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1. Bevezetés 

 

„Győr nem világ, de a mi kis világunk...” 

Lám Frigyes 

 

 

Napjainkban a turizmus a világgazdaság egyik vezető szektora. A turizmus - mint élmények 

piactere - világszerte felértékelődött, a stresszes munkával teli hétköznapok után megnövekedett az 

aktív kikapcsolódás igénye. 

A turizmus jelentőségével, a városi turizmus szerepével - mint turisztikai desztináció 

versenyképességével - többen foglalkoztak és kutatták, azonban a városi turizmus szinergiák 

alapján történő vizsgálata napjainkra vált aktuálissá.  

 

Dolgozatom célja: 

- Irodalmi kutatás alapján, azon turisztikai tényezők és gazdasági faktorok rendszerezése, 

egymásra hatásának modellezése, amelyek egy település, mint területi erőforrás turisztikai 

kínálatának vonzerejét befolyásolják.  

- Győr város turizmusát meghatározó adottságok és vonzerők együttes analízise, a múlt 

hagyományaiból kiindulva a jelen tényadatait elemezve a jövő turisztikai fejlődési 

irányainak lehetőségére rámutatva.  

 

Győr évtizedek óta meghatározó - ma is sokak véleménye szerint elsősorban - iparváros. Mai 

arculatát és jelenlegi pozícióját azok a történeti fejlődési szakaszok határozták meg, melyek még ma 

is erősen éreztetik hatásukat. Győr tranzitváros, egy kapu Európában, mely óriási lehetőség, hogy 

ne csak keresztülvezesse a hazánkba érkezőket, hanem mágnesként a sokszínű kínálatával vonzza, 

marasztalja a városon áthaladókat, mert az ipar mellett a városban a folyók, a termálvíz, a gazdag 

történelmi-, és műemléki környezet mellett az élénk kulturális, sport és az üzleti élet is jelentős 

vonzerőt képvisel. Győrben 2017-ben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 

(EYOF) különösen aktuálissá teszi a város turizmusának teljes körű, komplex analízisét.  

 

Dolgozatom megírását Győr szeretete és a turizmusban eltöltött több éves munkám tapasztalatai 

motiválták.  
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2.  Az értekezés célkitűzései, az elemzés módszertana 

2.1 Kutatási kérdések, hipotézisek 

 

Dolgozatom első részében a városi turizmus turisztikai tényezőinek és gazdasági faktorainak 

rendszerszemléletű megközelítésével, - külföldi- és hazai városokban megvalósult idegenforgalmi 

fejlődési folyamatok leíró elemzésével-, hatásainak bemutatásával foglalkozom, tudományosan 

megfogalmazható értékek mentén. 

Győr gazdag történelmi múltja, erős ipari hagyománya, attrakciói, jó földrajzi elhelyezkedése és 

számos egyéb előnye mellett, a téma komplexitása miatt, olyan területeken igyekeztem új 

megközelítésben, szinergiákon keresztül vizsgálatokat folytatni, amelyek rámutatnak és segítik a 

győri városi turizmus fellendülését és az esetleges kitörési pontok meghatározását.  

 

Célom, hogy dolgozatomban az alábbi kutatási kérdésekre kapjak választ: 

 

1. A településfejlődés egy többdimenziós mátrix elemeinek egymásra hatásaként írható le az 

idő függvényében. Kérdés: milyen szignifikáns elemei vannak, hatásukat hogyan lehet 

rendszerezni, különös tekintettel a városturizmusra? Milyen európai Best Practice példák 

találhatók az iparvárosok turisztikai desztinációvá válására? A városi turizmus mely faktorai 

tették ezt lehetővé? 

2. Mely szignifikáns gazdasági faktorokkal jellemezhető Győr településfejlődése az egyes 

történelmi időszakokban és hogyan hatott a város infrastruktúrájára?  

3. Győr hazai viszonylatban ma is erős gazdaságú iparváros. Múlt, jelen, jövő távlatában 

milyen szinergia jellemzi a helyi lakosok életminőségének-, és a város turizmusának 

fejlődését? 

4. Hogyan segíti az önkormányzat városmarketing tevékenysége Győr, mint city desztináció 

iránti érdeklődés felkeltését, illetve a turisták látogatószámának a növekedését? 

5. Növelik-e a Négy Évszak Fesztivál rendezvényei, különösen a nagy tömegeket megmozgató 

nyári rendezvények a város turisztikai versenyképességét? 

6. Erősítik-e a jelenleg Győrben folyó fejlesztések a város helyét a magyar turisztikai piacon, 

különös tekintettel az egészség-, sport- és konferenciaturizmus területére? 
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A kutatás hipotézisei 

 

H1. Minden város más-más turisztikai szuprastruktúrával rendelkező térspecifikus 

turisztikai termék. A városi turizmus erősségét a városban található turisztikai attrakciók, 

vonzerők koncentrált összessége jelenti, amely egy többdimenziós mátrix elemeinek 

egymásra hatásaként írható le.  

A turisztikai tényezők és gazdasági faktorok rendszerezésére, egymásra hatásának modellezésére 

épülő turisztikai koncepció teszi lehetővé egy település vonzó turisztikai desztinációs célponttá 

válását, melyet a település marketing formál tényleges turisztikai termékké. 

 

H2. A hazai városi turizmusban rejlő gazdasági potenciál egyre növekszik.  

A városi turizmus jelentősége fokozatosan hazánkban is felértékelődik, egyre élesebb a verseny a 

városi desztinációk között. A turizmusból származó növekvő bevételek idegenforgalomhoz 

kapcsolódó további fejlesztésekre, bővítésekre inspirálják a városokat, melynek következtében a 

városokban a turizmus egyre fontosabb gazdasági tényezővé válik.  

 

H3. Győr település fejlődéséhez az egyes történelmi időszakokban más-más szignifikáns 

jelző kapcsolható, kifejezve és jól jellemezve az adott kor fejlődési fokát-, meghatározó 

prioritását. 

Az adott kor gazdaságának meghatározó momentumai jelentik ma Győrben a turizmus számára 

azokat a sajátos értékeket, melyek a város legpatinásabb és legnagyobb vonzereje. 

 

H4. A lakosság megítélése szerint, Győr ma már sokkal több, mint iparváros, egyre inkább 

vonzó turisztikai desztinációs célpont.  

Győr és környéke a rendszerváltás előtt a Nyugat - dunántúli régió és az ország egyik 

legiparosodottabb térsége volt, a múltra épülő tradicionális járműipar ma is stabil gazdaságot 

biztosít szűkebb értelemben a város, tágabb értelemben a térség, az ország számára. Győr amellett, 

hogy gazdag ipari múlttal, erős gazdasággal rendelkezik, a város turisztikai sokszínűségére is egyre 

nagyobb hangsúlyt fektet. A műemlékekben gazdag barokk belváros, a színes kulturális programok 

és fesztiválok, a fejlesztések és a turisztikai attrakció bővítések révén az ipar mellett egyre nagyobb 

szerepet kap a turizmus is a város életében. Elmondható, hogy a hazai desztinációk között – az 

összes vendégéjszaka-szám alapján – 2015-ben a városi térben zajló kulturális turizmusban Sopron, 

Debrecen, Eger és Győr városa a legnépszerűbb.  
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H5. A minden évben megrendezésre kerülő Négy Évszak Fesztivál, Nyár rendezvényei a 

lakosság körében vonzóak, emellett növelik Győr turisztikai versenyképességét. 

Számos kutatás bizonyítja, hogy a fesztiválok és a hozzájuk kapcsolódó programok nagyban 

hozzájárulnak a látogatók városba csábításához és segítik az adott térség turisztikai kínálatának 

hatékony piacra vitelét. Győr turisztikai kínálatában fontos szerepet játszanak a fesztiválok, 

szabadtéri programok. Az évek óta hasonló tematika alapján megrendezésre kerülő Négy Évszak 

Fesztivál rendezvénysorozat ismertek és jól bevezetett események a városban. Hipotézisemben a 

legnagyobb látogatottságú Nyár rendezvénysorozatot vizsgálom, amely a helyi lakosság körében 

kedveltek és növelik a város turisztikai versenyképességét a hazai idegenforgalmi piacon.  

 

H6. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések által az egészség-, sport- és 

konferenciaturizmus fokozódó térnyerése erősíti Győr helyét a magyar turisztikai 

palettán. 

A jövőbeni lehetőségek apró csíráit a gazdag történelmi és ipari múlt-, és a jelenlegi fejlesztések 

révén magában hordozza a város. A városban végbemenő infrastrukturális fejlesztések, az új 

lehetőségek színesítik a győri turisztikai kínálatot, mely révén a turizmus számos ága előtt, 

egészségturizmus, sportturizmus, konferenciaturizmus szélesre tárja kapuját. Az 

egészségturizmushoz kapcsolódó gyógyvíz jelen van a városban, de az ehhez kapcsolódó 

infrastruktúra jelentős fejlesztésre szorul. A konferenciaturizmus egyre nagyobb szerepet kap 

Győrben a nagyobb létszám befogadására alkalmas létesítmények átadása óta. A 2017-ben 

megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpia egy olyan nagyszabású sportrendezvény, amely 

sportolókat, hozzátartozókat, hazai és nemzetközi érdeklődőket egyaránt szép számmal a városba 

vonz. A sportrendezvény sikere, a profi sportolásra alkalmas létesítmények évtizedekre 

alapozhatják Győr sportturizmus fejlődésének irányát. Mindhárom turizmus ág jelentősen növeli az 

átlagos tartózkodási időt a városban. 

 

2.2 Módszertan 

 

A kutatási hipotézisek vizsgálatához változatos primer és szekunder adatforrásokat használtam fel. 

Az elemzések során arra törekedtem, hogy a felvetett problémakörök értékelése több lábon álljon, a 

kvantitatív módszereken túl kvalitatív jellegű adatgyűjtések eredményeivel tettem árnyaltabbá a 

kapott képet. 
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A primer adatforrások közül elsődlegesen az általam 2014-ben végzett két kérdőíves megkérdezés – 

lakossági és szakértői minta – adatait használtam fel. A lakossági megkérdezés interneten keresztül-

, illetve a Látogatóközpont szolgáltatásait igénybevevői-, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér látogatói-, és a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar hallgatói 

körében készült, esetszáma: 563 (1. sz. melléklet). 

 

1. táblázat. A lakossági kérdőíves vizsgálatban résztvevők szociográfiai jellemzői (N=563) 

 

 

Lakossági kérdőíves kutatás 
 

2014 
 

 

Megnevezés 
 

Fő 
Megoszlás 

(%)  

 

Nem 
 

Férfi 156 28  

Nő 407 72  
 

Életkor 
 

18 - 25 132 23  

26 - 35 101 18  

36 - 45 163 29  

46 - 60 102 18  

61 - 65 12  
 

Iskolai végzettség 
 

alapfokú 79 14  

középfokú 188 33  

felsőfokú 296 53  
 

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

 

A fenti adatok alapján elmondható, hogy az alkalmazott módszertan nem biztosítja az eredmények 

reprezentativitását, azonban az 563 fős minta és az ebben a témakörben végzett reprezentatív 

kutatások, illetve a statisztikai adatok lehetővé teszik az elemzés elvégzését és az alapvető 

következtetések levonását. 

 

A szakértői kérdőívet 2014-ben 65-en töltötték ki azok köréből, akik Győr turisztikai szektorában 

meghatározó kulcsszerepet játszanak (2. sz. melléklet). A kitöltők körének százalékos megoszlását 

az alábbi ábra mutatja.  
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1. ábra. A szakértői kérdőíves vizsgálatban résztvevők megoszlása (N=65) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás (szakértői megkérdezés, 2014) 

 

A minta alacsony esetszáma itt is csak korlátozottan alkalmas statisztikailag érvényes 

következtetések levonására, így elsősorban a vizsgált problémakörökhöz kapcsolódó súlyponti 

elemek meghatározására, illetve a valódi kvantitatív adatokból leszűrhető tendenciák 

alátámasztására alkalmaztam. 

 

A szakértői mintához hasonlóan került felhasználásra szekunder adatforrásként, a 2009-ben és a 

2013-ban, két hullámban végrehajtott győri prominencia városról alkotott véleményét felmérő 

vizsgálat dolgozat témájához kapcsolódó része. Ugyancsak szekunder adatforrásként használtam a 

Győri Járműipari Körzet (GYIK) kutatás során elvégzett lakossági kérdőíves vizsgálat 

disszertációhoz kapcsolódó adatbázisát. A minta elemszáma 3032, nemre, életkorra illetve 

városrészre vonatkozóan reprezentatív, illetve az utólagos súlyozás az eredeti kritériumok mellett 

felhasználta az iskolai végzettség szerinti megoszlás népszámlálási adatait. Az adatbázis nagy 

esetszámának köszönhetően jó lehetőséget nyújtott olyan elemzések elvégzéséhez, amelyek a teljes 

populáció bizonyos kritériumok mentén történő szegmentálását igényelték.  

 

A kutatási folyamat részét képezte a helyi turizmusért felelős főosztályvezetővel, Domanyik 

Eszterrel (3. sz. melléklet) és a város szálláshely kapacitását meghatározó legnagyobb szállodák 

vezetőivel - Horváth Ottó, Orbán Dezső, Tóth Tamás és Szalay Andrea - történt interjú elkészítése 

(4., 5. sz. melléklet). 

15%

8%

13%

12%12%

13%

27%

Hotel *** igazgató

Hotel****igazgató

Panzió vezető

Kávézó, cukrászda vezető

Utazási iroda vezető

Idegenvezető

Kulturális intézmény vezető
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Szekunder adatforrások közé döntően a területi statisztikai adatszolgáltatáshoz kapcsolódó források 

tartoznak, ezek közül elsősorban a KSH T-STAR, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Magyar 

Államkincstár települési szintű adatait használtam fel. Ugyancsak szekunder adatforrásnak 

tekinthetők azok a turizmushoz kötődő adatok, amelyek változatos forrásokból - Magyar Turizmus 

Zrt., TDM Szövetség, Megyei Jogú Városok Szövetsége, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

turisztikai szolgáltatók, stb. - származnak. 

