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1. A disszertáció célja és hipotézisei 

Győr történetét vizsgálva azt láthatjuk, 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 club, 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. (AH). 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 (Jakab 

2014a). 

Kutatásom fő célja egy korábban még nem vizsgált terület és 

kölcsönhatásának feltárása: az önkormányzati és a vállalati szféra közti 

szinergiák, kooperációs lehetőségek kutatása, kimutatása a hírnévépítés terén. 

- A PR, a városmarketing-, a városi és vállalati hírnévkutatás közös 

metszeteként egy új aspektusban világítok rá a gazdasági szféra és az 

önkormányzati szektor még hatékonyabb együttműködési lehetőségeire; 

- A hírnévelemek, a hírnév alakításának folyamatvizsgálata során azt tárom fel, 

hogyan tud együttműködésük során egy nagyvállalat és a neki otthont adó 
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város hírnevük stratégiai alakításában szinergiákat felmutatni, ezáltal a 

területi tőkét erősíteni. 

- Mindennek eredményeként hatásmodell felrajzolására törekszem (1. ábra): az 

összehangolt hírnévépítési folyamat hatását vizsgálom. 

 

1. ábra. Hatásmodell a város és a vállalat hírnévépítésének szinergiái feltárására 

Forrás: saját szerkesztés 

A hazánkban és nemzetközileg elismert hírnévmérő módszereknek nincs 

olyan alkalmazása, amely alkalmas heterogén szereplők, esetünkben vállalatok 
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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, így a kutatás az elméleten túl a gyakorlatban is 

hasznosítható információkat nyújthat. 

A disszertáció felépítése 

Disszertációm felépítését az 2. ábrán szemléltetem. A disszertáció első 

fejezetében a kutatási téma bemutatása után 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 a 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 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 Audi Hungaria 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 primary 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. 
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2. ábra. A disszertáció felépítése  

Forrás: saját szerkesztés 

A disszertáció 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.  

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

Audi Hungaria. 

A statisztikai adatok és a szekunder források feldolgozása alapján feltételezve, 

hogy Győr városának hírneve pozitív, állításom arra vonatkozik, hogy ebben 
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szerepet játszik az AH, mint az erős gazdasági arculattal rendelkező település 

legnagyobb befektetője. A hipotézishez három alhipotézist 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, 

Piskóti et al. 2002) – a városi hírnév gerincét adó imázstartalmat hordozó 

stakeholderek (Rechnitzer 1995, Borgulya 2014, Borgulya-Somogyvári 2007, 

Freeman 1984) – vonatkozásában is megjelenik a vállalat hatása. 

H2: Az imázstranszfer az Audi Hungaria → Győr irányban érzékelhető. 

A hírnévmenedzsment és marketing szakirodalma – köztük Papp-Váry 2004, 

Papadopoulos 1993, Kang – Yang 2010, Newburry 2012 – és a gyakorlati példák 

is azt bizonyítják, a termékek márkázásakor a szakemberek előszeretettel 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. 

                                                           
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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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 

(Piskóti 2012, Piskóti et al 2002), hiszen egy település sokarcú, a különböző 

célcsoportokat így szegmentáltan lehet megszólítani? Amennyiben a zászlóshajó 

termék, jellemvonás 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 (Nyárády – Szeles 2011, Borgulya – Somogyvári 

2007, Cornelissen 2011). Nem elég csupán egy találó szlogent vagy 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 nagyvállalat kommunikációs eszközeinek 

tartalomelemzésével vizsgálom. Ennek eredményeként feltárom, hogy a 

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

dinamikája kitermel. 
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2. Kutatási módszerek 

Az 1. táblázat a kutatás módszertanát mutatja be, melyben az egyes kutatási 

fázisokhoz a hipotézisek láthatók hozzárendelve. 

Kutatás módszertana 

Szekunder kutatás Primer kutatás 

Hazai és 

nemzetközi 

szakirod. 

szintetizáló 

elemzése 

 

Hazai és 

nemzetközi 

hírnévkutat

ások 

szintetizáló 

elemzése 
[H0] 

Statisztikai 

adatelemzés 

- Győr MJV 
gazdasági 

adatai 

- KSH  
- Győri 

Járműipari 

Körzet 
kutatás 

[H1], [H1 a, 

b, c,] 

Tartalom-

elemzés 

- AH 
Reputációku-

tatás 

- Győri 
lakossági 

közvélemény-

kutatás 
[H0] 

Szakértői 

mélyinter-

jú 

- Győr 

MJV PH  

- AH  
- Ingolstadt 

PH 

- további 
nyolc 

stakeholder 

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

[H4] 

Tartalom-

elemzés 

- városi és 
vállalati 

komm. 

anyagok  
[H2], [H4] 

Kérdőíves/félig 

strukturált 

interjús 

kutatás 

- lakosság 

n=340 
- befektetők 

n=46 

- turisztikai 
szakma 

n=61 

[H1], [H1 a, b, 
c], [H2], [H3] 

1. 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 

tértem ki. Az általam vizsgált két szereplő, a város és a nagyvállalat 

kommunikációval, PR-ral foglalkozó területi egységeinek vezetőit szakértői 
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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 szélesebb körű következtetések levonásához, primer kutatásomban 

mindhárom stakeholderi csoport véleményfeltárása megtörtént, melyet 

kiegészítettem további nyolc, fontos érintetti csoport mélyinterjús 

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 kommunikációs 

stratégiát használtak-e a megfogalmazott céljaik eléréséhez. 

