámok stb.)? 

A konszernben nem jellemző, hogy kiemelik egy-egy modellnél, hogy hol készül, hiszen nem a 

gyártás helyszíne, hanem a márka a lényeg. Egy-egy modell sorozatgyártásának elindulásánál az 

anyavállalat is megjelenteti, hogy mely gyártó telephelyen készül az adott autó, de a továbbiakban, 

pl. reklámokban, sajtóanyagokban erre nem térnek ki. 

 

18.2. Van ebbe beleszólása az AH-nek? (lásd. A3 reklámot Győrben forgatták) 

Nagyon kevés befolyásunk van erre a területre, ezek a döntések az anyavállalatnál születnek. 

 

19. Mi alapján választotta/választja ki a vállalat a szponzoráltakat? 

Az Audi Hungaria szigorú alapelvek mentén végzi szponzorációs tevékenységét, amelyet több évre 

előre rögzít. A szponzoráltakról a döntést az anyavállalattal közösen hozzuk meg. Itt a legfontosabb 

szempont, hogy a szponzorált tevékenysége, az értékek, amiket közvetít, összhangban legyen az 

Audi által képviseltekkel. 

 

20. Prémium minőséget képvisel a gyár, prémium minőséget is támogat (a világ egyik legjobb 

női kézilabdacsapatát, a Győri Balettet stb.). Hat-e az imázstranszfer visszafelé? 

Természetesen érezzük ennek pozitív hatását. Az, hogy ilyen nagyszerű partnereink vannak, 

akikkel kiváló az együttműködésünk, erősítik a vállalat imázsát és több emberrel ismertetik meg az 

Audi Hungariát.  

 

21.Milyen módon profitál a vállalat a CSR tevékenységéből? 

A CSR tevékenység hatását nagyon nehéz számszerűen mérni. A CSR tevékenység elsősorban a 

vállalat imázsára van pozitív hatással, arra a képre, ami az emberek fejében él a vállalatról. 
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Munkatársaink büszkék arra, hogy a mi logónk van a kézis lányok mezén, és biztos vagyok benne, 

hogy a többi ember is elismeri vállalatunk ezen törekvéseit. 

 

22. A jövő Győrben épül közös szlogent hogyan, hol használja a vállalat? 

A jövő Győrben épül szlogen a város, az egyetem és a vállalat közösen használja, amely egyrészt 

utal az összetartozásra és egymás támogatására is. A szlogen utal a város dinamikus fejlődésére, a 

pozitív jövőképére, amelyet a gazdaság, az városvezetés és a tudományos szféra is támogat. 

Rendezvényeinken, személyügyi marketingtevékenységünkben és sajtókommunikációnkban is 

használjuk. 

 

23. Milyen kontextusban használja az AH a Győri szívvel szlogen-t? Milyen ennek a 

fogadtatása? 

A Győri szívvel szlogent elsősorban a szponzorációs megjelenések esetén használjuk, ez a mondat 

szerepel a szponzoráltaknak adott autókon is. Ez egyrészt utal az autó szívéra,motorjára, hiszen az 

is Győrben készült, illetve a szponzoráltra, aki legjobb tudásával dolgozik a város hírnevének 

öregbítéséért. A fogadtatása nagyon pozitív, a szponzoráltjaink is szeretik ezt a szlogent, 

magukénak érzik. 

24. Milyen kontextusban használja az AH a Tőlünk a világnak szlogen-t? Milyen ennek a 

fogadtatása? 

A Tőlünk vagy Győrből a világnak szlogent legtöbbször imázshirdetéseinkben használjuk, ami 

például megjelenik egy műsorfüzetben vagy egy magazinban. Itt legtöbbször egyik modellünkkel 

együtt szerepel a szlogen. A fogadtatása szintén pozitív, mert így a magyar emberek mind 

magukénak érzik kicsit ezeket az autókat. 

 

25. Milyen a vállalat együttműködése Győr várossal, annak vezetésével, Városmarketing 

Főosztályával? 

A vállalat és Győr városának együttműködése kiváló, már a vállalat alapítása óta kiváló, kölcsönös 

bizalom jellemzi. Rendszeres egyeztetések keretében tájékoztatja egymást a város és a vállalat 

vezetése az aktualitásokról és az egymást érintő tervekről. A város támogatja a vállalat fejlődését és 

igyekszik minden keretfeltételt biztosítani ehhez. A Városmarketing osztállyal is szoros a vállalat 

kommunikációs osztályának kapcsolata. Számos közös akciót, rendezvényt szervezünk, hogy 

egymást erősítve még sikeresebb legyen a tevékenységünk. 

 

25.1. Minek tulajdonítja a várossal ápolt jó viszonyt? 

A város és a vállalat vezetése is nyitott az együttműködésre és felismerték, hogy az 

együttműködésből mind a város, mind a vállalat csak profitálhat.  

 

26. Törekszik-e a vállalat, hogy a várossal közös események, megjelenések szervezésére? (pl. 

Audi Aréna Győr bokrétaünnepség), vagy eseményein Győr város képviselőinek 

megjelentetésére? (pl. gyáravató ünnepségen a polgármester felkérése beszéd megtartására; 

kommunikációs anyagokban helyi sportolók, hírességek szerepeltetése – Éves jelentés – győri 

balettosok mutatták be magyar tervezők ruháit) 

Igen, ez kimondott célunk. Minden fontosabb eseményünkre meghívjuk a város vezetőségét, 

polgármester úrnak vagy az őt képviselő alpolgármesternek mindig aktív szerepet biztosítunk. A 

győri hírességek bevonása leginkább szponzorációs partnereinkre vonatkozik, őket gyakran 

felkérjük, hogy támogassák kommunikációnkat, vegyenek részt rendezvényeinken. Úgy is 

mondhatnám, hogy ők az Audi Hungaria nagykövetei, akiket ismernek, szeretnek az emberek, így 

közelebb hozzák a vállalatot az emberekhez. (A kérdésben írt példákat inkább válaszként 

fogalmazd meg) 

 

27. Van-e olyan rendezvény stb., melynél törekszik arra a vállalat, hogy minél jobban 

bevonja a telephelyvárost? (Pl. TT Birthplace Tour esemény szervezésében) 

Igen, számos ilyen eseményünk van. Amikor magas rangú vendégek érkeznek hozzánk, 

betervezünk neki egy idegenvezetést a belvárosban vagy egy közös vacsorát az egyik belvárosi 
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étteremben. A hozzánk érkező külföldi újságíróknak is igyekszünk programokat szervezni a 

városban. A Pannonia Carnuntum Rally vagy a TT Birthplace Tour is jó példák erre. 

 

28. Mennyire törekszik a vállalat, hogy rendezvényeit Győrben tartsa? (Pl. nemzetközi és 

hazai vendégeknek városnézés szervezése, hogy minél jobban megismerjék Győrt) 

Az Audi Hungaria szinte minden rendezvényét Győrben, legnagyobb részt a gyárterületen szervezi. 

Amennyiben a rendezvény jellege megengedi, szívesen szervezünk keretprogramot a belvárosban. 

Erre jó példa, amikor a győri háziorvosi ügyeletnek a városháza előtt adtuk át adományunkat, egy 

új szolgálati autót, vagy a Pannonia Carnuntum Ralli is a város utcáin vonult végig. 

29. Mennyire veszi igénybe a vállalat programok szervezésében a győri infrastruktúrát? 

(kulturális intézmények előadásai, sportcsarnokok, éttermek, fürdő stb.) 