 

2. táblázat. A kutatás módszertana 

 

Kutatás módszertana 

Szekunder kutatás Primer kutatás 
 
 
• Hazai és 

nemzetközi 

irodalom-

elemzés 

 

[H1, H2, H3, H4, 

H5, H6] 

 
 
• Statisztikai 

adatok elemzése 

(KSH, T-STAR, 

MT Zrt., 

MJVSZ, 

GYMJVAdóügyi 

Osztály, TDM 

Szövetség, győri 

turisztikai 

szolgáltatók, 

stb.) 
 

[H2, H3, H4, H5, 

H6] 

 

 

 

 

 

• 2009, 2013-as 

győri 

prominencia 

vizsgálat 

 

[H3] 

 
 

• Győri 

Járműipari 

Körzet 

kutatás 

 

[H4, H5] 

 
• Lakossági kérdőíves minta, 2014 
     N=563 

 
- Online lekérdezés - Google Form 
- Hólabda módszer 
- Látogatóközpont -, Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 

látogatói-, és a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Apáczai Csere János Kar 

hallgatói  

 

[H4, H5] 

 
 
• Szakértői kérdőíves minta, 2014 
     N=65 

- Online lekérdezés - Google Form 

 

[H5, H6] 

 
 
• Szakértői e-mailes megkeresés, 

2016 

      N=4 

[H6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interjúk:  

 
(szakértőkkel, 

önkormányzat 

turizmusért 

felelős 

vezetőjével, 

2015) 

 

[H6] 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A primer és szekunder adatok elemzése során arra törekedtem, hogy a hipotézisvizsgálathoz 

egyszerű; a problématerülethez és a rendelkezésre álló adatok minőségéhez illeszkedő leíró és 
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magyarázó módszereket alkalmazzak. Fontosnak tartottam az elemzés során, hogy ahol lehetséges, 

a témával kapcsolatos – elsősorban primer adatforrásokból származó vélemény- és attitűdmutatókat 

a statisztikai tényadatokkal és tendenciákkal szinkronban elemezzem, törekedve arra, hogy 

megtaláljam a kapcsolatot ezek között. Kutatásomban ARIMA (autoregresszív integrált 

mozgóátlag) modellt alkalmaztam (H5), mely egy olyan statisztikai módszer, ami egy évente 

szabályszerűen viselkedő folyamatok szezonális hatásait vizsgálja. A mozgóátlagolás a fehérzaj 

(autokorreláció nélküli normális eloszlású) átlagai és a korrelálatlan hibatag összegén alapul. Az 

elvégzett próba alapján megmondható, hogy a konstans modell milyen mértékben magyarázza az 

idősor teljes varianciáját, illetve, hogy a maradék fehérzajnak tekinthető-e (Ljung-Box 

statisztikához tartozó szignifikanciaérték).  

 

A táblázatban, a primer és a szekunder adatok alatt, kapcsos zárójelben szerepel, a hipotézisek 

(H1–H6) vizsgálatához alkalmazott kutatási módszertan.  
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3.  Elméleti megalapozás 

 

Ebben a fejezetben összefoglalásra kerülnek mindazok a fogalmak és elméleti összefüggéseket 

tartalmazó szignifikáns elemek, melyek értekezésem további fejezeteinek hivatkozásul, illetve a 

további témakörök kifejtésének alapjául szolgálnak, különös tekintettel a városi turizmusra. 

 

3.1 A turizmus fogalomrendszere, jelentősége  

 

A turizmus fogalmának meghatározásával - annak ellenére, hogy gazdasági jelentőségét jóval előbb 

felismerték - csak az 1920-as évektől foglalkoztak. A turizmus keresleti és kínálati palettájának 

állandóan változó trendje miatt, a turizmus fogalma nem köthető egyetlen, általános definícióhoz. A 

turizmus évtizedek óta bővülő értelmezésének oka az idegenforgalom nagymértékű komplexitása. 

Az évtizedek során változó definíciók is jól szemléltetik a turizmus (társadalmi, kulturális, 

gazdasági) jelentőségének folyamatos növekedését. 

 

A 3. táblázatban megtalálható turizmus fogalomrendszer napjainkban is az újabb és újabb 

trendeknek megfelelve, folyamatosan bővül. Azonban lényegében, hogy a turizmus helyváltoztatás, 

(mely történhet szabadidőben és munkaidőben) és alapelemeiben (kiszakadás az állandó 

környezetből, a rövidebb-hosszabb ideig tartó helyváltoztatás ideiglenes jelleggel és határozott 

céllal) továbbra is megegyeznek [Mundruczó - Stone, 1996]. A jelenlegi új megfogalmazások 

erőteljesebben hangsúlyozzák a turizmus multidiszciplináris jellegét. 

 

A turizmus jelenleg érvényben lévő és hivatalosan használt, aktuális definícióját a WTO és az 

Interparlamentáris Unió az 1989-ben elfogadott Hágai Nyilatkozat tartalmazza [UNWTO, 1989].1  

 

 

  

                                                 
1 A meghatározás magában foglalja a turistát (olyan időszakos látogató, aki legalább 24 órát tölt a 

meglátogatott országban, vagy településen, és utazásának célja a szabadidő eltöltése vagy üzlet, család, 

kiküldetés, értekezlet) és a kirándulót (időszakos látogató, aki nem tölt 24 órát a meglátogatott településen) 

is. 
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3. táblázat. A turizmus fogalmának alakulása különböző szerzők megközelítései alapján 

Glücksmann 

1929. 

A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó 

lakásuk. 

Schwink 

1929-30. 

Oly személyek áramlása, akik állandó lakhelyüket bármilyen szellemi, 

testi vagy szakmai motivációtól vezérelve ideiglenesen hagyják el. 

Norwal 

1936. 

A turista olyan személy, aki ideiglenes jelleggel idegen országba 

látogat, azaz ott nem telepszik le állandó jelleggel és nem folytat 

rendszeres üzleti tevékenységet, az adott országban máshol megkeresett 

jövedelmet költ el. 

Népszövetség 

1937. 

A turizmus minden olyan személyre vonatkozik, aki 24 órát, vagy annál 

többet utazik bármely állandó lakóhelyén kívüli országba. 

Hunziker- Krapf 

1942. 

A turizmus személyek utazása egy olyan helyre, ahol nincs állandó 

lakásuk. 

AIEST 1951. 

(Ass. Internat. 

d'expertsscientifiqu

es du tourisme ) 

A turizmus azoknak a kapcsolatoknak és jelenségeknek az összessége, 

amelyek utazásból és nem az adott településen lakók tartózkodásából 

származnak feltéve, hogy a tartózkodás nem letelepülés jellegű és nem 

kapcsolódik hozzá kereső tevékenység. 

ENSZ 

konferencia, 

1963. Róma 

(Fogalmi 

meghatározások) 

 

Látogató: minden olyan személy, aki állandólakóhelyén kívüli más 

országba látogat bármely más célból, kivéve, hogy ott kereső 

foglalkozást végezzen. 

Turista: olyan időszakos látogató, aki legalább 24 órát tölt a 

meglátogatott országban és utazásának célja szabadidő eltöltése, vagy 

üzlet, család, kiküldetés, értekezlet. 

Kiránduló: az az időszakos látogató, aki nem tölt 24 órát a meglátogatott 

országban, beleértve a körutazásokon résztvevőket is. 

Belkereskedelmi 

Törvény 

1978. 

„Idegenforgalmi tevékenység az idegenforgalmi értékek feltárása, 

népszerűsítése, hasznosítása, a turizmust, az üdülést szolgáló bel- és 

külföldi utazások szervezése és közvetítése, szállás, szállodai, 

gyógyszállodai és az ezekkel összefüggő egyéb idegenforgalmi, 

gyógyidegenforgalmi szolgáltatások végzése. Magánszemélyek –

jogszabály által meghatározott keretek között – a lakásukat, az 

üdülőjüket, illetve az ahhoz tartozó helyiségeket és területeket 

idegenforgalmi célra hasznosíthatják.” 
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Kolacsek  

1980. 

 

A turizmus önkéntes és békés célú rendszeres utazási forgalom, 

melynek keretében az utasok, mint fogyasztók, szolgáltatásokat vesznek 

igénybe és átmenetileg tartózkodnak a meglátogatott helyen. 

Manilai 

Nyilatkozat 

1980. 

 

A turizmus nem csak gazdasági, hanem politikai, társadalmi, kulturális 

és nevelési tényező is. 

Leiper 

1981. 

A turizmus 5 elemből (turisták, kibocsátó terület, tranzit út, fogadó 

terület, turizmus szektor) álló és a szélesebb környezettel 

kölcsönhatásban lévő nyílt rendszer. Az egyes elemek funkcionálisan és 

térbelileg rendezettek, fizikai, technológiai, társadalmi, kulturális, 

gazdasági és politikai tényezőkkel is kölcsönhatásban állnak. A 

dinamikus elemet az utazó személyek képezik, akinek az utazás 

bizonyos mértékig szabadidőn alapul és otthonuktól távoli időleges, 

legalább egy éjszakás tartózkodással jár.  

Hágai 

Nyilatkozat 

1989. 

A turizmus magában foglalja személyek lakó– és munkahelyén kívüli 

minden szabad helyváltoztatását, valamint az azokból eredő 

szükségletek kielégítésére létlehozott szolgáltatásokat. 

 

Forrás: Fekete (2006) táblázata alapján saját szerkesztés 

 

Turizmus alatt az ember minden napos életvitelén és munkarendjén (lakásán és munkahelyén) 

kívüli összes helyváltoztatását és tevékenységét értjük, függetlenül a helyváltoztatás indítékától, 

időtartamától és célterületétől. A turizmus egy olyan jól körülhatárolható nyílt rendszer, melynek 

célja, a lakóhelyüket elhagyó emberek igényeinek maximális kielégítése [Puczkó, 1999]. Az 

utazáshoz szükséges alapvető feltételek: a szabadidő, a diszkrecionális jövedelem és a motiváció. 

Amennyiben a turista rendelkezik mind a négy alapvető feltétellel, úgy létrejöhet a konkrét utazási 

döntés [Lengyel, 1992]. 

 

A turizmus rendszere magában foglalja a turisztikai keresletet (turista) és a turisztikai kínálatot 

(turisztikai szektor), mely kölcsönhatásban áll a társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági, 

természeti és technológiai környezet elemeivel [Lengyel, 1992; Tasnádi, 1998; Rátz, 1999]. 

Leiper sok évvel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy a desztinációk, a turisztikai termékek elegyét 

kínálják, amit a desztináció egységes márkájaként „fogyasztanak” el a turisták [Leiper, 1995]. 



20 

 

Turisztikai terméknek nevezzük azon alapfeltételeken kívüli kínálati elemek összességét (attrakció, 

megközelíthetőség, ellátás, vendégszeretet, stb.), amelyek az adott település kínálati egyediségét 

meghatározzák [Michalkó, 2011]. A definíció rávilágít arra az utazási motivációkra, mely szerint a 

turisták azért látogatnak el egy adott helyszínre, hogy ott egyedi élményt keressenek. Mára a 

turizmus fogalmának meghatározása szorosan összefonódott a turisztikai élmény 

fogalomrendszerével. A napjaink stresszes, munkával teli hétköznapjai után, az egyedi élmények 

mellett, az egészségtudatos, számos esetben az aktív sporthoz szorosan kapcsolódó élménykeresés a 

trend. A turizmust ebben az értelemben, az élmények piacterének tekinthetjük, ahol a turisták 

szolgáltatják azt a mentális teret, amelyben a turisztikai élmény létrejön [Volo, 2009]. A turisztikai 

élmény sokkal hangsúlyosabb minőségű a mindennapi élményhez képest, amely a turistát körülvevő 

nem megszokott, új környezetből fakad [Graefe - Vaske, 1987]. Andresson szerint a turisztikai 

élmény az a pillanat, amikor a turisztikai fogyasztás és termelés találkozik [Andresson, 2007].  

 

A turisztikai élmény egy összetett, sokszínű fogalom, amelyet az egyén alakít [Uriely, 2005]. A 

turisztikai élmény definíciók szerinti értelmezése a következő: 

- személyes jellegű, a turista által keresett, 

- folyamatosan felbukkanó, újra és újra átélt (például a visszaemlékezés során),  

- csak akkor jön létre, ha a turista hajlandó és képes az élményben való elmerülésben [Zátori, 

2014]. 

 

Összességében elmondható, hogy a jelenlegi, számos területen globalizált világban, a turizmus 

piacán kiemelt szereppel bír a helyi értékekre és hagyományokra fókuszáló egyediség, az 

élményalapú turisztikai irányzat, mely a régi hagyományok és a több száz éves múlt tisztelete 

nélkül nem tud unikálissá válni. Az élményalapú turizmus mellett a lokális társadalom-, a gazdaság 

és a helyi kultúra és gasztronómia együttese közösen tudja megszólítani és a desztinációba vonzani 

a vendégeket.  

 

A turizmus jelentősége 

 

A mutatószámok alátámasztják, hogy a turizmus nagy volumenű gazdasági jelenség, mely jelentős 

befolyásoló tényezővel bír az adott országok gazdasági, társadalmi, kulturális életében és 

nagymértékben hozzájárul az emberiség fizikai környezetének megváltozásához [Rátz, 1999]. Az 

idegenforgalom leggyakoribb komplex mutatószámok alapján történő versenyképesség mérését az 

Utazási és Turisztikai Világtanács (World Travel and Tourism Council - WTTC) végzi. A WTTC 



21 

 

2014. évi jelentése alapján, a turizmus az 1,4 billió dolláros teljesítményével 2013-ban az összesített 

GDP-hez 9,5%-kal járult hozzá, a munkahelyek egy tizenegyedét nyújtotta és a szolgáltatások 

exportjának 6%-át adta [WTTC, 2014]. A turisztikai szektor versenyképesség mérésének 

iránymutató megközelítése a gazdasági teljesítmény alapján (turizmus szatellit számla adatai, GDP 

részesedés, munkahelyek, adóbevételek stb.) történő mérése. A hazai turizmus nemzetgazdasági 

jelentősége a 2010 - 2011 évi adatokon alapuló turizmus-szatellitszámla szerint a következő: 

- a turizmusra jellemző ágazatok kibocsátásának aránya a nemzetgazdaságon belül 5,4%, 

- a turizmus közvetlen és közvetett GDP részesedése 8,7%, 

- a turizmusra jellemző ágazatokban foglalkoztatottak száma: 318 ezer fő, nemzetgazdasági 

aránya: 8,6%, 

- a turizmus teljes foglalkoztatási hatása (multiplikátor hatással): 11,3% [KSH, 2015]. 