Tartalomelemzés és kvalitatív terepkutatás 

Babbie (2003) Berelson (1952) Krippendorff (1995) alapján a tartalomelemzést 

és megfigyelést, azon belül a kvalitatív terepkutatást választottam a szervezetek 

stratégiai kommunikációs eszközeinek vizsgálatához, mert a módszer 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.  

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

marketingkommunikációs anyagok közül rétegzett – megjelenés és kategória 

szerinti – és szisztematikus mintavétellel a következő (2. táblázat) alminták 

tartalomelemzése történt meg.  
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 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 

2. táblázat. Tartalomelemzéssel megvizsgált PR és marketingkommunikációs 

anyagok 

Forrás: saját szerkesztés 

Kérdőíves / félig strukturált interjús felmérés 

Félig strukturált interjúkat és kérdőíves felmérést három célcsoport körében 

végeztem, a városmarketing szakirodalom klasszikus három célcsoportos 

felosztását (Piskóti 2012) – befektetők, turisták, városlakók – követve. 

 Felmérés Lekérdezés 

módja 

Minta Kutatás időpontja 

1. Befektetők: félig 

strukturált interjú 

személyes N=46 2015. tavasz 

Techtogether Junior 

SZE Állásbörze 

2. Turisták/turisztikai 
szakértők: félig 

strukturált interjú 

személyes N=61 2015. május 13-14. 
Országos Tourinform Találkozó, 

2016. február, Utazás Kiállítás 

3. Lakosság: kérdőív on-line N=340 2016. augusztus-szeptember 

3. táblázat. Primer kutatás 3 célcsoportjának lekérdezése 

Forrás: saját szerkesztés 

Szakértői mélyinterjú 

A szakértői mélyinterjús kutatási technikát 11 esetben is alkalmaztam. Hogy 

egységes és ismételt alkalmazásuk lehetővé tegye az adatok összehasonlítását, 

félig strukturált interjúformát választottam. 

Az interjúk során a téma szempontjából nagyobb jelentőségű kérdéseket és 

válaszokat kiemeléssel, kategorizálással klasszifikálni lehet, melyet kódolásnak 

is nevezhetünk, melynek elemzése során történik meg a szöveg értelmezése 

(Seidman 2002). 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 
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nyújtja. Ez a feldolgozási mód szélesebb értelmezési keretben rekontextualizálja 

az állításokat. Ez gyakran a szöveg kiterjedéséhez vezet a redukciós 

módszerekkel ellentétben. 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 válaszolt az önkormányzat tevékenységére, 

céljaira, eszközeire vonatkozóan, míg a nagyvállalat részéről az AH Vállalati 

Kommunikáció és Kormánykapcsolatok Osztályának kommunikációs vezetője 

volt az interjúalanyom. Hogy a nagyvállalat és telephelye közötti szinergiákat 

nemzetközi kontextusban is vizsgálhassam, Ingolstadtban, Győr német 

testvérvárosában is elvégeztem a szakértői mélyinterjút. 2017 őszén 

kiegészítettem a kutatást további, a két vizsgált szereplő számára fontos 

stakeholderek megkérdezésével. 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 (4. táblázat). A felsőfokú oktatás képviseletében a Széchenyi István 

Egyetem éppen nagyfokú érintettsége miatt nem vett részt a kutatásban. 

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 város polgármesteri hivatala és intézményei 

Média Győr+ Média Zrt., vezérigazgató 

Egészségügy PAMOK, főorvos igazgató 

Civil szféra Gézengúz Alapítvány, győri vezető 
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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 

4. táblázat. A szakértői mélyinterjús kutatásban részt vevők 

Forrás: saját szerkesztés 

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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3. A kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása 

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, country-of-origin (COO) hatás tárgyalására (Papadopoulos – 

Heslop 1993, Newburry 2012, Kang – Yang 2010, Papp-Váry 2004, 2011).  

A városok és vállalatok homogén összehasonlításának gazdag a 

szakirodalma, melyek alapján a gyakorlatban évről-évre számtalan, tudományos 

alapú rangsor, lista készül (Konczosné 2012, 2013a, 2013b). 

A városi és vállalati hírnévépítés és –menedzsment szakirodalmának 

feltárása, és a hírnévmérő módszerek szisztematikus áttekintése után Győr város 

történetét követtem végig imázs szempontokat figyelembe véve (Dusza et al. 

1996, Germuska – Honvári 2014, Honvári 2014, Jakab – Konczosné 2015, 

Rechnitzer 2016, Szakál 1995, 1996), megállapítva a jelen Győrének 

jellegzetességeit, valamint feltérképezve ebben az Audi-hatásokat (Csizmadia 

2008, Etzkowitz – Leydesdorff 2000, Jakab 2014b, Komlósi 2015, Páthy 2014, 

Rechnitzer-Tamándl 2014, Rechnitzer 2016, Tóthné Kardos 2016). 