Mivel kevés rendezvényt tartunk gyárterületen kívül, ez is inkább a szponzorpartnereinkre 

vonatkozik. Például minden évben szervezünk egy partnerestet a Győri Balettnél és a Győri 

Filharmonikusoknál. Volt már rá példa, hogy a menedzsmentnek szervezett rendezvényt, ami kb 

300 főt jelent, az Audi Arénában vagy a Mobilisban rendeztük meg.  

 

30. A Győri Járműipari Életpályamodell és a járműipari szemléletformáló Mobilis kapcsán is 

összefonódik az AH és Győr. Mennyire tartják fontosnak ezt az intenzív kapcsolat erősítését? 

Kiemelten fontosnak tartjuk, ezért is veszünk részt benne. A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ 

már gyermekkorban megismerteti a műszaki pályát a fiatalokkal, aki érdekes kísérletek és 

interaktív játékok keretében mélyíthetik tudásukat.  A Járműipari Életpálya Modell támogatása 

azért fontos, hogy egy vonzó jövőképet rajzoljunk a fiatalok elé, amelyhez a város és a vállalat is 

aktívan hozzájárul. 
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14. számú melléklet 

 

Interjú a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városmarketing és 

Programszervezési Főosztály számára 

Tisztelt dr Domanyik Eszter! 

A Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

doktorjelöltjeként doktori disszertációmban Győr városa és az Audi Hungaria Zrt. 

kapcsolatát vizsgálom hírnévépítésük során. Kérem, az alábbi kérdések megválaszolásával 

segítse kutatásomat. 

Támogatását köszönöm! 

Jakab Petra, doktorjelölt (Győr MJV idegenforgalmi referense) 

 

KÉRDÉSEK 

 

1. Kérem, röviden mutassa be a város hírnévépítési (reputációs) stratégiáját? 

Győr hírnevének gondozásával a Polgármesteri Hivatal Városmarketing és Programszervezési 

Főosztálya foglalkozik. Három fő célcsoport megszólítására törekszünk. Egy városnak 

elsődlegesen lakosait, ha politikailag gondolkozunk, szavazópolgárait kell elégedetté tennie. Az 

élhető város, a fejlődő, vonzó lakóhely, annak megtöltése programokkal, szabadidős lehetőségekkel 

fontos célkitűzés. A másik két célcsoport a városba érkező látogatók, turisták, valamint a 

befektetők, a városban letelpedő vállalkozások, így vonzó turisztikai desztináció és egyaránt 

prosperáló gazdasági telephely képének kialakítása a cél. Ezt különböző, a városi arculathoz 

igazított kommunikációs eszközök használatával igyekszik elérni az önkormányzat. 

 

2. Hogy pozícionálja magát a város hazai és nemzetközi viszonylatban? 

Hazai viszonylatban Győr Magyarország legdinamikusabban fejlődő régiójának központja, egy 

élhető, fejlődő, pezsgő város, ahol a munkanélküliségi ráta országos viszonylatban a 

legalacsonyabb, ahol magasabb az életszínvonal és ennek megfelelően elégedettebbek, 

boldoglabbak az emberek. Turisztikai desztinációként is megjelent a város a belföldi piacon, a 

vendégéjszakák számainak alakulása ezt támasztja alá, igazolja a turizmus és városmarketing terén 

tett erőfeszítéseinket. Nemzetközi viszonylatban méreténél fogva nem beszélhetünk egy globálisan 

ismert városról, viszont erős gazdasága és színvonalas kulturális intézményei révén úgy gondolom, 

Közép-Európában mindenképp egy jegyzett városról beszélhetünk. A stratégiánk része, hogy a 

város nemzetközi ismertségét is növeljük, a sport területén minél több nemzetközi verseny, Európa-

bajnokság, világbajnokság győri rendezése segítségével, valamint például a 2023-as Európa 

Kulturális Fővárosa cím megpályázásával. Az idei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 

egyértelműen elősegíti majd a város megismertetését Európával. 

 

3. Mennyire hangsúlyozza a város külső kommunikációjában gazdaságát, iparát?  

A város fejlettségének egyik fontos pillére stabil, prosperáló gazdasága. A 21. században a 

domináns ipar nem egy szürke, gyárkéményekkel teli város képét festi le, hanem azt jelzi, hogy van 

munkalehetőség, ennél fogva szabadon rendelkezésre álló jövedelem a családoknál, megfelelő 

anyagi forrás a városi költségvetésben a fejlesztésekre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy büszkék 

vagyunk a város gazdaságára, gazdasági szereplőire, és hangsúlyozzuk ezt a város hírnévalakítás 

során. 

 

4. Törekszik arra a város, hogy marketingjében/hírnévépítésében megjelenítse a járműipart, 

azon belül az AH-t? Ha igen, kérem, válaszát példákkal támassza alá! (pl. közös megjelenés 

kiállításokon, vásárokon, az imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben stb.) 
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A járműipar a város gazdaságának húzóágazata, ezen belül zászlóshajója Magyarország 

legnagyobb, legtöbb GDP-t termelő befektetője, az Audi Hungaria Zrt. A vállalat egy nagy 

presztízsű, jó hírnevű cég, több tízezer győri és Győr környéki család megélhetését biztosítja, ezer 

szálon kötődik a városhoz, amire büszkék vagyunk. Ezért tudatosan törekszünk arra, hogy jó 

hírnevét kihasználjuk és megjelenítsük a városmarketing során. A városi imázskiadványok, 

gazdasági, turisztikai tájékoztató anyagok állandó szereplője (imázskiadvány, szabadidős leporelló 

kiadvány, Győr mappa stb.). A várost bemutató imázsfilmjeinkbe is tudatosan szőjük bele az itt 

készülő prémium kategóriás autókat, ahogy számos kiállításon is közösen jelenünk meg. A 

városban megrendezett nagyhírű sporteseményeken is törekszünk az együttműködésre, a közös 

megjelenésre. 

 

5. Ön szerint melyek a város pozitív és negatív jellemzői? Kérem, soroljon fel 3-3 példát, ha 

van! 

Pozitív: kiváló adottságokra és jó stratégiai döntésekre épülő fejlett gazdaság, gazdag történelmi 

múlt, ennélfogva gyönyörű, felújításokkal megőrzött barokk belváros, színes programokkal 

teletűzdelt pezsgő élet. 

Negatív: véleményem szerint elérkezett az idő a szálláskínálat minőségi és mennyiségi 

fejlesztésére, valamint a kulturált szórakozási lehetőségek kínálata is lehetne nagyobb. 

 

6. Milyen a lakók elképzelése (belső képe) a városról? 

Folyamatosan végeztetünk közvéleménykutatásokat, monitoringozzuk a lakosság véleményét. 

Alapvetően elmondható, hogy a győriek elégedettek a város fejlődésével, nagy arányban, szívesen 

vesznek részt városi programokon, üdvözlik a fejlesztéseket. Egy élhető, fejlődő, otthonos, 

barátságos, összetartó város képe alakult ki a legtöbb embereben a visszajelzések alapján. 

Természetesen mindig van mit fejleszteni, felújítani, megjavítani. 

 

7. A Győrbe érkező vendégek kapnak arról tájékoztatást, hogy lehetőségük van 

gyárlátogatásra az AH-nál? (információs anyag, tábla, stb.) 

A város nevezetességeit és szabadidős lehetőségeit felvonultató leporelló kiadványokban az AH 

Látogatói Központja is szerepel. Emellett a honlapunkon is tájékoztatást adunk a lehetőségről, 

valamint a belvárosi Látogatóközpontunkban érdeklődők akár foglalhatnak is gyárlátogatási 

időpontokat. 

 

8. Győr megjeleníti az AH Látogatói Központot, a gyárlátogatást kommunikációs 

tevékenysége, reklámja során? 