 

A turizmus alapágazataiban (szálláshely - szolgáltatás, vendéglátás, utazásközvetítés, 

utazásszervezés, stb.) dolgozók, az összmunkahelyek számának 11%-át teszi ki. 2015-ben 25 millió 

765 ezer vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyek, 5,4 százalékkal többet, mint 

2014-ben. A külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 4,6 százalékkal (12 millió 915 

ezer) nőtt, a belföldi vendégek 6,4 százalékkal több, összesen 12 millió 850 ezer vendégéjszakát 

töltöttek el a szálláshelyeken [KSH, 2015. 02.]. A Széchenyi Pihenőkártyának (továbbiakban SZÉP-

kártya)2, köszönhetően belföldi forgalom növekedési dinamikája magasabb, mint a külföldieké. A 

belföldi turizmus teljesítményével összhangban a SZÉP-kártya felhasználása is tovább élénkült: 

2015-ben a kereskedelmi szálláshelyeken 83 milliárd forint értékben fizettek SZÉP-kártyával, ez 

14%-os növekedést jelent 2014-hoz képest [Turizmus Bulletin, 2016]. Elmondható, hogy a SZÉP-

kártya bevezetése a belföldi turizmus egyik legfontosabb forrása, 2015-ben a belföldi szobaár 

bevételek 20-25 százaléka került ezzel a fizetőeszközzel fizetésre. Az esetleges kivonása a belföldi 

turizmus dinamikus növekedését megtorpantja. 

 

Magyarország, a Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) alapján, melyet a World 

Economic Forum [WEF - Tourism and Competitiveness Report, 2015] turizmus és utazás 

versenyképességi jelentése alapján világviszonylatban 41. helyen (141 ország, turizmust vonzóvá 

tevő 14 tényező vizsgálat összesítése), a két évvel (2013) ezelőtti adatokkal összehasonlítva két 

                                                 
2 2011-ben került bevezetésre a Széchenyi Pihenőkártya. Elektronikus utalvány, amellyel meleg étkezést, 

belföldi üdülést, sport-, wellness- és fitneszszolgáltatásokat, múzeumi belépőket, színházjegyeket lehet 

kifizetni. 
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hellyel rosszabb pozícióban szerepelt3. Régiós összehasonlításban hazánk 25., Horvátország a 33., 

Csehország a 37., Szlovénia a 39., Szlovákia a 61. helyen áll. A WEF versenyképességi index 

végleges sorrendje, négy szempont szerint, 14 pillér alapján, a 141 országot számos alkategóriában 

rangsorolva áll össze.  

 

4. táblázat. Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), 2015 

Enabling Environment 33. 

Business Environment 79. 

Safety and Security 39. 

Health and Hygiene 8. 

Human Resources and Labour Market 43. 

ICT Readiness 43. 

T&T Policy and Enabling Conditions 2. 

Prioritization of Travel & Tourism 34. 

International Openness 18. 

Price Competitiveness 76. 

Environmental Sustainability 7. 

Infrastructure 48. 

Air Transport Infrastructure 69. 

Ground and Port Infrastructure 36. 

Tourist Service Infrastructure 39. 

Natural and Cultural Resources 62. 

Natural Resources 78. 

Cultural Resources and Business Travel 44. 

 

Forrás: Tourism Competitiveness Report- Hungary4, WEF adatai alapján saját szerkesztés 

 

A táblázatban szereplő adatok alapján elmondható, hogy az első részindex, 5 pillérében szereplő, 

kedvező környezet (Enabling Environment) tekintetében a 33. helyen szerepel hazánk, de az egyes 

területeken szélsőséges a magyar teljesítmény. Az előző évekhez hasonlóan az egészség és higiénia 

témakörében - 8. hely - elöl áll az ország, viszont az üzleti környezet - 79. hely - tekintetében van 

még bőven tennivaló. A turizmus stratégiai kezelése és szabályozó körülményei (T&T Policy and 

Enabling Conditions) témában, második helyen szerepel Magyarország, de az egyes kategóriák 

megítélése változó. Az infrastruktúra fejlettségét nézve összesítve a 48. helyre rangsorolták az 

országot. Természeti és kulturális erőforrásaink a 62. helyre voltak elegendőek. A táblázat adatai a 

                                                 
3 Ugyanezen a listán hazánk 2009-ben 38., 2011-ben 38., 2013-ban 39. helyen szerepelt. 
4 [Schwab et al.,2016]: 

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf, letöltés: 

2015.05.26. 15:39 

http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
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jövőre nézve iránymutatóak, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ez a 

versenyképességi jelentés nem veszi figyelembe az országok sajátosságait (méret, gazdasági 

szerkezet stb.), így az eredmények sok esetben nem teljesen iránymutatóak [Papp, 2012].  

 

A World Economic Forum turizmus és utazás versenyképességi jelentése alapján hazánk 

világviszonylatban és a régiós besorolása alapján ugyan elfogadható helyen szerepelt, azonban az 

egyes pillérek további folyamatos fejlesztésével (üzleti környezet, infrastruktúra fejlettség, 

kulturális erőforrások, stb.) a minőségi javulás kézzel foghatóvá válik. Magyarország turisztikai 

versenyképességének javulása, vonzóbbá teszi hazánkat, mint turisztikai desztinációs célpontot 

külföldön és belföldön egyaránt. A KSH 2015-ös adatai szerint Magyarországon 1,9%-kal 

növekedett a turisztikai célú többnapos belföldi utazáson részt vevők száma és csaknem elérte a 12 

millió főt. Az Európai Bizottság kutatása szerint a magyarok szívesebben utaznak belföldön, mint 

az uniós átlag. Ezen utazások alkalmával a magyar lakosság 2014-ben 242,8 milliárd forintot 

költött, ami 4,1%-kal (9 milliárd forinttal) haladja meg az egy évvel korábbi adatot [Turizmus 

Magyarországon 2015, 2016].  

 

Hazánkban jelentős, eddig még kihasználatlan potenciálok rejlenek az idegenforgalmi szektorban, 

hiszen az idegenforgalmi adók5 (IFA) az összes adók csupán 1%-át6 teszik ki. Az egyes 

önkormányzatok felismerték a turizmus jelentőségét, gazdasági hatását. Számos fejlesztésnek 

köszönhetően, a turisztikai szervezet reformjával, és a célirányos marketing tevékenységgel, a helyi 

gazdaságokban a turizmus egyre nagyobb szerepet tölt be. A megyei jogú városokban kivétel nélkül 

bevezették az idegenforgalmi adót, 2014-ben a 3178 önkormányzat közül már 794 önkormányzat 

vetette ki [NGM]. Városokban az adó mértéke - az adott önkormányzat helyi szabályozása miatt 

eltérő - folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. 2015-ben - előző év hasonló időszakához képest - 

az idegenforgalmi adóbevételekben 9 százalékos növekedés volt megfigyelhető (2. ábra).  

  

                                                 
5 Minden szálláshely köteles a törvény alapján, vendégei után fizetni. 
6 Megyei Jogú Városok Szövetségének 2015-ös adata alapján. 
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2. ábra. Megyei jogú városok idegenforgalmi adóbevételei (millió Ft), 2012-2015 

 

 
 

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetségének adatai alapján, saját szerkesztés 

 

Magyarország 23 megyei jogú városában, 2015-ben több mint 1,1 milliárd forint került az egyes 

önkormányzatokhoz az idegenforgalmi adónak köszönhetően. Közkedvelt az idegenforgalmi 

adóztatás, tekintettel, hogy nem a helyi lakosok fizetik és kézzelfogható volt 2015-ig az állami, 

normatív támogatás összege is. Általánosságban megállapítható, hogy az idegenforgalmi adó 

hatással van a városok fejlődésére, fejlesztésére és dinamizálja a turizmust.  

 

Amíg a városi belföldi turizmus élénkítésében nagy szerepet kapott az elmúlt évben a SZÉP-kártya, 

addig külföldi beutazó turizmus élénkítésében az ország és az adott desztináció megközelítése 

(fejlett úthálózatok és a nemzetközi repülőterek) az egyik legfontosabb döntési szempont az 

attrakciók mellett. A statisztikai adatok és a turisztikai szervezetek adatai alapján elmondható, hogy 

az ezredfordulóra az utazási szokások megváltoztak, az egy - két hetes nyaralásokat felváltja a 

többször, rövidebb ideig tartó utazás, mely a városi turisztikai desztinációknak kedvez. Emellett a 

jelenleg tapasztalható világméretű változások, az európai országok gazdasági recessziója, a 

környezeti és természeti katasztrófák, terrorizmus, menekült hullámhoz kapcsolódó bizonytalanság 

és félelem, negatívan hatnak a turizmusra és jelentősen befolyásolják az utazási szokásokat. 

Hazánkban a városi desztinációk a turisták kegyeiért vívott harcban egyre élesebb versenyben 

állnak egymással, kiemelt jelentősége van a város turisztikai stratégiájára épülő, utazási keresleten 

alapuló várostermék kialakításának. 

 

866 931

1098
1195

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2013 2014 2015



25 

 

3.2 A városok kulturális felértékelődése 

 

A városok - kulturális központok - a közlekedési infrastruktúra fejlődése óta kedvelt [Towner, 

1985] utazási célpontok, azonban csak a XX. századtól beszélhetünk kultúrához kapcsolódó városi 

turizmusról [Law, 1992; Telfer, 2002, 2014, Lőrincz, 2007]. A városi turizmus gazdasági 

jelentőségét először Amerikában ismerték fel, később fokozatosan terjedt el Nyugat - Európában 

[Page, 1995; Law, 1992]. A városi terek megújulását, átalakulását, a város - képek formálásának 

jelentőségét elsősorban a társadalomtudományi kutatások vizsgálták [Urry, 1990]. Löw 

megállapítása szerint, az egyes városok a siker érdekében tudatosan építették, fejlesztették 

attrakcióikat és alakították város - képüket [Löw, 2008]. A tengerentúlon előbb felismerték, hogy a 

turisztikai fejlesztések, attrakcióbővítések, a színes kulturális programok az „élmények értékesítési 

piacán” versenyelőnyt jelentenek. 

 

Hazánkban, az 1990-es években a kulturális ipar és a hozzá kapcsolódó gazdaság gyermekcipőben 

járt. Ennek okai elsősorban a gyenge kereslet és az alacsony színvonalú kínálat volt. A 

rendszerváltás után hazánk a korábbi szocialista országokkal szembeni versenyelőnyét nem tudta 

megtartani, a belső turizmus összeomlott, mert a hazai turisztikai termékszerkezetből hiányoztak a 

komplex termékek [Berki, 2004]. A rendszerváltás magával hozta az addigi megszokott 

életszínvonal változását, a társadalom jövedelmi különbségeinek növekedését, a lakosság utazási 

szokásainak megváltozását.  

 

1994-ben elkészült az országos marketing stratégia, amely az első, egész országot felölelő 

regionális szintű, komplex, turisztikai fejlesztési koncepció volt. Az 1990-es évek második felétől - 

jellemzően a fővárosban - elkezdődtek a többnyire szimbolikusnak szánt, presztízs okokból történő 

beruházások [Trócsányi, 2008]7. A kulturális infrastruktúra a vidéki nagyvárosokban csak jóval 

később, és nagyon lassú mértékben indult fejlődésnek. Pécsen8 volt a legszembetűnőbb a kultúrához 

kapcsolódó létesítmény beruházások növekedése, az Európai Kulturális Főváros pályázatban az 

ipari város kulturális központtá tételét helyezte előtérbe. Elmondható, hogy jelenleg hazánkban a 

                                                 
7 A ferencvárosi teherpályaudvar helyén megvalósult a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája, a sokáig 

megújulásra váró Ganz-ipartelep helyén megépült a Millenáris Park multifunkcionális rendezvényközpont 

[Trócsányi, 2008]. 
8 A pécsi támogatási keretből 2009-ben 23.894.922, 2010-ben 89.066.243 Ft-ot, összesen 112.961.165 Ft-ot 

fordított a Pécs 2010 EKF program egyes megjelenéseinek megszervezésére, továbbá gyártási feladatokra a 

PR közbeszerzés keretében [Szakmai beszámoló, 2011, Pécs]. 
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presztízsberuházások és a turisztikai vonzerő közötti kapcsolat gyenge, nem generált jelentős 

presztízst, látogatószámot és visszafogott turisztikai hozadékkal rendelkeztek.  