Az önkormányzat és a vállalat kommunikációs és hírnévmenedzsment 

tevékenységét a rendelkezésemre álló szekunder forrásokból tártam fel. A két 

szervezet kommunikációs vezetőjével szakértői mélyinterjús kutatást folytattam 

le, mely során céljaikat, az ezek eléréséhez szükséges eszközöket és csatornákat 

is kiszűrtem. Ezt követően elemeztem és összehasonlítottam a kiválasztott 

szervezeti kommunikációs eszközöket. Hogy az ezekben kódolt üzenetek 

megfelelően eljutnak-e a célcsoportokhoz, elvégeztem a három fő 

városmarketing célcsoport kérdőíves, félig strukturált interjús lekérdezését, majd 

további nyolc fontos érintetti csoport képviselőjének mélyinterjús 



15 
 

véleményfelmérését. A szekunder és primer kutatásból kapott eredmények 

segítségével vizsgáltam meg hipotéziseimet. 

A 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 statisztikai adatok és a szekunder források feldolgozása alapján 

feltételezésem, hogy Győr városának hírneve pozitív, igaznak bizonyult. 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. 

A turisták, turisztikai szakemberek Győrrel kapcsolatos asszociációja, 

véleményük teljes mértékben igazolta a vállalat Győr hírnevében játszott 

markáns szerepét. A befektetői szektor megkérdezett képviselőinek Likert-skálán 

felvett állításai szerint is szerepet játszik a város megítélésében a vállalatról 

alkotott kép. A lakossági kutatás eredményeinek kereszttáblás elemzéséből 

egyaránt kivehető volt a két tényező közötti összefüggés. 

Első hipotézisem alhipotéziseit arra alapoztam, miszerint a település három 

klasszikus célcsoportjának vonatkozásában is megjelenik a vállalat hatása: 

egyrészt kimutatható feltárt véleményük alapján, másrészt igazolható az adott 

területről gyűjtött információkkal. A hipotézis igazolását a stakeholderi 

lekérdezések, a szakértői mélyinterjúk, valamint a kommunikációs eszközök 

tartalomelemzéséből kapott eredményekkel is alátámasztottam. 
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Győr MJV és az AH kommunikációs vezetőjével, valamint a további fontos 

érintetti csoportok képviselőivel folytatott szakértői interjúk során feltártam 

azokat az összefüggéseket, melyek turisztikai, befektetői és lakossági 

aspektusból (is) értelmezhetők, majd a stratégiai kommunikációs eszközök 

tartalomelemzése során is kimutattam a kapcsolatokat. A célcsoportok 

lekérdezése során is azt az eredményt kaptam, hogy a vizsgált területeken 

egyértelműen kimutatható a vállalat ösztönző hatása. 

H2 hipotézisemet abból a feltételezésből állítottam fel, miszerint a termékek 

márkázásakor a szakemberek előszeretettel 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 AH kommunikációs vezetőjével folytatott szakértői interjúból kiderült, 

hogy a vállalat kommunikációja során egyértelműen törekszik megjeleníteni a 

neki otthont adó telephely-várost, Győrt. 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. Ezt igazolják az érintetti csoportok képviselőivel 

folytatott mélyinterjúk következtetései is. 

A lakossági, turisztikai, befektetői lekérdezés, valamint a további 

stakeholderi csoportok felmérésének eredményei a hatást mindkét irányban 

mutatják, véleményük szerint egyértelmű az AH→Győr irányában a hatás, míg a 
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Győr→AH irányban ez szintén érezhető. Így hipotézisem igazolást nyert, de 

kiegészítése szükséges: Az imázstranszfer a Győr→AH irányban is igazolható. 

H3 hipotézisemben azt állítottam, hogy a 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, USP-jai lehetnek. 

A városi stratégiai kommunikáció irányvonalai a város kommunikációs 

vezetőjével készült szakértői mélyinterjú és a kommunikációs eszközök 

tartalomelemzése során egyértelműen megmutatkoztak. A város nem kíván 

kiemelni egyetlen hírnévelemet sem, kommunikációjában sokoldalúságát 

hangsúlyozza. A kérdőíves lekérdezés során sem nyert bizonyosságot sem az AH 

gyár, mint nevezetesség, sem a gyárlátogatás, mint szabadidős program 

dominanciája. A kapott eredmények alapján a hipotézist elvetettem. 

Negyedik hipotézisem (H4), miszerint a vállalat és a város közötti 

kölcsönhatásmechanizmusok tervezetten, a kommunikációs csatornák révén 

valósulnak meg, a primer kutatásom során egyértelműen bizonyítást nyert. Az 

első hipotézis (H0) elfogadása után 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, ami a 

kommunikációs eszközök tartalomelemzése során megmutatkozott. 

A hipotézisek és tézisek összegzését az 5. táblázat szemlélteti. 
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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. 

H4: 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. 