Igen, a turisztikai kiállításokon, a honlapunkon érdeklődők mind szerezhetnek információt a 

gyárlátogatásról.  

 

12. Ön szerint melyek Győr városának, mint gazdasági telephelynek a pozitív és negatív 

jellemzői? Kérem, nevezzen meg 3-3 jellemzőt! 

pozitív: kiváló földrajzi fekvés, specifikus oktatási rendszer, összefogás, jó kommunikáció a 

szereplők között 

negatív: munkaerőhiány 

13. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben 

egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Az AHM hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István 

Egyetem fejlődéséhez. 

□ □ □ □ x 

Az AHM jelentős mértékben hozzájárul(t) a győri 

középfokú szakképzés és szakmunkásképzés mennyiségi 

és minőségi fejlődéséhez. 

□ □ □ x □ 

Az AHM győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és 

vendéglátói kínálat minőségi és mennyiségi fejlődéséhez. 

□ □ □ x □ 
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Az AHM reputációja hozzájárul a Győrben rendelkezésre 

álló kvalifikált munkaerő-kínálat gyarapodásához. 

□ □ □ □ x 

Az AHM által kínált vonzó karrierlehetőség és juttatások 

miatt több fiatal választja az autóipari pályát. 

□ □ □ □ x 

Az AHM jelentős és minőségi munkaerőigénye negatívan 

hat más vállalatokra. 

□ □ x □ □ 

Az AHM jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek 

emelkedéséhez. 

□ □ □ □ x 

Az AHM miatt Győr többet szerepel a médiában, ezáltal a 

város gazdasága jobban fókuszba kerül. 

□ □ □ x □ 

A Győri Járműipari Életpályamodell létrejöttében ösztönző 

szerepet játszott az AHM. 

□ □ □ □ x 

Győr város gazdaságföldrajzi adottságságaihoz (légi 

elérhetőség, lásd Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér) 

jelentősen hozzájárul(t) az AHM. 

□ □ □ x □ 

Az AHM jelentős mértékben szponzorálja a győri sport- és 

kulturális eseményeket, mely ösztönzőleg hat. 

□ □ □ □ x 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” 

városi szlogen pozitívan befolyásolja az AHM megítélését. 

□ □ □ x □ 

Az AHM támogatásával megvalósuló német nyelvű, a 

helyi rádióban hallható hírpercek, az újságban olvasható 

programajánló az AHM munkatársai számára hasznos. 

□ □ □ x □ 

Az AHM támogatásával működő győri kétnyelvű óvoda és 

általános és középiskola szolgáltatásai hasznosak. 

□ □ □ x □ 

 

15. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben 

egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

15.1. Az AHM megítélése pozitív. □ □ □ □ x 

15.2. Győr város megítélése pozitív. □ □ □ □ x 

15.3. Győr város megítélésében szerepet játszik az AHM-

ről alkotott vélemény. 

□ □ □ □ x 

15.4. Az AHM megítélésében szerepet játszik Győr 

városáról alkotott vélemény. 

□ □ □ x □ 

 

A 15.3. pontban kérem, indokolja állítását! 

Az AHM hírneve nem csak magyarországi, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős, autóik, 

motorjaik szerte a világban prémium kategóriát képviselnek. Köztudott, hogy gyáruk Győrben 

található, győriek keze munkáját, szorgalmát, kreativitását dicsérik a termékeik. Ez úgy gondolom, 

már beépült a város hírnevébe. 

 

A 15.4. pontban kérem, indokolja állítását! 

Úgy gondolom, aki az AH-t választja munkahelyéül, tisztában van vele, hogy egy folyamatosan 

fejlődő, kulturális és műemlékekben gazdag várost is választ otthonául, ahol az év minden napján 

gazdag programkínálatból válogathat, színvonalas rendezvényeken vehet részt, jó minőségű városi 

infrastruktúrát használhat, sportolhat. 

 

16. Mely önkormányzati, városi rendezvényeket támogat az AH? 

A vállalat élen jár a társadalmi felelősségvállalásban. Számos spor, kulturális és szociális 

intézményt támogat. Önkormányzati rendezvényeink közül évről-évre a Nyárzáró Koncert fő 

támogatója, emellett a városban megrendezett nagy nemzetközi sportesemények kiemelt szponzorai 

is. Az Audi Aréna Győr névadó szponzoraként közvetve tovább támogatja a sportot, kultúrát. 
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Városunk legnagyobb eseményének, az Európai Ifjúsági Olimpia Fesztiválnak is fő támogatója lesz 

a vállalat. 

 

17. A jövő Győrben épül közös szlogent hogyan, hol használja a város? 

A szlogent főként a befektetői célcsoportnak készülő kiadványokban, imázsmegjelenésekben 

használtuk eddig. A 2017-ben bevezetett az új arculat két irányvonalat is tartalmaz. Az „Egy város, 

ezer élmény.” Győr turisztikai, imázsmegjelenéseit támogató szlogen, míg „A jövő Győrben épül!” 

szlogen a polgármesteri hivatal arculatának szlogenje lett. 

 

18. Milyen a város együttműködése az AH-val, annak vezetésével, Vállalati Kommunikáció ás 

Kormánykapcsolatok Osztályával? 

Az önkormányzat együttműködése a vállalattal kiváló. Borkai Zsolt polgármester rendszeresen 

egyeztet az ügyvezetés elnökével, valamint a Vállalati Kommunikáció ás Kormánykapcsolatok 

Osztály vezetőjével. Az osztály munkatársaival, valamint a Látogatói Központ dolgozóival is 

mindennapos a kapcsolat. Ha delegáció érkezik hozzánk, vagy olyan fontos vendéget fogadunk, 

akinek a programját szeretnénk színesíteni gyárlátogatással, minden esetben számíthatunk a 

vállalatra. Természetesen a szakmai, oktatási, fejlesztési kérdésekben hasonlóképp jó partneri 

viszonyt ápol a polgármesteri hivatal és az önkormányzat további szervezetei a céggel. 

 

18.1. Minek tulajdonítja a vállalattal ápolt jó viszonyt? 

A két fél jó partnere a másiknak, az együttgondolkodásból és összehangolt cselekvésekből 

mindenkinek előnye származik. 

 

19. Törekszik-e a város a vállalattal közös események, megjelenések szervezésére? (pl. Audi 

Aréna Győr bokrétaünnepség) 

A stratégiánk részét képezik a közös megjelenések nem csak kiadványok, filmek, kiállítások 

formájában, hanem közös eseményekben is. A számos kapcsolódási pont kiváló alkalmat ad a 

vezetők közös fellépésére. Jó példa erre a Nyárzáró Koncerten az AH vezérigazgatója, valamint 

Győr polgármester köszönti a győrieket, a szponzorációs tevékenység részeként 2016-ban egy 

Győrben készült Audi A3 Limousine-t adományozott a vállalat a Győri Háziorvosok Ügyelete 

Betegellátó Egészségügyi Nonprofit Kft.-nek, melynek kulcsát Peter Kössler adta át Borkai 

Zsoltnak. Emellett főosztályunk kiadványokkal, helyszínjavaslatokkal, városi háttérprogramok, 

idegenvezetések szervezésével segíti igény esetén az audis rendzvényeket. 

 

20. Van-e olyan audis rendezvény stb., melynél törekszik arra a város, hogy minél jobban 

bevonja az AH? 

Szeretnénk, ha minél több rendezvényt tartana Győrben a vállalat. Jó példa az új 

kezdeményezésekre a TT Birthplace Tour, melyre szerte a világból várja a TT tulajdonosok 

jelentkezését a vállalat, hogy látogassanak el Audi TT autójuk szülővárosába. A program 

színesebbé, tartalmasabbá tételében főosztályunk és a vállalat Vállalati Kommunikáció ás 

Kormánykapcsolatok Osztályának munkatársai kooperálnak. 