 

Az elmúlt évtizedben a hazai városok képe, funkciója fejlődésnek indult, jelenlegi gazdasági 

teljesítménye többé - kevésbé összefonódik a kultúrával és a turizmussal. A turisztikai élményt 

nyújtó desztináció elválaszthatatlan része a társadalom gazdasági, kulturális és esztétikai 

tevékenységének [Michalkó, 2005; Lőrincz, 2007; Sulyok, 2014]. A városok működésében egyre 

nagyobb szerepet kapnak a kulturális, szabadidős infrastrukturális fejlesztések. A pezsgő kulturális 

élet kedvez a várost felkereső turistáknak, és az ott élő emberek társadalmi és szociális 

kapcsolatainak ápolásának. Mindezeket felismerve, az új kihívások a városi tér funkciók kiépítését 

teszik szükségessé a városirányítás számára. A városlakók akkor elégedettek, ha a városukban 

gazdag programkínálat, színvonalas oktatás, változatos rendezvények, sportolási lehetőségek veszi 

körül őket a településen [Hegyi, 2007]. Emellett a városban élő közösségek számára a társadalmi 

kapcsolatok ápolására az egyik legjobb lehetőség a kulturális létesítmények létrehozása, illetve 

színes kulturális programok szervezése. Természetesen a kulturális értékek bemutatására épülő 

létesítmények az adott város turizmusára is pozitív hatással bírnak. Brigit Wehrli - Schindler – több 

más szerző között – tanulmányában bemutatja, hogy a kultúra mennyire fontos tényezője a város 

telephelyi értékének. Kiemeli az egyes városrészek megújulásában szerepet játszó kulturális 

megaprojektet és a múzeumok építését [Wehrli - Schindler, 2002].  

 

Ma már minden nagyváros törekszik a kultúrához kapcsolódó létesítmény, attrakciók megépítésére, 

mert az a gazdasági haszon, amely a nagyvárosok életében összefonódik a kultúrával, a szabadidő 

színvonalas eltöltésével hosszú távon a helyi társadalomra, a gazdaságra, és az idegenforgalmi 

ágazatra is pozitív hatással bír. 

 

3.2.1 A város, mint különleges turisztikai árucikk 

 

A város fogalmát a különböző tudományok (a tértudományok, a szociológia, a 

gazdaságtudományok) más - más aspektusból közelítik. „A leggyakoribb megközelítés szerint a 

város a földrajzi munkamegosztásban valamilyen központi szerepkört betöltő, döntően nem 

mezőgazdasági jellegű település, illetve olyan jogokkal felruházott település, amely egy 

meghatározott terület adminisztratív központja” [KSH, 2012/b:3]. A város olyan tevékenységek 

gyűjtőhelye, ahol a saját – és a környező lakosság szükségletein kívül a városba látogató turisták 
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igényeit is kiszolgálja. Városfunkció szerint megkülönböztethető helyi, központi, speciális 

szerepkörű városok, a „funkciók településen belüli ágazati arányai (a funkciók közé sorolva a 

lakófunkcióit is) jelölik ki a városok funkcionális típusait (pl. gyáripari város, kikötőváros, 

üdülőtelepülés, adminisztratív - kulturális központ, stb.)” [Beluszky-Győri, 2003:208]. A városok 

nagyságuktól, gazdasági fejlettségüktől függően megélhetést, szórakozást, lakhatást nyújtanak az ott 

élő különböző korosztályok számára. W. Christaller már 1933-ban a városokat „központi hely”-nek 

nevezte [Christaller, 1933]. Illés meghatározása szerint a városok az emberi kultúra, tudomány és 

civilizáció fejlődésének legfontosabb földrajzi helyei, csomópontjai [Illés, 2008]. Beluszky és Győri 

2003-ban megjelent tanulmányában kifejti, hogy a város, az a földrajzi munkamegosztásban 

központi szerepkört betöltő település, ahol a városi funkciók megfelelő mennyisége és sokfélesége 

tömörült, illetve ahol a lakosság nem mindennapi igényeit kielégítő tevékenységek és intézmények 

koncentrálódnak [Illés, 2008; Beluszky-Győri, 2003]. Nemes Nagy részletesen foglalkozik a 

differenciált tér elemekkel, tér osztályozásokkal. Meglátása szerint a mentális térből, amely egy 

társadalmi csoport környezetéről alkotott tudati képet jelenti [Garda, 2009], minden ember mást és 

mást értelmez, vagyis „ahány ember, annyi tér”. Természetesen mást jelent egy adott preferencia 

szempont egy helyi lakos, egy gazdasági szereplő és mást jelent egy turista számára [Nemes Nagy, 

1998].  

 

A városokban a megnövekedett lakosok napi munkája mellett megnőtt a szabadon elköthető 

diszkrecionális jövedelme és az igénye a szabadidő hasznos és színvonalas eltöltésére. A szabadidő 

eltöltésének módja és lehetősége fokozatosan árucikké vált, fogyasztási kultúrája mára egyre 

keresettebb és egyre népszerűbb [Featherstone, 1990]. A megnövekedett szabadidős 

tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések adják a turisztikai infrastruktúra egyik alapját. A 

szabadidő kellemes eltöltése kikapcsol, és élménnyel tölt fel. Havas munkájában kiemeli, hogy az 

adott hely nevének hallatán a megtapasztalt vagy mástól hallott élmények köszönnek vissza, 

melynek hatására érzések (pozitív, negatív) keletkeznek bennünk. Véleménye szerint egy helynek 

arca és neve van [Hamvas, 1988]. Ezeket a kellemes „érzéseket”, első benyomásokat, pozitív 

sztereotípiákat érdemes egy adott desztinációnak marketing munkájában erősíteni és a megfelelő 

csatornákon keresztül intenzíven kommunikálni. Probáld a közvetítő eszközök (pl. színes 

kiadványok, különböző szervezetek) általi reklámozásának jelentőségéről is ír, meglátása szerint a 

város, mint turisztikai termék helyhez kötött, ezért kiemelt szerepe van az intenzív marketing 

munkának [Probáld, 1994]. Enyedi is rávilágít a település marketing fontosságára, véleménye 

szerint a város egy „sajátos áru”, melyet egyidejűleg adunk el úgy több vásárlónak, hogy az nem 

kerül a tulajdonukba [Egyedi, 1996]. A települések adottsága, infrastruktúrája, a folyamatosan 
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változó látogatói igényekhez történő megfeleltetése, csak jelentős összefogással, ötlettel és anyagi 

ráfordítással alakítható. Kozma ezért nevezte a városokat, mint eladható terméket, rugalmatlannak 

[Kozma, 1995]. Hegyi Fatime Barbara doktori disszertációjában a várost olyan különleges 

árucikknek nevezi, melynek értékesítése a települések piacán történik. A termék maga a település, a 

település által kínált szolgáltatások, egyéb turisztikai lehetőségek (komplex szolgáltatáscsomag), a 

helyi turisztikai értékek összességét jelenti [Hegyi, 2007].  

 

Összefoglalva a fent leírtakat, a várost, mint turisztikai desztinációt a következőképpen definiálom: 

a város olyan helyhez kötött, különleges, egyedi, több csoport (lakosok, befektetők, turisták) 

megszólítására alkalmas eladható turisztikai árucikk, ahol kiemelt szerepet kap a település 

marketing. A városi turizmus jelentős előnye, hogy utazási döntést az időjárás nem befolyásolja oly 

mértékben, mint egy vízparti üdülő desztinációk esetében. A városokban jelen van minden olyan 

attrakció és turisztikai szuprastruktúra, ami a városba érkező látogatók igényeinek kielégítésére 

alkalmas.  

 

Hazánkban a városi turizmus leginkább a nagyvárosi funkciókkal, fejlett infrastruktúrával, arculattal 

és lakónépességgel rendelkező településeken van jelen elsősorban [Michalkó, 1999], a kisebb 

városokban, falvakban jellemzően még ma is hiányosak az idegenforgalmi funkciók és 

szolgáltatások9. Michalkó megállapítása helyénvaló, mert általánosságban elmondható, hogy a 

nagyvárosokban van jelen elsősorban az a termék, szolgáltatás, attrakció, sok esetben történelmi 

örökség, amely a szabad idő aktív és passzív eltöltésének alapja. Röviden a városokban minden 

olyan tényező koncentráltan megtalálható, ami a turizmus infrastruktúrális és szuprastruktúrális 

alapjait szolgálja. Turisztikai infrastruktúra alatt az összes, olyan nyilvánosan használható 

létesítményt értjük, amelyek turisztikai tevékenységet tesznek lehetővé és nem tartoznak a 

turisztikai szuprastruktúrához [Fekete, 1998]. A turisztikai infrastruktúra statikus része azok a 

létesítmények, amelyek építészetileg helyhez kötöttek, funkciójuk leginkább épületekben ölt testet, 

dinamikus oldala pedig azok a városban használt közlekedési eszközök, amelyek a vonzerők 

megközelítését, vagy a város egészének megismerését teszik lehetővé [Fekete, 1998; Michalkó, 

2011, 2014]. Turisztikai szuprastruktúrának nevezzük a vendégek tartózkodásának, 

                                                 
9 Természetesen, hazánkban is vannak jó példák, hiszen, számos hazai a kisebb település, falu (Demjén, 

Szarvas, Velem, Sirok, Sümeg, Hollókő, stb.) rendelkezik vendégek fogadására alkalmas szuprastruktúrával, 

és/vagy olyan fesztivállal, melyből az adott településnek jelentős hírneve és gazdasági haszna származik.  
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elszállásolásának, ellátásának és egyéb igényeinek kielégítésére alkalmas infrastruktúrát10 

[Michalkó, 2011]  

 

Érdemes megvizsgálni, hogy melyek a turisták által kedvelt városok és mi alapján nevezhetünk egy 

várost turista városnak. Maier 1972-ben megjelent művében már használja, a turista város fogalmát, 

kiemeli, hogy az ilyen típusú települések rendelkeznek a szabadidő eltöltéséhez, pihenéshez, utasok 

kiszolgálására alkalmas létesítményekkel [Maier, 1972]. Page az 1990-es közepén foglalkozott a 

turista városok kutatásával. Megállapítja, hogy a turista városok jegyei nem különíthetőek el 

markánsan, mert a város lakosainak igénye nem tér el nagyban a turisták igényeitől, így a város 

funkcionális területei összefonódnak [Page, 1995]. Enyedi szerint a kulturális gazdaság földrajzi 

elhelyezkedését erős városi koncentráció jellemzi [Enyedi, 2005]. A városok gazdasági 

versenyében, fejlesztési programjaiban kitüntetett szerepet kapnak a történelmi értékek. Lengyel és 

Rechnitzer szerint a helyi vonzerők szubjektív észrevételek és benyomások összessége [Lengyel – 

Rechnitzer, 2004]. A városok innovációs képességén múlik, hogy ezekre az alapokra milyen 

további turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat fűz fel, mely célcsoportokat kíván első sorban 

megszólítani.  

 

A fent leírtakat alapján elmondható, hogy azok a magyar városok versenyképesek a turizmus 

területén, melyek rendelkeznek a vendégek fogadására alkalmas szuprastruktúrával, attrakcióval, 

programmal, és képesek a helyi lakosok igényein túl, magas színvonalon a helyi értékeket 

bemutatni és azt a dinamikusan változó turisztikai-, kommunikációs- és marketingtrendekkel lépést 

tartva kommunikálni. 

 

3.2.2 A városi turizmus meghatározása 

 

A városok koncentrált területi tőkével rendelkező helyek, ahol az ipar robbanásszerű fejlődése a 

városok dinamikus fejlődését is magával hozta. Átalakultak, megváltoztak a városi terek és 

funkciók, megnövekedett a népesség és a város iránt érdeklődők köre, ennek köszönhetően a városi 

turizmus fejlődéséről elsősorban az ipari társadalmak kialakulása után beszélhetünk [Michalkó, 

1999]. Ahogy a városban lakók szabadideje és a pihenési szükséglete növekedett, úgy épültek a 

szabadidős, szórakozási és kulturális létesítmények. Mára a városokban minden feltétel adott arra, 

                                                 
10 Megkülönböztünk elsődleges-, (szálláshelyek, vendéglátóipari létesítmények) és másodlagos 

(kiskereskedelmi szektor) turisztikai szuprastuktúrát. 
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hogy a turisták legkülönbözőbb igényeit kielégítsék, rendelkeznek minden olyan létesítménnyel és 

infrastruktúrával, mely a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a pihenéshez, a kikapcsolódáshoz 

hozzájárul. Ily módon a városok urbanizált idegenforgalmi helyek [Michalkó, 1999, 2014], vagyis a 

turisták számára a legkomfortosabb desztinációk egyike. A városok ma már az egyik legkeresettebb 

turisztikai célterületek a koncentráltan jelenlévő szabadidős infrastruktúra, attrakciók és a vonzerők 

összességének köszönhetően. Ashworth szerint a városi turizmus egy speciális megjelenési formája 

a turizmusnak, és egy integrált, tradicionális és sajátságos része a városi életnek [Ashworth, 1994]. 

 

A kilencvenes évektől kezdve sorra jelentek meg a városi turizmussal kapcsolatos nemzetközi 

kutatások [Ashworth, 1992; Jansen – Verbeke, 1986; Cazes – Portier, 1996; Van Den Burg et al., 

1995; Page, 1995; Jud – Fainstein, 1999; Pearce, 2001]. A városi turizmus legismertebb alapműve a 

Stephen J. Page 1995-ben, Urban Tourism címmel megjelent munkája. Page a városi turizmust, a 

turisztikai kereslet (fogyasztó igények) és a kínálat (turizmussal kapcsolatos szolgáltatások 

nyújtása) szempontjai szerint vizsgálta. Véleménye szerint a városi turizmus élménye szorosan 

összefügg a fogyasztói elégedettséggel és a fogyasztói igényeken alapuló szolgáltatások 

színvonalával. Meglátása szerint a városi turizmusban résztvevő települések a következők lehetnek:  

- főváros, 

- világvárosi központok és történelmi városmaggal rendelkező település, 

- történelmi nagyváros,  

- tenger- és folyóparti város,  

- tengerparti és téli sportüdülő városai,  

- iparváros,  

- komplex turisztikai üdülőváros (resort),  

- szórakoztató és szerencsejáték központ,  

- speciális szolgáltatásokon alapuló turizmussal rendelkező város (fürdőváros, búcsújáró 

hely), 

- elsődlegesen kulturális városok [Page, 1995]. 