5. táblázat. Hipotézisek és tézisek 

Forrás: saját szerkesztés 
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4. Összefoglalás, a kutatás jövője 

A dolgozat gyakorlati, való életben vett hasznosságát szem előtt tartva, olyan 

modell felállítására törekedtem, mely a városi és vállalati szereplőknek 

segítségül lehet a területi szinergiák fokozására, a hatékonyabb együttműködés 

segítségével. 

A hírnévépítés 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 komolyan 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 kiegészítené a hatásmodellt. A területi tőke vizsgálata a városok, 

régiók fejlődése, ennek tudatos útkeresése szempontjából kiemelten fontos. A 

kulcsszereplők vizsgálatára a Triple Helix modellen belül már születtek 
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tanulmányok hazánk néhány nagyvárosában (Deés 2011, Imreh-Tóth 2014), a 

modell továbbfejlesztett változata, a Quadruple Helix és a Quintuple Helix 

modell 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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1. The aim of the dissertation and the hypotheses 

The economy of the dynamically developing city, Győr experienced several 

system changes, it had transformed from a commercial city to an industrial one, 

and nowadays it has been transited to a dynamically developing centre. Today 

Győr is the sixth biggest city in Hungary, home of more than 130.000 

inhabitants. It is centre of the Kisalföld region, the county seat of Győr-Moson-

Sopron County. It is an episcopal seat, a city rich at history. Győr is the third 

richest city on monuments in Hungary, home of the Champions League winner 

women handball team of Győri Audi ETO KC, the Ballet of Győr and the 

Győrkőc festival. 

These are undoubted facts about the city, which declares its present now, in 

the second decade of the years 2000 according to the slogan „Future is being 

built in Győr!”. The economy of the dynamically developing city is based ‒ after 

several model changes ‒ on the car manufacturing industry, its main leg is the 

Audi Hungaria Zrt. (AH), an important multinational company of Hungary. 

Therefore no wonder, that the present of the city, the economic prosperity have 

their mark not only in the economic index numbers, but in the image face of the 

city and in the identity of its inhabitants as well (Jakab, 2014a). 

Main target of the research is to evaluate a new field of reputation 

management and its interactions: pointing out the synergies, cooperation 

opportunities between companies and the local government regarding reputation 

management: 

- As a common segment of the PR, city marketing and reputation research, I 

highlight the more effective cooperation possibilities of the economy and the 

local government in a new point of view; 
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- During the analysis of the reputation categories and the reputation 

management process, I examine: how can a multinational company and its 

headquarter city cooperate in their strategic reputation management, leading 

to synergies and strengthening the territorial capital; 

- As a result, I try to create a model to examine the common reputation 

management process (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Model to evaluate the synergies of the reputation management of the city 

and the company 

Source: the author’s summary 

C
o
rp

o
ra

te
 

 c
o
m

m
u
n
ic

at
io

n
  
 

C
o
rp

o
ra

te
 

 c
o
m

m
u
n
ic

at
io

n
  
 

City 

 

Company 

 

Positive Reputation 

 

Positive Reputation 

 

Connected positive reputation 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Tasks 

AIM 

 

- promotion of the place of 

living, headquarter, tourism 

destination 

- press releases 

- outstanding events 

- etc. 

AIM 

 

- premium category car 

manufacturer, attractive 

work place, environment 

friendly company 

- external communication 

- internal communication 

- CSR 

- common events 

- common institutions 

e.g.. career model 

- common slogan 

- common messages in 

communication tools 

- CSR 

- etc. 

POSITIVE 

EFFECTS 

 

M
a
n

a
g
in

g
 r

ep
u

ta
ti

o
n

 

- growing number of (quality) inhabitants 

- increasing quality of living 

- new investors, increasing tax income 

- increasing tourism numbers 

- etc. 

 

- loyal and new (quality) workforce 

- quality supplier relations 

- better production results 

- tight embeddedness 

- etc. 

 

Growing territorial capital 

 

ACTORS 

 



24 
 

Examining the international and Hungarian literature, I have not found any 

examples of research that would have been carried out in this area in relation to 

companies and their headquarter cities. 

Novelty of the workt is contributing with the new model to evaluate the 

results of the common reputation management of a city and a company and to 

highlight the influence of the reputation of the actors on each other. The research 

has over the theory practical value as well. 

The structure of the dissertation 

The structure of the dissertation is shown on Figure 2. After presenting the 

objective of the research, in the first chapter of the dissertation I highlight its 

opportuneness and practival value. After the research tasks and the hypotheses, 

the elaboration of the relevant literature background begins with the explanation 

of the theoretical framework, drawing the line between marketing and PR 

science, defining their common characteristics, overlappings, as well as 

presenting corporate communication (2
nd

 chapter). Subsequently, I present the 

conceptual system of reputation, highlighting the single reputation categories, as 

well as the process of corporate communication building and connecting them to 

each other. In the third chapter, I overview the Hungarian and international 

examples of company and city reputation researches. In the followings, the 

fourth chapter focuses on the examined city, Győr and the Audi Hungaria. Their 

history is outlined regarding their image and reputation. Following the practical 

model of the research, in the fifth chapter, I analyse the reputation management 

process of the city of Győr and the AH according to secondery resources. After 

presenting the primary research and its results, the sixth chapter deals with 

examining the hypotheses and setting up the theses. As the summary of the 

dissertation, I overview the research process, present the goals achieved, and 

look out towards possible research alternatives. 
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Fig. 2. The structure of the dissertation 

Source: the author’s summary 

Hypotheses of the dissertation 

H0: The strategic reputation management functions of the two examined 

actors, the city of Győr and the Audi Hungaria is confirmed by the 

Hungarian and international theory. 