 

21. A Győri Járműipari Életpályamodell és a járműipari szemléletformáló Mobilis kapcsán is 

összefonódik az AHM és Győr. Mennyire tartják fontosnak ezt az intenzív kapcsolat 

erősítését? 

Az életpályamodell kiváló lehetőség arra, hogy meg tudjuk mutatni a városi együttműködéseink 

sokrétűségét, fontosságát. Úgy gondolom, az ilyen közös megjelenések tovább generálják a 

szereplők közös jó hírnevét. 
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15. számú melléklet 

 

Ingolstadti kérdőív feldolgozása magyar nyelven 

 
A város kommunikációja öt definiált súlyponti téma köré csoportosítható, melyeket a városba 

érkezők ma már azonosítanak Ingolstadttal: 

- autógyártás és technológia 

- bevásárlás 

- bajor tartományi erődítmény 

- Ingolstadt egyetemi történelme és Frankenstein 

- a bajor sörtisztasági törtvény 1516-ból (Reinheitsgebot) 

Ezeket a súlyponti témákat különböző módon hangsúlyozzák és adott esetben előtérbe helyezik. Pl.: 

2016 a sörttisztasági törvény megszületésének 500. évfordulója. 2017-ben a reformáció és 

ellenreformáció 500. évfordulója lesz, ami Ingoltadt egyetemi történelmével is összefügg. 

Az autógyártás és technológia tehát súlyponti tényező a város kommunikációs stratégiájában, 

ezen belül Győrhöz hasonlóan az Audi AG is hangsúlyosan jelenik meg. 

Az ingolstadti Audi Forummal szoros az együttműködés a marketingtevékenység területén, melynek 

célja, hogy az AUDI ismertségét és imázsát, a potenciális látogatók és turisták fejében vele 

kapcsolatos meglévő asszociációkat a város kihasználja. 

„Hogy megmutassuk: Igen, Ingolstadt az Audi székhelye, emellett egy 1200 éves történelemre 

visszatekintő város, ahol magas az életminőség.” 

A vállalat megjenítéséhez a kommunikáció teljes eszköztárát használják (pl. közös megjelenés 

kiállításokon, vásárokon, az imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben). 

Ahogy Győr, úgy Ingolstadt esetében is a város és a vállalat megítélésének egymásra hatását 

vizsgáltam a szakértői kérdőívben. 

Ingolstadt város imázsát, mint sikeres, modern gazdasági telephely természetesen az itt működő 

vállalatok döntően meghatározzák. A pozitív jellemvonások, amik pl. az Audi márkának és a 

gyártott járműveknek köszönhetőek, magára a városra is átvivődnek (pl. dinamikus, innovatív, 

technikai beállítottságú stb.). Mindemellett további erőfeszítések szükségesek annak érdekében, 

hogy a várost ne kizárólag az ipari szektorra korlátozzák. A város történelmi jelentősége, a 

természet közelsége, a kulturális sokszínűség a város gazdasági telephely mivolta mellett a 

városimázs döntő alkotóelemei. Ingolstadt számára ez az összeköttetés jól sikerül, a város tud élni 

azzal a lehetőséggel, hogy „az Audi otthonaként” tekintsenek rá. 

Az Audi AG globális imázsát főként a termékeik minősége, a dizájn és az általuk képviselt technikai 

innováció határozza meg. Ingolstadt imázsának, mint az Audi telephelye a válaszadók véleménye 

szerint nincs releváns hatása a vállalat megítélésére. Mindazonáltal egyes részterületeken (pl. azon 

kérdésben, hogy Audi vonzó munkaadó-e) a telephely közvetlen vonzereje és életminősége fontos 

szerepet játszanak. 

A 2016-ban kirobbant, globális méretű VW-dízelbotrány kifejezetten az ingolstadti székhelyű 

központi telephelyet érintette kedvezőtlenül, mely a központi konszernkiadások visszafogásában, 

valamint a teljes nyereség kivonásában éreztette negatív hatását. Félő következménye lehetett volna 

a történéseknek, hogy ez a város hírnevére is rossz hatással lesz. 

A VW körül kialakult történéseknek természetesen voltak tartalmi hatásai Ingolstadtra (pl. 

iparűzési adóbevételek). A városimázs érintő messzemenő vagy tartós befolyás azonban nem 

figyelhető meg. 

Ahogy Győrben, úgy Ingolstadtban is jelentős hatása van az iparnak, az autógyártásnak a 

település oktatási rendszerére. 

Alapvetően a gazdaságnak nincsen befolyásolási lehetősége a Bajorország tartományi kormánya 

által előírt általános iskolák, középiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok oktatási rendszerre. 

Mindazonáltal a gazdaság, különösen az Audi AG, támogat különböző iskolai projekteket 

szociálisan hátrányos helyzetű diákok megsegítésére, valamint tematikus, az aktuális 

fejlesztésekhez (pl. e-tron) szabott képzéseket. Általánosságban elmondható, hogy Ingolstadt 

Bajorország és Németország leggyorsabban növő nagyvárosai közé tartozik. A főként fiatalabb 

családok ideköltözése miatt emelkednek a születési számok is, ami szintén magasabb tanulói 
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számokat eredményez. Ez bizonyára részben visszavezethető az Audinál keletkező egyre több új 

munkahelyre is. Azonban konkrét gazdasági statisztikai kimutatások nem készültek arról, hogy a 

gazdaság, illetve az Audi gyár mennyire hozható ezzel összefüggésbe. 

Az egyetemi szférában is érezhető az ingolstadti székhelyű gyár hatása, de korántsem akkora 

mértékben, mint Győrben a Széchenyi István Egytemen. 

Az Ingoltadti Főiskolán (Technische Hochschule Ingolstadt – THI) két alapítványi professzúrát 

hozott létre az Audi, az egyiket beszerzési menedzsment, míg a másikat járműbiztonság témában. 

Az Eichstätt-Ingolstadt Katolikus Egyetem ingolstadti Gazdaságtudományi Karán (WFI) az Audi 

egy vendégprofesszúrát működtet, melynek keretében évente 4 külföldi vendégprofesszor oktat a 

karon. Ezen felül az Audival való tudományos együttműködés égiszén belül léteznek különböző 

disszertációs projektek a WFI ingolstadti intézeteiben. Az egyetem kihelyezett intézeteinek az a 

célja, hogy az Audival való szoros együttműködésen keresztül olyan regionális 

kompetenciaközpontot hozzanak létre, ahol a tudomány és a gyakorlat kéz a kézben jár. Az 

ingolstadti intézeteknek az a fő törekvése, hogy modern kutatási témákat (személyügy, 

vezetéselmélet, értékesítés, marketing) dolgozzanak fel a gyakorlatban. Ezáltal a fiatal 

szakember/tudósutánpótlás is képesítést szerez. Az elmélet és gyakorlat összhangja különösen 

csábító ebben a programban. 

Győrhöz hasonlóan a német város közlekedési adottságainak alakításából is kiveszi a részté a 

vállalat. 

A Közlekedésügyi és Geoinformációs Hivatal válasza szerint az Audi AG-vel, Bajorország 

tartománnyal és a DB (Deutsche Bahn) Station & Service AG (Zrt.)–vel közösen Ingolstadt város 

egy vasúti megálló létesítését tervezi az Audi gyárterületen belül az összes említett partner anyagi 

hozzájárulásával. A beruházás célja az ingolstadti közlekedési helyzet csillapítása és a régió egyéni 

gépkocsiforgalmának, a városi területen belüli zaj- és károsanyagkibocsátás csökkentése, a vasúti 

közlekedés vonzerejének növelése és az Audi gyárterületen belül egy, a nagyközönség számára 

elérhető vasúti hozzáférés biztosításával. Az előre prognosztizált lakosságszámnövekedésből 

keletkező közlekedési helyzet megoldását kívánják így megoldani 2019-ig. 