 

Számos kutatás foglalkozik nagyvárosok turizmusának elméletével, turizmuspolitikájával, a városi 

turisták térpályáinak alakulásával [Shaw – Williams, 1994; Schnell – Landgrebe, 2005]. Judd és 

Fainstein kutatásai során - a városok méretétől függetlenül - három csoportot (üdülőhelyek, 

történelmi városok, alakított városok) hozott létre [Judd - Fainstein, 1999]. Gozite, 2006-ban 

megjelent művében a turisták által látogatott területeket „recreational business district” (RBC), 

vagyis rekreációs üzleti területnek, vagy „tourist historical city”, történelmi turisztikai 
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városközpontnak, avagy „central tourist district” központi turisztikai területnek nevezi [Gozite, 

2006]. A szerző, a városi turizmust sajátságos térhasználatnak nevezi, ahol a turisták kikényszerítik 

a speciális városi turisztikai attrakciók és funkciók meglétét és folyamatos fejlődését.  

 

Hazai kutatók közül Michalkó Gábor foglalkozik a városi turizmus sajátosságaival. Michalkó 

számos munkájában a városi turizmus szabadidős szolgáltatások fontosságára hívja fel a figyelmet. 

Michalkó a városokat a következőképpen definiálta:  

- magas népsűrűségű helyek: ahol nagy a hajlandóság arra, hogy a barátok, rokonok felkeresése 

motiválja a látogatást, és indukálja a fogyasztást,  

- csomópontjai illetve végállomásai a turistaszállításnak: a városok kapu szerepet töltenek be az 

érkező és távozó utasok számára (szezonalitás kevésbé jellemzi),  

- ipari, kereskedelmi, pénzügyi koncentrációk: és a minőségi szolgáltatások színterei, számos 

látogatás kötődik a városban működő gazdasági cégekhez (üzleti utak, konferenciák, kiállítások, 

stb.) 

- a kultúra széles skáláját kínálják a vendégek számára, vonzást gyakorolnak az ilyen irányú 

érdeklődést tanúsító turistákra [Michalkó, 1999]. 

 

Véleménye szerint a városokat elsősorban azért keresik fel, mert más települések vagy térségekhez 

képest a szabadidős termékek és szolgáltatások olyan szerteágazó kínálatát nyújtják, amivel a 

legkülönfélébb turisztikai igényeket is ki tudják elégíteni. A városok olyan térségek, ahol a turisták 

annak ellenére, hogy eredetileg konkrét céllal érkeznek, a szabadidős szolgáltatások nagymértékű 

koncentrációja következtében, más előre nem tervezett tevékenységeket is folytathatnak [Lőrinc - 

Michalkó, 2011]. Juray a városi turizmust így definiálja: „a városi turizmus a városi térben zajló, a 

turizmushoz kapcsolódó minden olyan tevékenység, amely magában foglalja a turisták összes 

aktivitását, továbbá a szükségleteik kielégítésére létrejött szolgáltatásokat és intézményeket, 

valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek összességét” [Juray, 2008:117]. Jászberényi, Juray 

értelmezését tovább bővíti, meglátása szerint a város a kulturális turizmus legfőbb célterülete, mert 

magában foglalja a turistát látogatásra motiváló vonzerőket, a várost felkeresők számára felkínált 

szolgáltatások összességét, valamint azt az egyedi miliőt is, amely a konkrét vonzerők mellett a 

turisták élményét is befolyásolja [Jászberényi, 2012, 2014].  

 

A hivatkozott tanulmányok szinte mindegyike hangsúlyozza, hogy a városi turisták igényei nem 

különülnek el jelentősen a lakosság igényeitől. A turisták igényei összefonódnak azon városi 

funkciókkal és intézményekkel, amelyek a helyi lakosok kiszolgálását is ellátni hivatottak, és a 
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turisztikai mobilitás csomó-, vagy végpontjait képezik [Page, 1995; Michalkó, 1999]. Burtenshaw, 

Bateman és Ashworth közös kutatásában kiemeli, hogy a városok lakossága és a turisták 

motivációjuktól függően más városi tereket (történelmi városrész, kulturális városrész, éjszakai 

életű városrész, bevásárló városrész) használnak [Burtenshaw et al., 1991]. Ugyanakkor a 

publikációjukban megjelent ábrán számos átfedés figyelhető meg a helyi lakosok és a turisták által 

látogatott terek között (3. ábra).  

 

 

3. ábra. A turistaváros funkcionális terei 

 

 
 

 

Forrás: Burtenshaw et al., 1991; Page, 1995; Michalkó, 1999; Juray, 2008. 

 

A szerző hármas turistavárosnak nevezi a városon belül található különböző funkciójú tereket 

(„történelmi város”, „kulturális város”, „éjszakai élet városa”, „bevásárló város”) [Burtenshaw et 

al., 1991], melyek az együttes szinergiarendszerben közösen alkotják a turistavárost [Juray, 2008]. 

A multifunkcionális turistavárosok tere, funkciója a mai igényeknek, lehetőségeknek, forrásoknak 

köszönhetően folyamatosan átalakul, megújul vagy bővül. Például Győrben, Sziget városrészben a 

2017-es Európai Olimpiai Fesztiválra (EYOF) épülő sportkomplexumok (Aqua Sport Center, 
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atlétikai centrum, teniszcentrum, tornacsarnok, multifunkcionális sportcsarnok) megteremtik a 

„Sport városrészt”.  

Michalkó azokat a városokat nevezi turistavárosnak, amelyek, olyan létesítménnyel rendelkeznek, 

melyek a pihenéshez, az aktív sportoláshoz, a szabadidőhöz és a hosszú távú utasforgalomhoz 

szükségesek. Véleménye szerint, ezen létesítmények jelentősen hatnak a társadalmi, gazdasági 

struktúrára.  

 

A szakértők közös álláspontja, hogy a városokat elsősorban azért keresik fel a látogatók, mert a 

szabadidős termékek és szolgáltatások olyan komplex kínálatát nyújtják, amivel a legkülönfélébb 

piaci igényeket is ki tudják elégíteni. Kutatások bizonyítják, hogy a legújabb generációk a 

vagyonhoz elődeiknél lazábban, a munka és a szabadidő egyensúlyban tartásához pedig sokkal 

tudatosabban viszonyulnak [Gilovich – Van Boven, 2003], ők a tárgyaknál értékesebbnek tartják az 

élményeket, boldogabbnak érzik tőle magukat, társas kapcsolataikat erősítik, a közös élmények 

okozta jó érzés pedig tartós és maradandó [Dunn – Norton, 2013]. A fiatal generáció számára tehát 

a városok, mint az élmények színtere (koncert, kocsma, sportmérkőzés, fesztivál, stb.) kedvelt 

utazási célpontok. A városi turizmus szuprastruktúra fejlődésének kedvez, az a trend is, mely szerint 

a turisták többször utaznak, de rövidebb ideig maradnak egy - egy helyen [MT Zrt, 2015], és ezt a 

rövid időszakot minél intenzívebb élményeket keresve töltik el.  

 

Vetter a városi turizmus vizsgálatakor megállapította, hogy a városokban a turisták tartózkodási 

ideje összehasonlítva az üdülőterületekhez képest, alacsonyabb, viszont a fajlagos költésük sokkal 

magasabb, a városi turizmus turisztikai hozadéka tehát jelentős [Vetter, 1986]. A városok ideális 

helyek, minden szegmens számára, bármely évszakban és időben, a kulturális-, a sport-, a 

szabadidős -, és egyéb élmények intenzív „begyűjtésére”.  

 

3.3 A városfejlődés és az ipar kapcsolata  

 

A rendszerváltozás után, az 1990-es évektől kezdődően a hazai urbanizációs folyamatok gyökeresen 

átalakultak és komplexé váltak. A rendszerváltás gazdasági hatásainak következtében térben 

differenciáltan, de időben párhuzamosan játszódtak le az urbanizációs folyamat különböző ciklusai. 

Ebben a környezetben a hazai regionális központok, illetve az iparvárosok jelentős funkcionális 

átalakuláson mentek keresztül. Napjainkban érvényesülő tendencia, hogy urbanizált régiók jönnek 

létre, melyek ismérve a többközpontúság [Enyedi, 2004]. A városok fejlődésével átalakulnak az 
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emberi kapcsolatok, a társadalmi szerveződések, megváltozik a városok belső struktúrája. Az egyes 

városrészekben az infrastrukturális kiépítettség, szolgáltatási intézményrendszer jelenléte 

differenciálttá válik. A nagyvárosok belső szerkezetének, tagozódásának és funkcióinak változását 

elsősorban a népesség mozgása alakítja. A népesség mozgásának alakulása szoros összefüggésben 

áll a város gazdasági szerkezetével, ugyanakkor a gazdasági szerkezet alakulása szoros szinergiában 

áll a város innovációs képességével. Vizsgálatok bizonyítják, hogy önmagában nem 

tulajdoníthatunk kiemelt jelentőséget csak az innovációs potenciálnak (a humán tőke és a gazdaság 

számos esetben elmegy egymás mellett), azonban a fejlett gazdaság, az innovatív környezet, a 

képzett munkaerő együttese kihat a város társadalmi és kulturális életére egyaránt.  

 

Brigit Wehrli - Schindler – több más szerző között – tanulmányában bemutatja, hogy a kultúra 

mennyire fontos tényezője a város telephelyi értékének. Hangsúlyozza az egyes városrészek 

megújulásában szerepet játszó tényezőket, például egy - egy kulturális megaprojekt, múzeum 

építésének szerepét is kiemeli. London (Tate Gallery), Párizs (Pompidou) és Bilbao (Guggenheim) 

példáján keresztül elemzi a kultúra várost megújító szerepét, de megemlít kisebb városokban 

(Basel, Bregenz, Luzern) sikeres kulturális beruházásokat is [Wehrli – Schindler, 2002]. Aubert és 

szerzőtársai (Berki, Csapó, László, Miszler, Szabó) 2002-es kutatásának középpontjában az adott 

térséghez köthető turizmus-, és területfejlesztés állt. Munkájukban megállapításra került, hogy a 

globalizációs folyamatok (pl. közlekedés és telekommunikáció forradalma, piacgazdaságok 

terjedése, liberalizáció, stb.) térbeli terjedése és a fogadóterületek közötti verseny alapvetően 

meghatározzák egy - egy desztináció sikerét [Aubert, 2002]. Egy város infrastruktúra fejlesztése 

először csak az ott élő emberek élő-, munka-, és kikapcsolódási helyének biztosítását szolgálja, 

később ugyanezek az intézmények és szolgáltatások a városba érkező - nemzetközi és hazai - 

vendégek számára is magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak. A térség iparának fejlődése 

multiplikátor hatásként magában hordozza a gazdaság, a társadalom és a kultúra fejlődését. Az ipar 

fejlődésének köszönhetően megteremtődtek a városi turizmus számos ágának infrastrukturális 

alapjai, melyre a későbbiekben a turisztikai szolgáltatások és attrakciók kínálati palettájának 

sokasága épül. 

 

3.3.1 Az iparváros, mint kulturális és turisztikai tér 

 

A rendszerváltást követő években a gazdasági szerkezetváltás miatt az iparvárosok elvesztették 

gazdasági, társadalmi vonzerejüket, mert az ipari termelés leállt, az ipari üzemek sorra 
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megüresedtek. A termelésleállás az egykori iparvárosok városszerkezetében jelentős változást 

hozott. Az iparváros élhetőbbé tételével, az ipari örökség újjáépítésével, más iparágak 

betelepítésével, a kereskedelmi és infrastrukturális hálózat kiépítésével, kulturális intézmények 

alapításával kialakítható volt egy új jövőkép. Mind a nemzetközi, mind a hazai iparvárosoknak 

nagyon hasonló gazdasági, kulturális, ökológiai problémákkal kellett szembenézniük az ipari 

termelés leállása után. Az ipari városokban a dezindusztrializációval egy időben a turizmus vált 

(ipari épületek hasznosítása, munkalehetőség, stb.) az egyik lehetséges kitörési ponttá [Rogerson, 

2004]. Ebben a fejezetben bemutatásra kerül számos, sikeres nemzetközi és hazai városi projekt és 

alternatíva, amely az egykori iparvárosokat meghatározó tevékenység módosulásával / 

elvesztésével, a sokkhatást követően új innovációs pályára tudta állítani a város gazdaságát, különös 

tekintettel a turizmusra. 

 

Magyarországon, ha iparvárosokról kívánunk beszélni, figyelembe kell vennünk, hogy a kapitalista 

iparfejlődés korai szakasza, illetve az államszocialista berendezkedés időszaka nem hozott 

egymásra épülő, organikus fejlődést, ennek köszönhetően egy differenciált iparvárosi kör alakult ki, 

amelynek a struktúrája az elmúlt két és fél évtizedben ugyancsak jelentős átalakulásokon ment 

keresztül. Hazánkban az extenzív iparfejlesztési gazdaságpolitikájának köszönhetően az 1950-es 

években kialakultak a mesterségesen felduzzasztott iparvárosok. A rendszerváltást követő években 

a gazdasági szerkezetváltás miatt az iparvárosok elvesztették gazdasági, társadalmi vonzerejüket. 

Az alapvető tendenciák a szocialista iparvárosok legtöbbjének funkcióvesztésében, illetve komplex 

válságjelenségeiben érhetők tetten; Magyarországon az új szocialista városok fejlesztése nemcsak a 

környező szocialista országok példáját követte, hanem a hazai urbanisztikai és városszociológiai 

gondolkodás beállítottságából, az új városfejlesztési modellhez kapcsolódó áramlatokkal szembeni 

nyitottságból is táplálkozhatott. A hazai gondolkodásban megvoltak az új építészetet megalapozó 

szellemi gyökerek [Szirmai, 1988:82]. A szocialista iparosítási hullám kényszerű velejárója volt az 

új városfejlesztés.  