Before drawing up the hypotheses according to the analysis of the literature, it 

was important to examine, whether the city and the company rely on the 

literature basis during their reputation management, draw up their strategies with 

scientific thougthfulness and use the tools according to the internatinal and 

Hungarian trends. 

H1: Audi Hungaria does play a role in the developent of the (positive) 

reputation of the city of Győr. 

According to the statistics and the secondery sources, supposed, that the 

reputation of Győr is positive, this hypothesis considers the acting role of the 

AH, the biggest investor in the city with strong economic reputation, in it. To the 
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hypothesis are three vice hypotheses connencted: this role can be demonstrated 

in the three most important, main fields – defined by the city – of 

reputation. 

H1(a): tourists, tourism experts 

H1(b): investors 

H1(c): inhabitants 

According to the vice hypotheses, the company’s influence appears in relation to 

the three main stakeholders defined in the city communication: tourists, 

investors, inhabitants (Piskóti 2012, Piskóti et al. 2002) – stakeholders having 

the main image content in city reputation (Rechnitzer 1995, Borgulya 2014, 

Borgulya-Somogyvári 2007, Freeman 1984). 

H2: Image transfer can be manifested in direction Audi Hungaria → Győr. 

It is proved by the literature of reputation management and marketing – among 

them Papp-Váry 2004, Papadopoulos 1993, Kang – Yang 2010, Newburry 2012 

–, as well as practical examples: while promoting products experts tend to use 

the country-origin-effect. Destinations often highlight determing facts and 

figures from their image (brands, products, companies, sights etc.) during their 

promotion. According to the literature and practical studies, image transfer can 

be manifested in the direction country → product and company → city, but it can 

not in the reverse direction. 

H3: In the city marketing of Győr, the local produced Audi models (TT, A3 

Cabriolet and A3 Limousine) can be used as USPs (unique selling point). 

Branding a city, managing its reputation, the city leaders always face up with the 

same dilemma: Should they highlight one, outstanding characteristic of the city, 

as the main part of the reputation, or show the more content (Piskóti 2012, 

Piskóti et al 2002), still a city has many faces, so different target groups can be 

approached? If the city hasn’t got any other attractions besides the flagship 

product or characteristic, the decision is clear. But, a city having sacral, 
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monumental, cultural values, as well as outstanding sport or free time 

opportunities, needs to follow a considered branding and reputation strategy. The 

image transfer (made-in-effect) can be manifested no only in direction product – 

country, but also in direction product – city. The Audi models produced only in 

Győr can be therefore the basis of the uniquness of the city. 

H4: Interactions between the company and the city are realized in a pre-

planned way, using the corporate communication tools and channels. 

During the reputation management, using PR communication tools in a 

conscious way has high importance (Nyárády – Szeles 2011, Borgulya – 

Somogyvári 2007, Cornelissen 2011). Using a proper logo or slogan is not 

enough, consistent contentual cooperation is needed beyond the surface to 

achieve positive image transfer and built up a two-way-relation and synergies. 

„The future is being built is Győr!” declared PR communication cooperation is 

examined with the content analysis of the communication tools of the city and 

the company. As a result I highlight, whether the synergies are pre-planned 

phenomenons, or emergent values as results of the process’s dynamycs. 
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2. Research methods 

Research methods 

Secondary research Primary research 

Hungarian 

and 

internatio-

nal 

literature  

 

Hungarian 

and 

internatio-

nal 

reputation 

researches 

[H0] 

Evaluation 

of statistics 

- City of Győr 

economical 
data 

- KSH 

- GyIK 
research 

[H1], [H1 a, 

b, c,] 

Content 

analysis 

- AH 

Reputation 
Research 

- inhabitant 

surveys in 
Győr 

[H0] 

Expert 

interviews 

- City of Győr 

- AH  
- Ingolstadt 

- other eight 

stakeholders 
[H0], [H1], 

[H2], [H3], 

[H4] 

Content 

analysis 

- city and 

company 
communica

-tion 

materials 
[H2], [H4] 

Questionnaire/

semi-

structured 

interview 

- inhabitants 

n=340 

- investors 
n=46 

- tourists 

n=61 
[H1], [H1 a, b, 

c], [H2], [H3] 

Tab. 1. Research methods 

Source: the author’s summary 

In the dissertation, various research methods were needed to use (Tab. 1). In the 

theoretical chapters, I studied several conclusions of internatinal and Hungarian 

literature, highlighting the works focusing mainly on city image, reputation, city 

branding. 