Az Ingoltadti Közlekedési Vállalat (INVG) / Ingolstadti Városi Busz válasza szerint az INVG és az 

Audi több év óta szorosan együttműködik annak érdekében, hogy a gyár dolgozóinak vonzó 

közösségi személyszállítási szolgáltatást tudjanak nyújtani. Pl: az Audi 50%-os áron kínálja 

dolgozóinak az un. Jobticket – dolgozói bérleteket. Ezen kívül az Audi 4 városi buszjáratnak 

engedélyezi a területén való áthajtást, hogy a dolgozók kiszállhassanak a gyárban. 

A vállalat-város együttműködési területeinek vizsgálatában tovább haladva a turizmussal 

kapcsolatban tettem fel releváns kéréseket. 

Az Audi része a város turisztikai keresletének az általa generált üzleti utakból és egyéb, a vállalat 

és termékei által motivált utazásokból kifolyólag. Az Audi maga az Audi Múzeummal és a 

gyárvezetésekkel a turisztikai kínálat része is. A városban az Audi Forum-ot jelző információs 

táblák, a helyi turisztikai szervezet (ITK) információs anyagai (weboldal, kiadványok stb.), 

turisztikai autópályatáblák stb. hívják fel a turisták figyelmét az Audi AG jelenlétére. 

A társadalmi felelősségvállalás fontos területe az együttműködésnek, melyből Ingolstadt város 

intézményei is profitálnak. 

Az Audi AG az Ingolstadti Városi Színházat, Konkrét Művészeti Múzeumot, IN Rendezvény GmbH 

(Kft.)-t támogatja. Az egyes sportegyesületek Audival kötött szponzorációs szerződéseiről nincsenek 

információ a kérdésemre válaszoló Sporthivatalnak, mert ez elsősorban a szerződést kötő két fél 

bizalmas információja. Ettől függetlenül megállapítható, hogy az Audi az FC Ingolstadt 04-t, a 

triatlon sportot, valamint a félmaratont támogatja. A városi rendezvények közül az IN Rendezvény 

Kft. támogatásán keresztül a Jazz Napokat, valamint az Ingolstadti Grúz Kamarazenekart 

támogatja a gyár. Névadó szponzorként az Audi Sportparkot (FC Ingolstadt 04) szponzorálja. 

A város 3-3 pozitív és negatív jellemzőjét éppúgy megkérdeztem az ingolstadti mélyinterjú 

során, mint az AH és a győri önkormányzat képviselőjétől. 

Ingolstadt pozitív jellemzői a válaszadó szerint abban rejlenek, hogy dinamikus gazdasági 

telephely, mely gondoskodik a munkahelyekről és a jólétről, nagyon jó infrastruktúrávl rendelkezik 

a képzés, kultúra és sport területén, magas az életminőség, valamint élhető város gazdag, több mint 

1200 éves történelemmel, szabadidős kínálattal és a természet közelségével. A negatív jellemzőket 

két példával illusztrált: növekvő forgalom, valamint nagy kereslet a lakáspiacon. 
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A lakók elképzelését, városról alkotott belső képét érintő kérdésemre a Statisztikai és 

Városkutatási Szakterület válaszolt egy, az ingolstadti régiót 2000 lakosát felmérő kérdőív 

eredményeivel. 

Ingolstadt régió 3 járásból: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm és 

Ingolstadt Megyei Jogú Városból áll. Az emberek összelégedettsége itt különösen magas. Ehhez 

olyan tényezők tartoznak, mint a lakás- és iskolai kínálat, de a foglalkoztatotti helyzet is. A legtöbb 

ember becsüli a természeti szépséget és az érintetlen természeti környezetet, a történelmi örökséget 

és a sok látványosságot. A régió további különlegességeként a megkérdezettek főként annak 

gazdasági erejét jelölték meg. Az emberek egymáshoz és a régióhoz való kötődése különösen erős. 

Ennek megfelelően a legtöbben szoros barátságokat ápolnak és kapcsolatban állnak a 

szomszédaikkal. A régió lakosainak közel fele valamilyen egyesületnek aktív tagja. 

A lakosok a város szimbólumának a Kreuztort (várkapu), Neues Schloss-ot (új vár), az Ingolstadti 

párducot (város címere) tartják. 

Németországszerte a polgárok elképzelése Ingolstadtról erős asszociácó az Audival, valamint a 

gazdaságilag erős bajor nagyváros képe. 

A legkedveltebb turisztikai attrakciók az Ingolstadt Village (outlet bevásárlóközpont), az Audi 

Forum Ingolstadt, a Klenzepark, valamint az óváros és múzeumok. 

Az Audi AG múzeuma, az Audi Forum a márka történetét és az Audi gépjárművel fejlődését 

mutatja be rendkívül látványos, modern formában, a gyárépületek egyikében. A múzeumhoz 

látogatói központ is tartozik, ahonnét a győrihez hasonló tematikus gyárlátogatások indulnak 

naponta többször. 

Az Audi Forum látogatóinak száma 2015-ben 500.000 fő volt. A látogatók közül azoknak az 

arányát nem mérik külön, akik a gyárlátogatás motivációjával érkeznek Ingolstadtba. A városba 

egyéb okból érkező turisták közül is sok vendég megnézi az Audi Forumot. Így mindkét oldal 

profitál a másikból. 

Ingolstadtban autóértékesítés is történik, VIP programcsomag igénylésére is van lehetősége, aki 

a gyárban szeretné átvenni autóját.  

Van turisztikai haszna a városban, bár csekély mértékben, mert a legtöbb autót egynapos látogatás 

keretében veszik át. De a napi látogatói statisztikákhoz jelentősen hozzájárul, a vendégéjszakákhoz 

kevésbé. 
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16. számú melléklet 

 

Stakeholderi csoportok lekérdezése – 1 példa 

Mélyinterjúhoz kérdőív a Győri Nemzetközi Ipari Park ügyvezető igazgatója 

számára 

Tisztelt Görög Tibor! 

A Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 

doktorjelöltjeként doktori disszertációmban Győr városa és az Audi Hungaria Zrt. (AH) 

kapcsolatát vizsgálom hírnévépítésük során. Kérem, az alábbi kérdések megválaszolásával 

segítse kutatásomat. 

Támogatását köszönöm! 

Jakab Petra, doktorjelölt (Győr MJV idegenforgalmi referense) 

KÉRDÉSEK 

Helyi cégek együttműködése Győr városával 

1. Milyen a győri székhelyű vállalatok együttműködése Győr várossal, annak vezetésével, 

Városmarketing Főosztályával? 

1.1. Minek tulajdonítja a vállalatoknak a várossal ápolt viszonyának jellegét? 

2. A vállalatok győri letelepedésében Ön szerint mik a legfontosabb tényezők? Kérem, nevezzen 

meg 3 indokot! 

3. Törekszenek-e a vállalatok, hogy a várossal közös eseményeket, megjelenéseket szervezzenek 

vagy eseményeiken Győr város képviselőit megjelenítsék? (pl. gyáravató ünnepségen a 

polgármester felkérése beszéd megtartására; kommunikációs anyagokban helyi sportolók, 

hírességek szerepeltetése stb.) 

Audi Hungaria Zrt. és az ipari park 

4. Kérem, röviden mutassa be az ipari park kapcsolatát az AH-val! 

5. Hozzájárult-e valamilyen módon az ipari park, hogy Győrben az VW konszern telephelyet 

létesített? 