Dunaújváros volt ez első hazai szocialista iparváros, új várostervezés első „próbaköve“ [Szirmai, 

1988]. A város fejlődése csaknem teljesen az ipari tevékenységgel, a Dunai Vasművel volt 

azonosítható [Germuska, 2003]. Dunaújváros esetében nemcsak az ipar, hanem vele együtt maga a 

város is újonnan született [Varga, 2012]. A rendszerváltás után a jobb anyagi körülmények között 

élők elköltöznek, míg a szegényebb és idősebb rétegek a városban maradnak [Varga, 2008a, 

2008b]. Az 1954 - 1985 közötti időszakban a kulturális intézményrendszer működésére is az ipar, 

legnagyobb mértékben a Dunai Vasmű gyakorolt hatást [Varga, 2012]. Dunaújváros mai 

városképére már jellemzőek a tágas zöld területek, virágos parkok, amelyek jól tompítják a 
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szocialista épületek monumentalitását. Dunaújváros városszerkezetét és turisztikai kínálatát a 

„szocialista-városi“ múltra, (ipar, szocreál építészet) a Duna nyújtotta természeti, és táji 

adottságokra alapozza (vízi-, kerékpáros, öko-, hobbi- és a falusi turizmus) [Varga, 2012]. A város 

turizmusból származó bevétele lineárisan növekszik, 2013-ban 5 millió forint, 2014 és 2015-ben 9 -

9 millió forint volt [MJVSZ]. 

 

Az ipar és turizmus sokáig egymás ellentéteként, és nem egymásra épülő szinergiaként jelentek meg 

a szakirodalomban és a közgondolkodásban. A dezindusztrializáció, a tercializáció, és a 

világgazdaság globális átrendeződése következtében [Pál et al., 2014] létrejövő gazdasági átalakulás 

és az egyre élesedő turisztikai verseny következtében új típusú desztinációk és új turisztikai formák 

jelentek meg [Aubert – Berki, 2007; Lengyel, 2001]. Ennek eredményeképpen felértékelődtek az 

ipari turizmusban rejlő lehetőségek. Pál, Boros és Martyin szerzőhármas 2014-ben megjelent 

tanulmányában az ipari turizmust a következőképpen definiálja: „valamilyen múltbeli vagy 

jelenlegi (általában) termelőtevékenységre alapozott turizmus, amelynek több altípusa is van. Ilyen 

például az ipari örökségturizmus, a jelenben zajló termelés, mint célpont, valamint a tudományos 

parkok” [Pál et al., 2014:184] Az ipari turizmus jelentősége felértékelődött és mára jelentős hívó 

szóval rendelkezik az ipari örökség. Ipari örökségnek az 1978-ban létrejött TICCIH (The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) alapszabálya szerint „az 

iparral kapcsolatos ingó és ingatlan tárgyak, írásos dokumentumok és a termelésben résztvevő 

emberek szóbeli visszaemlékezései együttesen alkotják” [Váczi, 2011:40]. Az ipari örökség iránti 

egyre erőteljesebb érdeklődés arra késztette a szakembereket, hogy számba vegyék az értékes 

(műemléki) ipari épületeket [Wehdorn et al, 1984; Lepel, 2009]. Az első hazai ipari műemlék, több, 

mit 200 éves múltra tekint vissza [Császár - Olajos, 1997]. Fazola Frigyes tervezte kohó, a Massa 

Múzeum, a parkban található ipartörténeti kiállítás ma a páratlan szépségű Bükk egyik jelentős 

turisztikai attrakciója. Az ipari örökség ugyanakkor egy folyamatosan gyarapodó, kettős természetű, 

kulturális és gazdasági erőforrás [Németh, 2005]. Európában egy külön weboldal és projekt - 

http://www.erih.net - az Ipari Örökségek Európai Útvonala (European Route of Industrial Heritage, 

ERIH) foglalkozik az iparosodás közös európai örökségének védelmével. Célja, hogy az ipari 

történelmet bemutató régiókat, városokat és egyéb helyszíneket reklámozza és 

turistalátványosságként értékesítse az idegenforgalmi piacon. Az ERIH – virtuális – főútvonalát 

úgynevezett megállók alkotják, ezek a látogatók számára legvonzóbb és történelmileg legfontosabb 

http://www.erih.ne/
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45 országban található ipari örökség helyszínek11. A projekthez eltérő ipari témájú múzeumokkal és 

létesítményekkel jelenleg Budapest, Miskolc, Sopron, Paks, Szentendre, Oroszlány és Zalaegerszeg 

csatlakozott. 

 

A következőkben nemzetközi példákon keresztül mutatom be, hogy az ipari örökség és/vagy az 

ipari múlt ápolása, és a kultúra, mint legfőbb gazdasági tényező hogyan válhat az egykori iparváros 

sikertényezőjévé, hiszen a megüresedett ipari épületek és területek új lehetőségeket biztosítottak a 

kultúra és a turizmus térnyerésére. 

 

Számos korábban prosperáló ipar és térsége legnagyobb részben válságba került. A turizmus és a 

kultúra fejlesztése az egyetlen kitörési pont volt, mely sok esetben kényszerből, de jó alternatívát 

nyújtott a város és a helyi gazdaság fejlesztésére. Az egyik leglátványosabb külföldi példa a 

pittsburghi és a bilbaói12.  

Pittsburgh az 1960-as évekig nehézipari központ volt, majd pár évre rá a gyárak, a kohók bezártak, 

melynek következtében az emberek ezrei vesztették el munkájukat. 1984-ben jött létre a Pittsburgh 

Cultural Trust, mely 14 kulturális intézmény megalakulását tette lehetővé. 10 évvel később az 

amerikai Pittsburgh lett a kulturális-művészeti turizmus egyik legkeresettebb célpontja [Gombos, 

2011].  

A baszk nemzeti főváros városfejlesztési példája Európában egyedülálló, teljes városképe, imázsa 

gyökeresen megváltozott a város újrapozícionálása után. A régi, piszkos kikötőjű hagyományos 

ipari központ ma Európa egyik leglátogatottabb múzeumával büszkélkedhet. A hajó- és acélipar 

radikális piacvesztése tömeges elbocsájtásokat hozott magával. 1997-ben Frank O. Gehry által 

épített Guggenheim Múzeum sikeresen járult hozzá a város struktúraváltásához. A múzeum 

létesítése 900 munkahelyet teremtett, a látogatók igénye folyamatosan generálta az infrastrukturális 

fejlesztéseket. Már a nyitás évében, több mint 259 ezer látogatót fogadott a múzeum, de mára a 

látogatószám eléri a 800 - 900.000 fő/évet [Haarich - Plaza, 2010]. A legnagyobb siker az a 

folyamatos városfejlesztési munka, mely a városvezetés, helyi vállalatok, szolgáltatók összefogása 

eredményeképpen valósult meg [Gomez, 1998; Haarich - Plaza, 2010]. Ugrásszerű fejlődének 

                                                 
11 Az egyik ilyen ipari világörökségi helyszín a Saar-vidéki Völklingeni Vasmű, a Saarstahl AG telephelyén 

található ipartörténeti műemlék, ahol a nyersvas előállításának minden szakasza ma is nyomon követhető. A 

hajdani gyártelep létesítményei közül a kohó és a fúvócsarnok ma a Világörökség része, egyúttal az Ipari 

Örökségek Európai Útvonalának (ERIH) csomópontja. 
12 Az 1980-as években az akkori polgármester, meghirdette a város revitalizációjának programját. A program 

fő része volt a Guggenheim múzeum megépítése. A múzeum, az új konferencia- és koncertközpont mellett a 

tervben szerepelt az összes infrastrukturális és városrehabilitációs fejlesztés, a repülőtér fejlesztéstől a folyó 

megtisztításáig. 
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indult a közlekedés (metró - Foster, repülőtér - Calatrava, földalatti vasút, stb.) és megújultak a 

városi funkciók (folyópart, gyalogos híd, új lakónegyedek, stadion, stb.). A „Bilbao effektus” 

[Bacharach, 2002] valójában egy átfogó, hosszú távú szemlélet, aminek csak az indító motorja volt 

a Guggenheim múzeum.  

 

Az észak - francia egykori bányavidéken is a kulturális, a turizmus ad megélhetést az évtizedek óta 

tartó recesszióból. Az elszegényedett ipari Lens-ben felépített Louvre múzeum brandjét 

felhasználva kultúra és turizmus alapú gazdaságot épített fel. A múzeum hatalmas látogatószámot 

(évi 500 ezer) köszönhet olyan képzőművészeti alkotásoknak, mint Delacroix, Rembrandt, 

Raffaello, stb.  

 

A példákból következik, hogy az ipar gazdasági térvesztése után a kényszerpályán lévő lokális 

gazdaság újrapozícionálása, sok esetben merőben új irányvonal, a kultúra és a turizmus volt a kiút. 

A következőkben az ipari tevékenység megszűnésével járó új innovációs pályákat mutatok be, ahol 

a folyamatos megújulás, kulturális és turisztikai újratervezés jelentette a megoldást.  

Az európai textilipari városok „visszatérési” stratégiáival foglalkozott a 2009-ben Transformation 

Strategies for Former Industrial Cities címmel megjelent tanulmány [Boom - Mommaas, 2009]. A 

tanulmány a textilipari ipari múlt miatt hasonló ipari adottságokkal, ugyanakkor más gazdasági és 

kulturális múlttal rendelkező 12 európai várost elemez. Ugyan mind a 12 város mérete, országon és 

régión belüli szerepe és a gazdasági és kulturális helyzete is nagyon eltérő, de a visszatérés sikere 

mindegyik városban a regionális-, politikai helyzettől, a felsőoktatás meglététől, a civil szférával 

való folyamatos együttműködéstől, illetve a történelmi városmag létezésétől nagyban függött 

[Boom - Mommaas, 2009]. Az ipari épületek újrahasznosítása, funkcióváltásának kulcsa az 

elhelyezkedés volt. A város központjában elhelyezkedő egykori ipartelepek kedvező lehetőséget 

teremtenek olyan városi funkciók megújítására, általában ezek az ipar épületeket elsöpörte az 

urbanizáció, mára helyükön modern bevásárlóközpontok, lakóépületek, magasodnak (pl. 

Budapesten a MOM Park) [Kovács, 2004]. Számos városfejlesztési koncepcióban célként szerepel a 

zöldterületek gyarapítása, a kedvező fekvésű ipartelepek lehetőséget adtak a zöld-, és rekreációs 

övezetek vagy a városi közterek környezettudatos fejlesztésére is [Borzsák, 2013]. A Duisburg - 

Nord Landschaftspark az egykori Thyssen acélművek olvasztói helyén létesült közparkja, ma 

kedvelt kulturális, fesztivál és vásárhelyszín egyben. A park közepén található látványos kilátó, az 

egykori nagyolvasztó, míg a színház, a rendezvénycsarnok és a kiállítótér régi ipari épületekben 

kapott helyet. A szászországi iparváros, Zwickau, az egykori Horch Audi gépkocsi gyártásának 

bázishelyén, a világháborút követően Trabant gyártás színhelyévé vált. A két Németország 
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egyesülése után, a zwickauiak nagy szívfájdalmára az Audi gyár nem települt vissza a városba, de 

kárpótlásának köszönhetően az egykori ipari csarnokban az ipari múltat egy 3000 m2-es kiállítás 

őrzi. Mára a Horch Audi Múzeum az évi 75 ezer látogatójának köszönhetően a zwickaui turizmus 

fő attrakciója13. A volt kelet német iparvárosokban számos hasonló vonzerővel bíró ipartörténeti 

kiállításokat és attrakciókat hoztak létre (pl. Chemnitz- textilgyár épületében nagyszabású textilipari 

kiállítás).  

 

Az ipari üzemek gyakori infrastrukturális kiegészítője az ipari vágányok. New York egykori zsúfolt, 

koszos ipari és szállítmányozási központjának magas vasúti sínei ma az egyik legelegánsabb és 

leglátogatottabb turistalátványossága. A 20 évig hasznosítatlan vasúti sínek helyén, 2009-től 

amerikai őshonos növényeket bemutató lenyűgöző parkot találunk. Az egykori kekszgyár épületébe 

pedig beköltözött a gasztronómia és divat világa. A környéken felpezsdült a művészeti vonal, a park 

számos múzeumnak, kiállításnak, helytörténeti bemutatónak és gyermekprogramnak ad helyet 

[David - Hammond, 2011]. A pezsgő kulturális élet, a gondosan felépített város rehabilitáció és 

marketing magával hozta a terület hotel és ingatlanpiacának fellendülését, nemcsak New Yorkban, 

hanem más ipari városokban is. A londoni Dockland városrészben az egykori ipari épületből 

kialakított luxuslakások ára ma már a csillagos ég. Ipari épületekből nemcsak luxuslakások, hanem 

luxus szálloda kialakítására is találunk példát. A lengyelországi Lodz-ban az egykori textilüzemből 

alakítottak ki luxusszállodát. A hotel belsőépítészeti megoldásaiban egyedi atmoszférát nyújt az 

egykori gyár gerendái, berendezése is 14.  

 

Európában számos támogatás és projekt segíti közvetve a volt iparvárosok fellendülését. Az 

Európai Unió Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt programok célja elsősorban az európai 

kultúrák megismertetése, de a kulturális gazdaság tőkeinjekciója által nagy segítséget nyújt az 

egykori iparvárosok városrehabilitációjához. A címet 1985 óta ítéli oda az EU miniszteri tanácsa, a 

kitüntető titulus presztízst és marketinglehetőséget jelent a díjazott településnek. 2010-ben Pécs és 

Essen elnyerte az EKF címet. Pécsen a pályázat fókuszában az ipari város kulturális központtá 

tétele szerepelt, a Zsolnay - megaprojekt keretein belül az egykori gyárépület ma az egyetemi 

művészeti oktatás központja, kulturális és turisztikai célállomása. A fejlesztések ellenére Pécs a 

                                                 
13  A kisautó történeti kiállítása mellett, kísérő attrakcióként az évfolyamán megrendezésre kerül a Trabi-

show-t, a Trabant-rally és Trabi-Live-parádé. Zwickauban az ipari örökség mára a város elsőszámú 

turisztikai húzótényezője, a város neve szorosan összeforrt az August-Horch Múzeum nevével. 

http://www.horch-

museum.de/index.php?p=content&id=17&name=museumsgeschichte&area=1&itemId=117&artpage= 
14 http://www.andelslodz.com/en/, letöltés: 2015. január. 14.  

http://www.andelslodz.com/en/
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kulturális- és örökségattrakciói miatt nehéz anyagi helyzetbe került, és turisztikai pozíciójából is 

veszített [Aubert et al., 2014]. Essen viszont hosszú távú nyertese az EKF-hez kapcsolódó 

fejlesztéseknek. A Ruhr-vidék egykori ipari épületei részben vagy egészben újrahasznosításra 

kerültek, és az ipari múlt tiszteletben tartásával konzerválta az utókornak a régi ipar értékeit. Az 

ipari örökség útvonala "Industrial Heritage Trail" is ma már vonzó idegenforgalmi látványosság és 

szabadidős központ. 2023-ban újra lehetőség nyílik magyarországi települések számára az Európa 

Kulturális Fővárosa címre, a pályázási szándékát, 2016 márciusáig, Eger, Debrecen, Veszprém és 

Tokaj jelezte.  