About the city, its economic performance, tax income etc., there has been 

already made statistics, researches, surveys. These data as secondary resource 

were at my disposal owing to my workplace and my own data collection. I could 

analyse the annual Reputation Research of the AH as secondary resource owing 

to the company. Its results were not highlighted, but its methodology. I 

interviewed the heads of communication and PR at the two analysed actors, the 

city and the company. For the objectives and ambitions mentioned in the 

interviews were searched with the method of content analysis in the corporate 

communication tools, marketing and tourism publications. This research 

composes the determinant part of the empirical, primary research of the 

dissertation. In order to get a complex view and a feedback about the interference 
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of the two analysed actors, and to draw more comprehensive conclusions, the 

opininion of all three main target groups – the inhabitants, the tourists and the 

investors – were taken into consideration with surveys, expert interviews. Other 

eight important stakeholders were interviewed to complete the research. The 

primary research is not only useful for testing the hypotheses, but the results of 

the questionnaires and expert interviews can function as a feedback for the 

institutions, whether their messages reach the target groups, they are using the 

appropriate communication channel and strategy. 

Content analysis and qualitative prospecting 

Content analysis as a research tool is used to determine the presence of each 

other’s appellation (in form of photos, names etc.) in different types of 

occurrences (see Tab. 2) to draw conclusions which are not declared or translated 

into words in the texts, but are inferable from the context. On the one hand, the 

manifest content of the communication is analysed detachedly (Berelson, 1952), 

on the other hand, there are conclusions to draw from the context (Krippendorff, 

1995). This research method can be used to analyse recorded, fixed 

communications, applicabe sources are for example books, journals, websites, 

poems, newspapers, lyrics, paintings, speeches, letters, texts of online 

advertisements, therefore it fits to analyse the most marketing communication 

tools (Babbie 2001, 2003). 

The content analysis was made in PR and marketing communication 

materials being published between 2011 and 2015, I used systematic sampling 

layered by publication and category (Tab. 2). 
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 Analysed material AH City of Győr 

1. ATL: print Image brochure 2015 “Image” brochure 2011-2017 

2. ATL: film Official image film Official image film 

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

4. BTL: Visitor Center AH Visitor Center Visitor Center – Tourinform office 

Győr 

Tab. 2. Analysed communication material 

Source: the author’s summary 

Questionnaire / semi-structured interview 

I used the method of the questionnaire and the semi-structured interview in three 

stakeholder groups, following the three main stakeholders – investors, tourists, 

inhabitants – classification of the city marketing literature (Piskóti 2012). 

 Research Way of the 

research 

Sample Time of the research 

1. Investors: semi-
structured interview 

personal N=46 Spring, 2015 
Techtogether Junior 

SZE Carrier Day 

2. Tourists/tourism 

experts: semi-structured 
interview 

personal N=61 13-14. May 2015 

Tourinform Meeting,  
February 2016 Tourism Fair 

3. Inhabitants: 

questionnaire 

on-line N=340 August – September 2016 

Tab. 3. Primary research, three stakeholders 

Source: the author’s summary 

Experts’ interview 

I used the experts’ interview in 11 cases. In order to compare the data, I chosed 

to use the uniform and repeated semi-structured interview. 

During the interview, the more important questions and answers can be 

classified with using categories, that can be called encoding. While analysing the 

codes, the text can be interpreted (Seidman 2002). Analysing the interviews, I 

applied the interpretation of the meaning out of the five methodical approaches – 

condensation, categorization, narrative, interpretation, ad hoc –, what gives a 

deeper interpretation of the text (Kvale 2005). This method helps to 

recontextualize the statements in a wider interpretation frame. In contradiction to 

the reductional methods, this often leads to the extension of the text. Structures 
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and meaning connections haven’t been mentioned in the text, can be highlighted 

this way (Kvale 2005, 199). 

I interviewed the heads of communication and PR of the analysed institutions 

in winter 2016-2017. From the city of Győr, the head of Department City 

Marketing and Event Management, while from the AH the head of External 

Communications/PR answered my questions regarding communication, 

objectives, tools. In order to analyse the synergies between the company and the 

city in an international context, I asked the experts’ interview also in Ingolstadt, 

AUDI headquarter and German twin city of Győr. 

In autumn 2017, I expanded the analysis with other, important stakeholders – 

local media (Győr+ Zrt.), healthcare (Petz Aladár County Teaching Hospital, 

PAMOK), civil organizations (Gézengúz Foundation), professional cooperation 

(Mobilis Interactive Exhibition Centre), economy (Chamber of Commerce and 

Industry of Győr-Moson-Sopron County, GYMSKIK, International Industry 

Park of Győr), sports (Győri AUDI ETO KC) and cultural scene (Ballet of Győr) 

(Tab. 4). Respresenting the university education, the Széchenyi István University 

was not involved into the experts’ interview analysis because of its high 

involvement in the Triple-Helix-Model-cooperation. 