6. Hozzájárult-e valamilyen módon az AH az ipari park fejlődéséhez? 

7. Törekszik arra az AH, hogy marketingjében/hírnévépítésében megjelenítse az ipari parkot? 

Ha igen, kérem, válaszát példákkal támassza alá! (pl. közös megjelenés kiállításokon, vásárokon, 

az imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben, stb.) 

8. Törekszik arra az ipari park, hogy marketingjében/hírnévépítésében megjelenítse a Vállalatot? 

Ha igen, kérem, válaszát példákkal támassza alá! (pl. közös megjelenés kiállításokon, vásárokon, 

az imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben stb.) Ha igen, kiemeltebben-e, mint 

más győri székhelyű céget? 



228 
 

9. Ön szerint melyek a gyár pozitív és negatív jellemzői? Kérem, soroljon fel 3-3 példát, ha van! 

10. Mi az ipari park álláspontja a vállalatról? 

11. Kiemelkedik-e a többi vállalat közül az AH társadalmi felelősségvállalás, lokálpatriotizmus 

szempontból? 

12. Törekszik-e arra az AH, hogy minél több helyen jelen legyen Győrben? (köztéri alkotások, 

turisztikai táblák, információs anyagok stb.) 

Győr város és az ipari park 

13. Kérem, röviden mutassa be az ipari park kapcsolatát Győr várossal! 

14. Törekszik arra a város (önkormányzat), hogy marketingjében/hírnévépítésében megjelenítse az 

ipari parkot? Ha igen, kérem, válaszát példákkal támassza alá! (pl. közös megjelenés kiállításokon, 

vásárokon, az imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben stb.) 

15. Törekszik arra az ipari park, hogy marketingjében/hírnévépítésében megjelenítse Győrt? Ha 

igen, kérem, válaszát példákkal támassza alá! (pl. közös megjelenés kiállításokon, vásárokon, az 

imázs-kiadványokban, prospektusokban, imázsfilmekben stb.) 

16. Ön szerint melyek a város, mint gazdasági telephely pozitív és negatív jellemzői? Kérem, 

soroljon fel 3-3 példát! 

pozitív: 

negatív: 

17. Mi az ipari park álláspontja a városról? 

Győr város és az AH kapcsolata, az ipari park szemszögéből 

18. Miben nyilvánul meg az AH győri jelenléte? Kérem, nevezzen meg 3 dolgot! 

19. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 1 2 3 4 5 

Az AH hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István Egyetem 

fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AH jelentős mértékben hozzájárul(t) a győri középfokú 

szakképzés és szakmunkásképzés mennyiségi és minőségi 

fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AH győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és 

vendéglátói kínálat minőségi és mennyiségi fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AH reputációja hozzájárul a Győrben rendelkezésre 

álló kvalifikált munkaerő-kínálat gyarapodásához. 

□ □ □ □ □ 

Az AH által kínált vonzó karrierlehetőség és juttatások 

miatt több fiatal választja az autóipari pályát. 

□ □ □ □ □ 

Az AH jelentős és minőségi munkaerőigénye negatívan hat □ □ □ □ □ 
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más vállalatokra. 

Az AH jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek 

emelkedéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AH miatt Győr többet szerepel a médiában, ezáltal a 

város gazdasága jobban fókuszba kerül. 

□ □ □ □ □ 

A Győri Járműipari Életpályamodell létrejöttében ösztönző 

szerepet játszott az AH. 

□ □ □ □ □ 

Győr város gazdaságföldrajzi adottságságaihoz (légi 

elérhetőség, lásd Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér) 

jelentősen hozzájárul(t) az AH. 

□ □ □ □ □ 

Az AH jelentős mértékben szponzorálja a győri sport- és 

kulturális eseményeket, mely ösztönzőleg hat a többi 

vállalatra. 

□ □ □ □ □ 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” 

városi szlogen pozitívan befolyásolja az AH megítélését. 

□ □ □ □ □ 

Az AH támogatásával megvalósuló német nyelvű, a helyi 

rádióban hallható hírpercek, az újságban olvasható 

programajánló az AH munkatársai számára hasznos. 

□ □ □ □ □ 

Az AH támogatásával működő győri kétnyelvű óvoda és 

általános és középiskola szolgáltatásai hasznosak. 

□ □ □ □ □ 

 

Reputáció 

20. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

20.1. Az AH megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

20.2. Győr város megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

20.3. Győr város megítélésében szerepet játszik az AH-ról 

alkotott vélemény. 

□ □ □ □ □ 

20.4. Az AH megítélésében szerepet játszik Győr városáról 

alkotott vélemény. 

□ □ □ □ □ 

A 20.3. pontban kérem, indokolja állítását! 

A 20.4. pontban kérem, indokolja állítását! 

Általános kérdések 
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21. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Büszke vagyok arra, hogy Győrben/Győr környékén élek. □ □ □ □ □ 

Büszke vagyok arra, hogy az Audi Magyarországon 

Győrben talált otthonra. 

□ □ □ □ □ 

Büszke vagyok arra, hogy városomban gyártják az VW 

konszern autóiba a motorokat, valamint a TT, A3 

Limousine és Cabriolet autókat. 

□ □ □ □ □ 

Győrben élve, járva egyértelmű a városban az Audi 

jelenléte. 

□ □ □ □ □ 

22. Önnek tudomása van-e az alábbi tényekről? 

 Hallottam 

róla. 

Még nem 

hallottam 

róla. 

Az AH a Győri Balett fő szponzora.   

Az AH a Győri Filharmonikus Zenekar fő szponzora.   

Az AH a győri Nyárzáró Koncert fő szponzora.   

Az AH a Győri Audi ETO KC női kézilabda csapat névadó 

szponzora. 

  

Az AH támogatja az ETO FC Győr utánpótlását.   

Az AH nagy összeggel támogat évente győri alapítványokat, 

valamint a Petz Aladár Megyei Kórházat. 

  

Az AH a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ támogatója.   

Az AUDI önkéntes napon immár évek óta több győri és Győr 

környéki intézményt újítanak meg a vállalat munkatársai. 

  

Az AH a Magyar Olimpiai Bizottság arany fokozatú támogatója volt.   
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17. számú melléklet 

 
LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV 

Kedves győri, Győr környéki lakos! 

Kérem, a kérdőív kitöltésével segítse doktori kutatásomat, mely során az Audi Hungaria Motor Kft. 

(továbbiakban AHM) és Győr város hírnevének, imázsának egymásra gyakorolt hatását vizsgálom. 

A kérdéssor kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével támogatja 

munkámat! 

Neme: □ Férfi 

□ Nő 

Életkora:   □ 18-24 □ 25-35 □ 36-45 □ 46-60 □ 61- 

Iskolai végzettsége:  □ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú 

Lakóhelye:  □ Győr  □ Győr környéke: 

……………………………………………………………….. 

 

1. Szeret Győrben élni? Válaszát kérem, röviden indokolja! 

□ Igen, 

mert…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

□ Nem, 

mert…………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

2. Mióta él Győrben/Győr környékén? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

3. Ha úgy költözött Győrbe/Győr környékére, lakóhelyválasztásában mi játszotta a fő 

szerepet? Kérem, nevezzen meg 3 indokot! 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

4. Családjában van az Audi Hungaria Motor Kft-nél dolgozó alkalmazott? 

□ Igen, én dolgozom az AHM-nél. 

□ Igen 

□ Nem 

5. Szűk környezetemben (rokonság, baráti kör) van AHM-alkalmazott? 

□ Igen 

□ Nem 
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6. Ön szerint melyek Győr városának, mint lakóhelynek a pozitív és negatív jellemzői? 