 

A fenti példákból kitűnik, hogy egy adott település egykori ipar telephelyei és épületei vitathatatlan 

nagy értéke mellett innovatív ötletek kellettek a jövő alakításához. A meghatározó ipari múltból 

való kitörést formálta a megváltozott gazdasági környezet, a város forrásai és lakosságának 

befogadóképessége is. Az ipari termelő bázisok gazdálkodási és tulajdonosi átalakulása felgyorsult. 

Az ipari termelés megszűnésével az egykori ipari épületek sikeres újrahasznosításáról nem lehet 

egységes képet felvázolni, de azok a települések, melyek felismerték, hogy az ipari múlt és a 

kulturális környezet erősíti a gazdaságot, azok sok esetben nyertek. A sikeres minták példák 

lehetnek, ahol az elszegényedett ipari régiókból, az elmúlt években kulturális és városturisztikai 

fejlődésnek köszönhetik gazdasági növekedésüket. Law álláspontja szerint az egykori 

iparvárosokban a turizmus megjelenése városi turizmusként definiálható [Law, 1992]. Juray 

megállapítása szerint, míg a történelmi és kulturális városok turizmusfejlődése különösebb 

erőfeszítések nélkül, spontán ment végbe, addig az ipari városokban komoly fejlesztési stratégiákra 

van szükség ahhoz, hogy a turizmus valóban hozzájárulhasson a települések megújulásához [Juray, 

2008]. Az európai iparvárosok az ipari termelés növekedésének arányában dinamikusan bővítették a 

helyi lakosság szabadidő eltöltésére alkalmas infrastruktúra hálózatot, mely a városi turizmus 

alapvető infrastruktúrájának részét képezi. A városokban jelenlévő kulturális infrastruktúra lehetővé 

teszi a kultúra terjedését, jelentősen befolyásolja az adott társadalom és az odalátogató egyén 

kulturális szintjét. Az épített vonzerők mellett a fesztiválok, kiemelt városi rendezvények, vagyis a 

„nagy események politikája” [Gebhard, 2000] kiemelt szerepet kapnak az iparvárosok 

turizmusában. A fesztiválok a városlakók szürke, munkával teli hétköznapjait színesíti, ugyanakkor 

a városra irányított közfigyelem turistákat és befektetőket egyaránt vonzza. A települések 

felismerték, hogy a desztinációk éles versenyében a lakosság, a befektetők és a turisták kegyeiért 

együttesen kell megküzdeni.  
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Az ipari városok városképe, funkciója alapvetően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Mára a 

városok gazdasági teljesítménye egyre erőteljesebben összefonódik a kultúrával, a szabadidő 

színvonalas eltöltésével is. Összességében ugyanakkor elmondható, hogy a posztindusztriális 

fordulattal párhuzamosan, az egykor jellemzően ipari hagyományokra épülő városok számára sok 

esetben kényszer és egyfajta útkeresés volt a turisztikai tevékenységek ösztönzése és fejlesztése. 

 

Magyarországon az ipari turizmus egyelőre csak néhány városban (Győr - Audi gyár 

Látogatóközpont; Paksi Atomerőmű - Bemutatóközpont; Herend – Porcelánművészeti Múzeum) 

jelenik meg. Ugyanakkor az ipari turizmus kínálatának bővítésében potenciál rejlik, hazánkban 

található több száz éves ipari, történelmi múlt a művészetben, az építészetben egyaránt fellelhetők. 

Lőrinc és Michalkó az utazási motivációk felsorolásánál szerepelteti a műemlékek, 

örökséghelyszínek felkeresése mellett a tanulmányutakat és a gyárlátogatásokat [Lőrinc - Michalkó, 

2011]. A kulturális turizmus fejlesztése minden turisztikai desztináció számára lehetséges 

alternatíva [Rátz, 2007], az egykori iparvárosok számára is egyik lehetséges kitörési pont lehet a 

kulturális turizmus tudatos fejlesztése, amely jelentős látogatószámot vonz, jelentős turisztikai 

hozadék mellett.  

 

3.4 A városmarketing szerepe a várostermék értékesítésében 

 

A kilencvenes évek átrendeződését követően megszűnt az ország korábbi (politikának is 

köszönhető) vonzereje. A versenyképes - nyugati - piaci árak megjelenése és a hazai fizetőképes 

kereslet visszaesése a belföldi turizmust is visszavetette [Fleischer, 2001]. A turisztikai 

szolgáltatások a nyugati turisták igényeinek nem feleltek meg, a keleti turisták számára pedig drága 

desztinációvá vált hazánk. A rendszerváltás után a magyar nagyvárosok hasonló szolgáltatásokkal, 

kulturális intézményhálózattal rendelkeztek, ezért nagy szükség volt a tudatos turisztikai szemléletű 

városfejlesztésére. A fejlesztések és a hatékony turisztikai szervezet kiépülése révén, a hazai 

nagyvárosok vonzereje kezd kirajzolódni, azonban a turisztikai kínálatuk ma is számos átfedést 

mutat. A 21. században már erős prioritással bír a városok egyediségének hangsúlyozása, vonzóvá, 

eladhatóvá tétele, megnövekedett az igény a helyi értékek újrafelfedezésére. A városok marketing 

tevékenységük során saját identitásukat bemutatva pozitívan befolyásolják a településről kialakított 

képet, annak érdekében, hogy minél több emberben növeljék a városuk iránti utazási hajlandóságot.  
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3.4.1 A városmarketing fogalma  

 

A városok marketingtevékenységüket a 19. században kezdték meg [Ward, 1998], eleinte a 

nagyobb gazdasági profit érdekében a városok „csupán” reklámozták magukat [Ashworth, 

1994:39]. A városmarketing tevékenység mára a települések egészét áthatja [Kotler, 2006], egy 

város éppen úgy rendelkezik identitással [Baker – Balmer, 1997], mint egy személy vagy gazdasági 

társaság, vállalat. Mára az információs-, kommunikáció technológiák rohamos fejlesztése pár 

„kattintással elérhető” globális világot hozott létre. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az utazási 

célpontok kiválasztásában nem szűnt meg a földrajzi távolság, sőt a helyi adottságoknak, 

értékeknek, kultúrának még nagyobb szerepe van. A globalitással szemben, a lokalitás lehet a 

turisztikai desztinációk versenyében a főnyertes, mert a nemzeti, egyedi és sajátos attrakciók 

vonzzák leginkább a látogatókat. A mai utazási trendnek megfelelően olyan egyedi élményekre 

vágyunk, amelyeket máshol nem kaphatunk meg. Éppen ezért tágabb értelemben az 

országmarketing, szűkebb értelemben a városmarketing egyre nagyobb szerephez jut a turisztikai 

desztinációk kiválasztásában.  

 

Ma már a városmarketingben keveredik a profit orientált marketing tevékenység - szolgáltatás-, a 

politikai-, a kapcsolati-, és az üzleti marketing- a non-profit (lokálpatriotizmus erősítés, imázs 

növelés, stb.) marketing tevékenységgel [Gonda – Vásárhelyi, 2012]. Számos nemzetközi kutatás 

alátámasztja, hogy a városi turizmus sikerének kulcsa az innováció mellett, a multidiszciplináris 

városmarketing menedzsment módszer [Shaw – Coles, 2005; Jansen et al., 2004]. A városmarketing 

a város és térségének azon jegyeit, jellemzőit, egyediségét emeli ki, amely megkülönbözteti a 

hasonló településektől. Célja, egy folyamatosan megújulásra képes, eladható vonzó „város termék” 

kialakítása. Piskóti munkájában utal arra, hogy a településmarketing hierarchikus jellegű termék, 

vagyis nem független az ország-, régió-, megye-, kistérség marketingjétől. Mind az alulról felfele, 

mind felülről lefele ható marketing hierarchiának fontos szerepe van [Piskóti, 2014], az egyes 

szintek marketing sikere szorosan összefügg. Vágási megfogalmazásában a városmarketing „olyan 

eszköz, amely meggátolja, hogy a városfejlesztés öncélú legyen, azaz elősegíti, hogy a 

városfejlesztés a célcsoportok igényeivel összhangban történjen” [Vágási, 2007:342].  

A városmarketing ugyanakkor elemzési munkára épülő stratégiaalkotás, mely kivitelezésére piaci 

szemléletű eszközrendszert működtet. „A régió és településmarketing feladata – röviden 

fogalmazva – nem más, mint a térség, település versenyképességének, komparatív előnyeinek, 

vonzerejének feltárása, realizálásának segítése, kommunikálása a sokoldalú fejlesztési, gazdasági, 

életmódbeli célok elérésének érdekében, szolgálatában” [Piskóti et al., 1997:9]. A városmarketing 
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célja az adott térség erősségeinek (gazdasági, kulturális, társadalmi, természeti stb. vonzerő) 

feltárása és kommunikálása egy adott településre jellemző egységes arculattal.  

 

A városmarketing a városi funkciók egészét áthatja: a vezetést, a szervezést, a működést és a 

megjelenést [Kotler, 2006]. A városok feladata egyrészt, a letelepülő gazdasági szereplők számára a 

megfelelő telephely és a lakóhely arculatának és kínálatának kialakítása [Cséfalvay, 1994], másrészt 

a városba látogató turisták keresletének maximális kielégítése, harmadrészt a városi lakosok 

lokálpatriotizmusának és identitás tudatának erősítése. Az önkormányzati marketing tevékenység 

kommunikációs és reklám tevékenységet is magában hordoz, marketing stratégiáját a különböző 

célcsoportok (helyi lakosok, helyi vállalkozók, befektetők, turisták, szervezetek) [Kraftné Somogyi, 

1998] határozzák meg. 

 

Turisztikai szempontból egy város akkor jól eladható, ha a helyi lakosok ismerik történelmüket, 

környezetüket vonzónak, élhetőnek tartják és a város gazdasági és kulturális életével könnyen 

tudnak azonosulni. A város értékét adó történelmi, műemléki környezet és az ehhez párosuló 

átgondolt, hosszú távú város stratégiai fejlesztések hozzájárulnak a város kulturális identitásának 

erősödéséhez [Michalkó – Rátz, 2005]. A turisztikai fejlesztések és az új attrakciók, szolgáltatások 

színesítik az adott város turisztikai szolgáltatás kínálati palettáját. Rátz szerint a városok 

fejlődésében ezek a fejlesztések összessége kulcsfontosságú tényező, mert azáltal, hogy bővül a 

kulturális, szabadidős, infrastrukturális szolgáltatáskínálat, egyúttal gazdagítja a lakosság 

életminőségét is [Rátz, 2007]. A magyar települések a rendszerváltás után sorra ismerték fel a 

fejlesztések mellett a városmarketing hatását és fontosságát, ennek megfelelően az egyes 

önkormányzatokon létrejöttek a városmarketing feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységek, 

melyek nem minden esetben végeztek sikeres munkát. Az 1990-es évek elejétől több hazai cikk és 

tanulmány is foglalkozott az önkormányzatok marketing tevékenységének témájával [Áts, 1994; 

Fülöp, 1994; Probáld, 1994; Schmidt, 1994].  

 

A városmarketing tevékenység fókuszában a különböző vendégkör részére történő város értékesítés 

áll. Amikor egy várost „eladásra” kínáljuk, tulajdonképpen a következő kerül értékesítésre: 

- a város konkrét szolgáltatásait (oktatási, egészségügyi, szórakoztatási, kereskedelmi, 

művelődési stb.), 

- a város gazdasági (ipari, szolgáltatóipari, logisztikai, kereskedelmi) telephelyeit,  

- a város gazdag, érdekes történelmét, műemlékeit, 

- a város kultúráját, érdekes hagyományait, 
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- szennyezetlen természeti és társadalmi környezetét: a tiszta, rendezett települést, 

vállalkozásbarát helyi társadalmat, a személy- és vagyonbiztonságot, az olcsó és képzett 

helyi munkaerőt [Tózsa, 2014:134]. 

 

A városmarketing tevékenység fontos része a városmárkázás, célja az adott város ismertségének 

növelése, egyediségének kiemelése, többi várostól történő megkülönböztetése. A városok 

márkázása egy stratégiai (vevő, versenytárs, saját helyzet) márkaelemzésen alapuló városmárka 

identitás felépítést jelent [Piskóti, 2014]. A városmárka a település nevéhez társuló alapüzenet, 

amelyek az alábbi öt funkcióknak meg kell, hogy feleljen: 

1. identifikációs funkció: amely lehetővé teszi a gyors és kifejező azonosítást, 

2. orientációs funkció: földrajzi és teljesítményvonatkozású kiemeléssel világos orientációt nyújt, 

3. bizalmi funkció: ismertsége és reputációja révén bizalmat teremt, 

4. kompetencia funkció: az adott terület specifikus kompetenciájával kapcsolatban áll, 

5. imázs funkció: pozitív kisugárzást mutat a belső és külső célcsoportok irányába [Piskóti, 2014].  