Experts’ interview Answering person/organisation 

Győr Municipality of Győr, Head of Department City Marketing and Event 
Management  

AH Audi Hungaria Zrt. Head of External Communications/PR 

Ingolstadt Municipality of Ingolstadt 

Media Győr+ Média Zrt., director 

Healthcare PAMOK, director 

Civil institutions Gézengúz Foundation, director 

Professional cooperation Mobilis Interactive Exhibition Centre, director 

Economy Chamber of Commerce and Industry of GYMS County, secretar 

International Industrial Park of Győr, managing director 

Sport Győri AUDI ETO KC, international and communication director 

Culture Ballet of Győr, director 

Tab. 4. Experts’ interview, snswering stakeholders 

Source: the author’s summary 
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Statistic data analysis 

About the analysed actors, there are secondary sources, statistics, surveys, fitting 

for the historical and theoretical background of the primary research after the 

elaboration of these data (Babbie 2003, 364). I analysed during my secondary 

research among others data of the KSH, as well as of the City Hall, city surveys, 

results of the Research Programme on the Vehicle Industrial District in Győr 

(GYIK), some consequences of the AH Reputation Research. 
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3. Results of the research, evaluation of the hypotheses 

Examinating the international and Hungarian literature, among the image and 

brand researches, there are often examples for the image transfer, country-of-

origin (COO) effect regarding products and countries of origin, as well as 

companies and headquarter countries (Papadopoulos – Heslop 1993, Newburry 

2012, Kang – Yang 2010, Papp-Váry 2004, 2011). 

Comparing homogene cities and companies, has a rich literature background, 

on this basis there are several scientific rankings, lists year by year (Konczosné 

2012, 2013a, 2013b). 

After analysing the city and corporate reputation management literature and 

the reputation measurement methods, I followed the history of Győr city 

reffering to image aspects (Dusza et al. 1996, Germuska – Honvári 2014, 

Honvári 2014, Jakab – Konczosné 2015, Rechnitzer 2016, Szakál 1995, 1996). I 

identified the characteristics of the current city, highlighting the Audi-effects in 

it (Csizmadia 2008, Etzkowitz – Leydesdorff 2000, Jakab 2014b, Komlósi 2015, 

Páthy 2014, Rechnitzer-Tamándl 2014, Rechnitzer 2016, Tóthné Kardos 2016). 

The corporate communication and reputation management activities of the 

city and the company could be evaluated with the help of secondary sources. 

According to the experts’ interviews, I identified the targets, tools and channels. 

Next, I analysed and compared the selected communication tools. In order to 

discover, whether the encoded messages reach the target groups, I surveyed 

(questionnaire, semi-structured interviews) the three main city marketing target 

groups, then other eight important stekeholders. With help of the secondary and 

primary research results, I evaluated the hypotheses. 

According to the literature analysis and the interviews with the 

representatives of the city and the company, it can be assumed, that both 
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institutions are using the corporate communication tools during the reputation 

management. The stakeholder segmentation according to the literature (Borgulya 

– Somogyvári 2007, Rechnitzer 1995) is persent in the company’s and city’s 

communication, reputation management. 

According to the statistics and the evaluation of the secondary sources, my 

presumption: Győr’s reputation is positive, has proved to be true. In the city and 

company communication leaders’opinion, the reputation of both institutions is 

unambiguous positive, and the opinion about the AH plays a very important role 

in the city’s reputation. 

The tourists’, tourism experts’ associations, opinions about Győr have proved 

the pronounced role of the company in Győr’s reputation. According to the 

statements of the interviewed investors evaluated on the Likert scale, the image 

about the company plays a role in the city’s reputation. Also the cross tabulation 

matrix with the inhabitants’ survey results has shown the correlation between the 

two factors. 

The vice hypothesis of H1 were based on the fact, that the company’s effect 

can be felt regarding the three classic target groups of the city as well: it can be 

manifested from their opinion, on the other hand, it can be proved by the 

secondary information collected. The hypothesis has been proved also by the 

stakeholder surveys, expert interviews, as well as the results of the content 

analysis. 

During the expert interviews with the heads of marketing and communication 

both city and company, as well as with further important stakeholders, 

correlations were defined, that can be interpreted also in the tourists’, investors’ 

and inhabitants’ point of view, and can be demonstrated with the result of the 

communication tools’ content analysis. During the evaluation of the 
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stakeholders’ survey, the result has seemed to be the same: the influential effect 

of the company can be improved. 

H2 was set up on the grounds of the presumption: while branding a product, 

experts tend to use the positive country-of-origin effect. Destinations often 

highlight determinative elements, brands, products, companies, sights when 

managing their reputation (Papp-Váry 2004, Newburry 2012, Kang – Yang 

2010). 

As a result of the interview with the head of Communication and PR AH, it 

can be manifested, that the company is making efforts to represent the 

headquarter city while its corporate communication. On each car given by the 

company in a sponsorhip to institutions – Ballet of Győr, Philharmonic Orchestra 

of Győr, Győri AUDI ETO KC – a sticker „Győri szívvel – with a heart from 

Győr” propagates the city of origin of the engines. 