Kérem, nevezzen meg 3-3 jellemzőt! 

   pozitív      negatív 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

7. Ha egy ismerőse, családtagja meglátogatná Önt, mennyire ért egyet Győrben egy 

(gyalogos, buszos) városnézés során az alábbiak megmutatásával? (1: egyáltalán nem értek 

egyet, 2: minimális mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes 

mértékben egyetértek) 

 1 2 3 4 5 

műemlékeket, neves épületeket (Pl. Városháza, Püspökvár) □ □ □ □ □ 

belvárosi tereket, vendéglátóhelyeket, teraszokat □ □ □ □ □ 

Audi Hungaria Motor Kft. gyárát □ □ □ □ □ 

folyópartokat □ □ □ □ □ 

egyetemet □ □ □ □ □ 

szakrális kincseket  (Pl. Szent László herma, Könnyező Mária 

kép) 

□ □ □ □ □ 

sportinfrastruktúrát (Pl. Audi Aréna Győr, Aqua 

Sportközpont, Barátság Sportpark) 

□ □ □ □ □ 

Rába Quelle Élményfürdőt □ □ □ □ □ 

egyéb: □ □ □ □ □ 

 

8. Győrbe látogató ismerősével, rokonával milyen programon vennének részt, hova 

látogatnának el? Mennyire ért egyet az alábbi javaslatokkal? 

(1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy 

mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

városnéző sétán  

fesztiválon  

színházi, balettelőadáson, komolyzenei koncerten  

sportprogramon (pl. kézilabda mérkőzés, labdarúgó mérkőzés)  

sétahajózáson, tutajozáson  

Audi gyárlátogatáson  

élményfürdőbe  
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egyéb:  

 

9. Ön járt már gyárlátogatáson? 

□ Igen 

□ Nem, de tervezem. 

□ Nem, és nem is érdekel. 

 

10. Ön szerint hatással van az AHM hírneve Győr város megítélésére? 

□ Igen 

□ Nem 

11. Ön szerint hatással van Győr város megítélése az AHM hírnevére? 

□ Igen 

□ Nem 

 

12. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Az AHM megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

Győr város megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

Győr város megítélésében szerepet játszik az AHM-ről 

alkotott vélemény. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM megítélésében szerepet játszik Győr városáról 

alkotott vélemény. 

□ □ □ □ □ 

 

13. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Az AHM hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István 

Egyetem fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM jelentős mértékben hozzájárul(t) a győri 

középfokú szakképzés és szakmunkásképzés 

mennyiségi és minőségi fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és 

vendéglátói kínálat minőségi és mennyiségi 

fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM hírneve hozzájárul a Győrben rendelkezésre 

álló kvalifikált munkaerő-kínálat gyarapodásához. 

□ □ □ □ □ 
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Az AHM jelentős és minőségi munkaerőigénye 

negatívan hat a város többi vállalatára. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek 

emelkedéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM miatt Győr többet szerepel a médiában, 

ezáltal a város gazdasága jobban fókuszba kerül. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM által kínált vonzó karrierlehetőség és 

juttatások miatt több fiatal választja az autóipari 

pályát. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM támogatásával működő győri kétnyelvű 

óvoda és általános és középiskola szolgáltatásai 

hasznosak. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM jelentős mértékben szponzorálja a győri 

sport- és kulturális eseményeket, mely ösztönzőleg hat 

a város életére. 

□ □ □ □ □ 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben 

épül.” városi szlogen pozitívan befolyásolja város 

megítélését. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM támogatásával megvalósuló német nyelvű, a 

helyi rádióban hallható hírpercek, az újságban 

olvasható programajánló hasznos. 

□ □ □ □ □ 

 

14. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Büszke vagyok arra, hogy Győrben/Győr környékén 

élek. 

□ □ □ □ □ 

Büszke vagyok arra, hogy az Audi Magyarországon 

Győrben talált otthonra. 

□ □ □ □ □ 

Büszke vagyok arra, hogy városomban gyártják az VW 

konszern autóiba a motorokat, valamint a TT, A3 

Limousine és Cabriolet autókat. 

□ □ □ □ □ 

Győrben élve, járva egyértelmű a városban az Audi 

jelenléte. 

□ □ □ □ □ 

 

15. Miben nyilvánul meg az AHM győri jelenléte? Kérem, nevezzen meg 3 dolgot! 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

16. Önnek tudomása van-e az alábbi tényekről? 

 Hallottam 

róla. 

Még nem 

hallottam 

róla. 

Az AHM a Győri Balett fő szponzora.   

Az AHM a Győri Filharmonikus Zenekar fő szponzora.   

Az AHM a győri Nyárzáró Koncert fő szponzora.   

Az AHM a Győri Audi ETO KC női kézilabda csapat névadó 

szponzora. 

  

Az AHM támogatja az ETO FC Győr utánpótlását.   

Az AHM nagy összeggel támogat évente győri alapítványokat, 

valamint a Petz Aladár Megyei Kórházat. 

  

Az AHM a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központ 

támogatója. 

  

Az AUDI önkéntes napon immár évek óta több győri és Győr 

környéki intézményt újítanak meg a vállalat munkatársai. 

  

Az AHM a Magyar Olimpiai Bizottság arany fokozatú 

támogatója. 

  

 

Köszönöm, hogy időt szánt kérdőívemre, ezáltal hozzájárult a kutatási munkám sikerességéhez. 

 

Tisztelettel,  

Jakab Petra 
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18. számú melléklet 

 

BEFEKTETŐI STRUKTURÁLT INTERJÚ VÁZLAT 

 

Kérem, a kérdőív kitöltésével segítse doktori kutatásomat, mely során az Audi Hungaria Motor Kft. 

(továbbiakban AHM) és Győr város hírnevét, imázsát vizsgálom. A kérdéssor kitöltése kb. 10 

percet vesz igénybe. Köszönöm! 

 

1. Kérem, jelölje be, hogy az Ön cége mérete szerint melyik csoportba tartozik! 

□ Mikro vállalkozás (1-10 fő) 

□ Kisvállalkozás (11-50 fő) 

□ Középvállalkozás (51-250 fő) 

□ Nagyvállalkozás (250 fő felett) 

2. A vállalkozás alapításának éve: ………….. év  

3. A vállalkozás működésének földrajzi kiterjedése 

□ Helyi (adott településen) 

□ Kistérségi 

□ Megyei 

□ Regionális 

□ Országos 

□ Nemzetközi 

4. Az Ön cégnél betöltött pozíciója: 

 ……………………………………………………………………….. 

5. Vállalkozása üzleti kapcsolatban áll-e az AHM-mel? 

□ Igen 

□ Nem 

6. Vállalatának telephelyválasztásában szerepet játszott az AHM győri jelenléte? 

□ Igen 

□ Nem 

□ Vállalatom már 1993 előtt jelen volt Győrben. 

7. Vállalatának győri letelepedésének melyek voltak a legfontosabb indokai? Kérem, 

nevezzen meg 3 indokot! 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

8. Ön szerint melyek Győr városának, mint gazdasági telephelynek a pozitív és negatív 

jellemzői? Kérem, nevezzen meg 3-3 jellemzőt! 
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   pozitív      negatív 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

9. Történt-e 1993 óta vállalatánál kapacitásbővítés, beruházás, mely összefüggésbe hozható az 

AHM-mel? 

□ Igen 

□ Nem 

10. Ön szerint hatással van az AHM hírneve Győr város megítélésére? 

□ Igen 

□ Nem 

11. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Az AHM megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

Győr város megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

Győr város megítélésében szerepet játszik az AHM-ről 

alkotott vélemény. 
□ □ □ □ □ 

Az AHM megítélésében szerepet játszik Győr városáról 

alkotott vélemény. 
□ □ □ □ □ 

 

12. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Az AHM hírneve hozzájárul(t) a Széchenyi István 

Egyetem fejlődéséhez. 
□ □ □ □ □ 

Az AHM jelentős mértékben hozzájárul(t) a győri 

középfokú szakképzés és szakmunkásképzés 

mennyiségi és minőségi fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és 

vendéglátói kínálat minőségi és mennyiségi 

fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM reputációja hozzájárul a Győrben 

rendelkezésre álló kvalifikált munkaerő-kínálat 

gyarapodásához. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM jelentős és minőségi munkaerőigénye 

negatívan hat a vállalatomra. 
□ □ □ □ □ 

Az AHM jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek 

emelkedéséhez. 
□ □ □ □ □ 

Az AHM miatt Győr többet szerepel a médiában, 

ezáltal a város gazdasága jobban fókuszba kerül. 
□ □ □ □ □ 

A Győri Járműipari Életpályamodell létrejöttében 

ösztönző szerepet játszott az AHM. 
□ □ □ □ □ 
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Győr város gazdaságföldrajzi adottságságaihoz (légi 

elérhetőség, lásd Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér) 

jelentősen hozzájárul(t) az AHM. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM jelentős mértékben szponzorálja a győri 

sport- és kulturális eseményeket, mely ösztönzőleg hat 

a vállalatomra. 

□ □ □ □ □ 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben 

épül.” városi szlogen pozitívan befolyásolja 

vállalkozásom megítélését. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM támogatásával megvalósuló német nyelvű, a 

helyi rádióban hallható hírpercek, az újságban 

olvasható programajánló vállalatunk munkatársai 

számára is hasznos. 

□ □ □ □ □ 

 

13. Az AHM támogatásával működő győri kétnyelvű óvoda és általános és középiskola 

szolgáltatásait vállalatom munkatársai is használják. 

□ Igen 

□ Nem 

 

 

Köszönöm, hogy időt szánt kérdőívemre, ezáltal hozzájárult a kutatási munkám sikerességéhez. 

 

 

Tisztelettel,  

Jakab Petra 
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19. számú melléklet 

 

TURISZTIKAI STRUKTURÁLT INTERJÚVÁZLAT 

 

Jakab Petra vagyok, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozom idegenforgalmi 

referensként, a Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola PhD- 

hallgatójaként az Audi Hungaria Motor Kft. (továbbiakban AHM) és Győr város hírnevét, imázsát 

vizsgálom. Kérem, válaszaival segítse doktori kutatásomat! A válaszadás kb. 10 percet vesz 

igénybe. Köszönöm! 

 

1. Kérem, adja meg, hogy Ön mely település turizmusát képviseli! 

………………………………………………… 

2. Járt már Győrben? 

 □ Igen, legutóbb …………….-ban/ben. 

□ Nem, eddig még nem. 

3. Ön hallott már az Audi Hungaria Motor Kft. (a továbbiakban AHM) 

Látogatóközpontjáról? 

□ Igen 

□ Nem 

4. Az Ön településének Tourinform irodája ad tájékoztatást Győrről? 

□ Igen    □ Nem tudom. 

□ Nem 

5. Ha igen, az irodának vannak információ arról, hogy Győrben az Audi Hungaria Motor 

Kft. látogatóközpontot működtet? 

□ Igen 

□ Nem 

6. Önnek mi az első három asszociáció, ami eszébe jut, ha Győr nevét hallja? 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

7. Ön szerint melyek azok a látványosságok/intézmények/híres emberek, stb., melyeket az 

emberek/turisták Győrrel azonosítanak? Soroljon fel legalább 3-at! 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 
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8. Ön szerint az alábbiak közül melyek a Győrbe látogató turisták főbb motivációi?
53

 (1: 

egyáltalán nem jellemző, 2: minimális mértékben jellemző, 3: jellemző, 4: nagy mértékben 

jellemző, 5: teljes mértékben jellemző) 

 1 2 3 4 5 

üdülés      

városnézés      

természetjárás      

gyógykezeltetés; egészségmegőrzés (wellness és 

egészségturizmus) 

     

részvétel konferencián, továbbképzésen, stb. (üzleti 

turizmus) 

     

részvétel kulturális eseményen (kulturális turizmus)      

részvétel sporteseményen (sportturizmus)      

vadászat      

vallási helyszín, rendezvény meglátogatása (szakrális 

turizmus) 

     

egyéb:       

 

9. Ön szerint melyek Győr városának, mint turisztikai desztinációnak a pozitív és negatív 

jellemzői? Kérem, nevezzen meg 3-3 jellemzőt! 

   pozitív      negatív 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………

 ………………………………………………………… 

10. Ön szerint van a város számára turisztikai hozadéka az AHM által kínált 

gyárlátogatásnak? 

□ Igen 

□ Nem 

Ha igen, soroljon fel, kérem három példát, hogy ez miben nyilvánul meg! 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

11. Ön szerint hatással van az AHM hírneve Győr város megítélésére? 

□ Igen 

□ Nem 

12. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 

 1 2 3 4 5 

Az AHM megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

                                                           
53

 A magyarországi TSzSz összeállításánál használatos csoportosítás alapján 
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Győr város megítélése pozitív. □ □ □ □ □ 

Győr város megítélésében szerepet játszik az AHM-ről 

alkotott vélemény. 
□ □ □ □ □ 

Az AHM megítélésében szerepet játszik Győr városáról 

alkotott vélemény. 
□ □ □ □ □ 

13. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (1: egyáltalán nem értek egyet, 2: minimális 

mértékben értek egyet, 3: egyetértek, 4: nagy mértékben egyetértek, 5: teljes mértékben egyetértek) 

 1 2 3 4 5 

Az AHM győri jelenléte hozzájárul a győri szállás- és 

vendéglátói kínálat minőségi és mennyiségi 

fejlődéséhez. 

□ □ □ □ □ 

Az iparűzési és idegenforgalmi adó teljes 

visszaforgatása pozitívan befolyásolja a város 

turisztikai fejlődését, megjelenését. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM jelenléte hozzájárul a győri átlagkeresetek 

emelkedéséhez, ami több diszkrecionális jövedelmet 

jelent, mely ösztönzően hat a hazai turizmusra. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM miatt Győr többet szerepel a médiában, 

ezáltal a város, mint turisztikai célpont is jobban 

fókuszba kerül. 

□ □ □ □ □ 

Győr város gazdaságföldrajzi adottságságaihoz (légi 

elérhetőség, lásd Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér) 

jelentősen hozzájárul(t) az AHM, mely a város 

turisztikai elérhetőségét is pozitívan befolyásolja. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM jelentős mértékben szponzorálja a győri 

sport- és kulturális eseményeket, mely ösztönzőleg hat 

a turizmusra. 

□ □ □ □ □ 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben 

épül.” városi szlogen pozitívan befolyásolja Győr, mint 

turisztikai desztináció megítélését. 

□ □ □ □ □ 

Az AHM támogatásával megvalósuló német nyelvű, a 

helyi rádióban hallható hírpercek, az újságban 

olvasható programajánló a német nyelvű turisták 

számára is hasznos. 

□ □ □ □ □ 

14. Ajánlaná-e másnak Győr meglátogatását? 

□ Igen 

□ Nem 

 

 

 

 

Köszönöm, hogy időt szánt kérdőívemre, ezáltal hozzájárult a kutatási munkám sikerességéhez. 

 

 

Tisztelettel,  

Jakab Petra, 

idegenforgalmi referens (Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal), PhD- hallgató 

(Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) 