The fact, the campaign film of the A3 produces in Győr was made at iconic 

venues of Győr, underlines the effect working in the opposite direction. It is 

proved by the conclusions drown from the stakeholder interviews, as well as the 

inhabitants, tourists and investors surveys: the effect is unambiguous in the 

direction AH→Győr, and significant also in the direction Győr→AH. 

Hypothesis 2 is verified, but needs to be expanded: The image transfer is 

manifested in direction Győr→AH, too. 

According to H3, the imagetransfer (made-in-effect) analysed in H2, can be 

realized in both product-country and product-city relation, so the Audi cars made 

in Győr can be the USPs of the city. 

The city communication general directions could be clearly seen during the 

analysis of the expert interview with the head of city communication and the 

communication tools’ content analysis. The city does not want to highlight 

neither an element of the city reputation, better highlight its versatility. Neither 
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during the evaluation of the questionnaires was any evidence found to proove the 

dominance of the AH visitor centre or the company. According to the results, I 

falsify the hypothesis. 

The hypothesis (H4): Interactions between the company and the city are 

realized in a pre-planned way, using the corporate communication tools and 

channels, were verified accoring to the results of the primary research. After the 

verification of H0, it can be appointed, that both institution are using the 

communication toolbar on purpose, keeping the strategic goals in mind and 

making efforts to represent the partner according to the marketing 

communication cooperation: „The future is being built in Győr!”. 

The summary of the hypotheses and theses is in Tab. 5. 

HYPOTHESES VERIFICATION  THESIS 

H0: The strategic reputation 

management functions of the two 
examined actors, the city of Győr 

and the Audi Hungaria is confirmed 

by the Hungarian and international 
theory. 

YES The city of Győr and the Audi 

Hungaria Zrt are managing their 
reputation on purpose, according the 

international and Hungarian scientific 

literature. 

H1: Audi Hungaria does play a role 

in the developent of the (positive) 
reputation of the city of Győr. 

H1 (a, b, c): This role can be 

demonstrated in the three most 
important, main fields – defined by 

the city – of reputation. 

H1(a): tourists/tourism experts 
H1(b): investors 

H1(c): inhabitants 

YES 

 

 

 

 

 

 

 

YES 

YES 

YES 

Győr has a positive reputation, and 

Audi Hungaria does play a role in it. 
 

Audi Hungaria Zrt. is present in the 

reputation of Győr in the tourists’, 

inverstors’ and inhabitants’ point of 

view. 

H2: Image transfer can be manifested 

in the direction Audi Hungaria → 
Győr. 

YES, with 

extension 

The reputation of the Audi Hungaria 

Zrt. affects the city’s reputation, this 
effect is present also in the opposite 

direction, regarding the company like 

an employer. 

H3: In the city marketing of Győr, 

the local produced Audi models (TT, 

A3 Cabriolet and A3 Limousine) can 
be used as USPs (unique selling 

point). 

NO In the city branding of Győr, there 

are many determinant elements. The 

Audi products do not emerge neither 
in the opinion of the city marketing 

experts, nor according to the results 

of the surveys. 
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H4: Interactions between the 
company and the city are realized in 

a pre-planned way, using the 

corporate communication tools and 
channels. 

YES The marketing communication 
cooperation „The future is being built 

in Győr!” between the Audi Hungaria 

Zrt. and city of Győr is rich at 
content. Both parties are making 

efforts to realize it, and the results 

can be manifested by the 
stakeholders. 

Tab. 5. Hypotheses and theses 

Source: the author’s summary 
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4. Summary, future of the research 

The research has practical value – it contributes with useful information to 

evaluate the current reputation of Győr and AH, highlights fields of importance 

within it, and draws suggestions for further steps of cooperation to increase 

synergies between cities and companies. 

Studying the reputation management, the research does not focus on defining 

the reputation of the single actors, but on the examination, how the parties 

support each other with the tools of corporate communication in reputation 

management, contributing to a common, positive reputation. It increases the 

reputation and popularity of Győr, as a place of living, a tourism destination, as 

well as a headquarter, and strenghtens the territorial capital. 

After assuming the results of the conducted research, the following proposals 

were formulated: 

- both the city of Győr and the Audi Hungaria Zrt are managing their 

reputation with the corporate communication tools on purpose; 

- both parties are making efforts to represent the other, thus the two 

institutions are cooperating seroiusly and systematically; 

- the results of the cooperation and common way of thinking regarding the 

reputation management are perceived by the stakeholders as well. 

Future research directions 

I was analysing two actors of the Triple Helix model, the city and the company, 

as well as their cooperation in the dissertation. Involving the third factor, the 

representative of the academic sphere, the Széchenyi István University into the 

research, would complete the model. Analysing the territorial capital is of high 

importance regarding the development of cities, regions while they are exloring 

their possibilities. There are already some studies made in cities in Hungary 
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examining the key factors of Triple Helix model (Deés 2011, Imreh-Tóth 2014). 

The elaborated version of the model, the Quadruple Helix and the Quintuple 

Helix models give us further possibilities to future research directions. 

The presented model at the beginning of the dissertation (Fig. 1) can be 

implemented as a result of my research to explore the synergies during the 

reputation management of the city and the company. 
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