 

Egy jól felépített városmárka erősíti a város gazdaságát, de fordítva is igaz, egy stabil gazdaságú 

város erős márkaértékkel rendelkezik. Bizonyított, hogy a város gazdaságának, városvagyonának és 

attrakcióinak hangsúlyozása kihat a városok sikerességére 15. Papp - Váry szerint jól márkázott 

város esetén:  

- nő a lakosok elégedettsége, erősödik az identitásuk, nő a büszkeségük, vonzóbbá válik a város, a 

lokálpatriotizmus erősödésével pedig nő a márkahűség,  

- vonzóbbá válik a település, nő a turisták száma és javul a beruházási kedv, 

- javul a város hírneve, nő az ingatlanok ára, és növekszik a betelepülési kedv, 

- valamint javul a városvezetés elfogadottsága, munkájának elismerése [Papp - Váry, 2011]. 

 

Piskóti megfogalmazásában a márka egy olyan genetikai program, mely meghatározza a város 

termék jövőjét, a város termék értelmét és a jelentését is megadja [Piskóti, 2012]. Egy jó 

városmárka segít az utazási desztináció kiválasztásban, amely elégedetté és boldoggá tesz 

[Cheverton, 2005].  

 

Összefoglalva a fent leírtakat, a városok - mint potenciális turisztikai desztinációk – 

versenyképességének növelése a már meglévő, széleskörű igényt kielégítő szuprastruktúra és vonzó 

                                                 
15 http://www.macrame.tv/storage/Saff_CityBrandBarom.pdf, letöltve: 2015.01.17. 

http://www.macrame.tv/storage/Saff_CityBrandBarom.pdf
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attrakciók mellett, minden érintettet megszólító, tudatosan tervezett és kivitelezett városmarketing 

tevékenységgel lehetséges. A városmarketing egy komplex, egymásra épülő és hosszú távú 

városvezetői vagy turisztikai desztinációs menedzsment folyamatrendszer. A folyamatrendszer első 

lépése a piackutatás, melyre alapozva a különböző marketing elemek követnek, a folyamat végén 

minden esetben a végrehajtás, ellenőrzés és a visszacsatolás áll. A városmarketingben a különböző 

célcsoportokat (vendégek, helybeliek, gazdasági szereplők, külpiacok) a folyamatosan változó 

kommunikációs csatornákon keresztül szólítja meg, annak érdekében, hogy a valóságot fedve, a 

lehető legpozitívabb városképet alakítsa ki. Az önkormányzati városmarketing tevékenységet 

számos helyen - hazánkban a svájci és osztrák mintára egyre elterjedtebb - a Turisztikai 

Desztinációs Management Szervezet (továbbiakban: TDM16) végzi.  

 

3.4.2 A városimázs szerepe az utazási döntésben 

 

A városi turizmus terminológiarendszerébe az 1990-es évek végétől bekerült a marketing mellett az 

imázs alkotás fogalma is. „A turisztikai imázsban a táj, a természeti környezet, a kulturális 

attrakciók, a vendégszeretet és a helyi lakosság attitűdje, valamint a szórakozási lehetőségek 

jelennek meg a legmarkánsabban. Az Image Factory17 megfogalmazásában „a városimázs az a kép, 

amely az emberek fejében él egy - egy településsel kapcsolatban. Az a város rendelkezik jól 

felépített imázzsal, amely kitartó munkával eléri, hogy mindenkinek ugyanaz a néhány dolog jusson 

eszébe.  

Az imázs fogalmát több tudományág kutatja. A regionális tudományok körében [Enyedi, 1996; 

Murányi – Szoboszlai, 2000; Somlyódyné, 2007] elsősorban a területi kötődést, a régió társadalmi 

struktúrájának, kulturális szimbólum rendszerének értelmezését, illetve regionális identitás 

vizsgálatokat végeztek. Földrajztudományon belül, az 1960-as évektől kutatták a városok imázsát, 

mert az egyének a térben szubjektív kép (imázs) alapján cselekednek [Tiner, 1996]. Az utazási 

célpont a tér érzéki, esztétikai dimenziójának fogalmával definiálható [Lin-Huang, 2009], melyek a 

mentális térképezés módszerével mutathatók ki. A mentális térkép a vizsgált személy látásmódját, 

az adott társadalmi csoportnak a környezetéről alkotott tudati képét tükrözi [Cséfalvay, 1990]. 

Számos kutató alkalmazza a mentális térképezés módszerét, amely többféle adatfelvételi technikán 

alapul, a közvetlen térképes módszer esetében az egyénnek egy lapra kell lerajzolnia egy adott 

város, település térképét, de emellett léteznek kérdőíves felvételen, illetve vizuális asszociáción 

                                                 
16 Jelenlegi közel 89 Nemzetgazdasági Minisztérium által regisztrált TDM szervezet működik 

Magyarországon (Magyar TDM Szövetség, 2015. 10.). 
17 www.varosimazs.blog.hu 
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alapuló mentális és kognitív térképek, valamint ezek kombinációja [Letenyei, 2004]. Hazánkban 

Cséfalvay végzett először erre vonatkozó kutatást [Cséfalvay - Fischer, 1990]. Mentális térképezés 

alatt a kognitív térképek 18 előhívásának módszerét értjük [Nemes Nagy, 2005]. A mentális térkép 

az imázs elemzésének hasznos része, ahol a városról alkotott tudatalatti kép ölt valós térképi formát 

[Jankó, 2002].  

 

Egy térség imázsának elemzése ma már multidiszciplináris (közgazdaságtan, szociológia, regionális 

tudományok, földrajz, stb.) tudomány [Spiegler, 2011]. A városban élő emberek városukról más 

képet alkotnak, mint a turisták, hiszen minden napi rohanó életük során városuk, elsősorban munka 

és élőhely, és másodsorban tölti csak be a szabadidős, kulturális funkciót. Az odalátogatók az ottani 

lehetőségek és élmények, adottságok, a helyi emberek viselkedése alapján egy sajátos képet 

alkotnak a településről.  

 

A dolgozat témájához kapcsolódóan az utazási döntéseket befolyásoló tényezőkre vonatkozó 

turisztikai imázsvizsgálatok és elemzések az irányadóak. A turisztikai imázs fogalmi meghatározása 

során előkerült az adott település arculat és kisugárzás tényező vizsgálata [Szabó, 2006]. „Az imázs 

a személyes tapasztalatok és benyomások, mások véleménye, a márka arculati elemei, illetve 

verbális üzenetei és még számos tényező nyomán kialakult virtuális képzet” [Image Factory, 

2008:52]. „Az imázsépítés célja, hogy a város képes legyen olyan kisugárzást adni, amivel a város 

polgárai, vállalkozói, a befektetők, a szolgáltatók és a látogatók is azonosulni tudnak. Ehhez 

szükséges, hogy hiteles és egyedülálló jellegzetességek kerüljenek kifejezésre, valamint pozitív 

beállítódások alakuljanak ki” [Spiegler, 2014:57]. Az imázs kevésbé egységesen elfogadott elemeit 

képezik a szálláshelyek, a vendéglátás és a gasztronómia, a desztináció megközelíthetősége, az 

éghajlat, a vásárlási lehetőségek, valamint a nyugalom” [Sulyok, 2006:58]. 

 

Az imázs nem könnyen mérhető faktor, mert szubjektív élményeken, hangulaton, ízeken, illatokon, 

pillanatnyi benyomásokon alapul. A városokat nemzetközi szinten rangsorolja az Anholt - GfK City 

Brand Index, egy olyan márkaértékmérő, amely hat tényező alapján állítja fel a rangsort. A magyar 

városok imázsának rangsorát az Image Factory cég a média megjelenések alapján állította fel. 2010-

ig évente összeállította külön város kategóriákra lebontva (megyei jogú városok, nagyvárosok, 

illetve a kisebb lakosságszámú városok) a rangsort. 2010-ben a megyei jogú városok kategóriájában 

Debrecen, a másik két kategória győztesei Balatonfüred és Gödöllő voltak. A hazai városokra 

                                                 
18 Kognitív térképezés a személyekben lejátszódó pszichológiai folyamat. 
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vonatkozó eddigi média - imázs kutatások nem rendelkeznek olyan hozadékkal, mint a nemzetközi 

imázs kutatások, amelyek segítik a marketingmunka tervezését, végzését, sőt a nyilvánosság 

erejével önmaguk is jelentős ismertség és imázsnövelő hatásúak [Piskóti, 2014:14]. Gonda és 

Vásárhegyi munkájában az image formálódására a következő tényezők hatását emelték ki:  

- megélhetési lehetőség (családbarát) munkahelyek,  

- vállalkozásbarát környezet,  

- közbiztonság,  

- tiszta környezet, gyors, tiszta helyi közlekedés,  

- minőségi egészségügyi és szociális ellátás,  

- minőségi oktatás,  

- élettér, közösségi terek,  

- gyors, színvonalas önkormányzati, igazgatási és lakossági (piaci) szolgáltatások,  

- pezsgő közösségi élet, szórakozási és sportlehetőségek,  

- helyi identitás, helyi szokások, hagyományok [Gonda - Vásárhegyi, 2012]. 

 

Összefoglalva a fent leírtakat, a városimázs egy olyan megfoghatatlan kép, amely az adott várossal 

kapcsolatban (saját tapasztalat, másoktól hallott vélemény, olvasott vagy egyéb információ alapján) 

bennünk kialakul [Papp - Váry, 2011]. Az imázs kialakulásának befolyásolása a városért felelős 

marketing szakemberek feladata, ahol az adott a településre jellemző „adottság és érték” (gazdaság, 

ipar, természet, műemlék, történelmi múlt, gyógyvíz, tradíció, gasztronómia, stb.) determinálhatja 

egy település imázsát. Ashwort szerint a történelmi, kulturális, ipari vagy más kiemelkedő 

attrakcióval bíró város neve önmagában imázzsá válik [Ashwort, 1992]. Sok esetben az adott város 

ipari termelése, terméke is meghatározza a város imázsát és/vagy szimbólumát. Például Herend 

neve szorosan összekapcsolódik a porcelángyártással19, a város neve hallatán az emberekben az ott 

gyártott termék, a porcelán társul.  

 

A turisztikai piacon a városimázs befolyásolásának fontos része az arculat. Az arculat a város olyan 

megjelenési formáinak összessége, melyben az arculati elemek (logó, szlogen) egy egységet 

közvetítenek. A szlogen, a logó segítik a kommunikációt, az értékek, lehetőségek, újdonságok 

köztudatba vitelét, szerepük egyfajta pozicionálás, cél, hogy üzenetük egyértelmű, az adott 

                                                 
19 A korábbi pusztába települt manufaktúra fejlődése 1999-re immár hivatalosan is várossá nyilvánított 

települést varázsolt maga köré. A gyár fénykorát a XVII-XIX században élte. Legismertebb terméke a lepke 

mintás (Viktória) készlet, melyet Viktória királynő rendelt az udvarának. A nagyarányú népességnövekedés 

a porcelángyártás fejlesztésével párhuzamosan a hatvanas - hetvenes években következett be. 
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városhoz köthető legyen. Az adott városra jellemző egységes arculatú kiadványok, olyan 

információt közvetítenek, amit az adott település meg akar mutatni magáról. A városok helyhez 

kötött „termékek” [Probáld, 1994], ezért a közvetítő eszközök (színes kiadványok, reklámok, 

különböző szervezetek, stb.) egységes arculatának és a város imázsnak kiemelt szerepe van. 

Célszerű összehangolni az imázs és az arculat kialakítását és kellő időt engedni a város iránt 

potenciálisan érdeklődők számára a megismerésre, elfogadásra, az úgynevezett „beégésre”. 

 

3.4.3 A lokális identitás és a turizmus kapcsolata 

 

A városmarketing egyik legmeghatározóbb célcsoportja a helyi lakosság, ha ők nem érzik otthon és 

jól magukat saját városukban, akkor más, egyéb célcsoportok sem találják vonzónak majd a helyet. 

De fordítva is igaz, ha a fogadóhelyen élők büszkék városukra, magukénak érzik, szívesen hívják 

ismerőseiket, barátaikat egy - egy rendezvényre, kiállításra, akkor más célcsoportok is élhetőnek, 

vonzónak tartják majd a települést. Ugyanakkor az idegenforgalmi érdeklődés növekedése egy adott 

település kultúrája, hagyománya és ipara iránt felértékeli a helyi lakosok identitását. Ennek 

következtében egyre nagyobb és nagyobb figyelmet fordítanak értékeik, kultúrájuk, hagyományuk 

ápolására, emellett növelik a település kulturális kínálatát. Ebben az értelemben maga a turizmus 

dinamizálja a kultúra ápolását, az egyedi, településre jellemző értékek védelmét, ipari hagyományait 

és a helyi identitást.  

 

A globalizáció ellenhatásaként egyre jobban felértékelődik a lokalizáció, ami alatt azokat az 

egyéneket, helyi közösségeket értjük, melyek értéket tulajdonítanak lakóhelyüknek, a helyi 

sajátosságoknak és hagyományoknak [Petrás, 2005]. A helyi identitás egyedi és csak az adott 

lokalitásra jellemző [Gergely, 1993]. Ma az erős gazdasággal rendelkező városok lakossága a 

betelepülő munkavállalók révén folyamatosan bővül, ezért a helyi társadalmi réteg lokális 

identitásának növelése kiemelt szereppel bír. Az újonnan betelepült generáció számára az értékek 

megismertetése, a programok okozta élmények segítik az élőhely iránti lokálpatriotizmus 

kialakulását. A helyi közösség unikális értékeinek (környezet, műemlék, népművészet, hagyomány, 

termék, sport, híres személyek, stb.) feltárása és bemutatása a helyi közösség és az odalátogatók 

számára tehát értékké válik, erősödik a lokálpatriotizmus érzése, büszkeséggel tölti el őket egyedi 

másságuk. A helyi lakosok használják a városok adta korlátlan lehetőségek tárházát, melyben 

kiemelt szerepe van a közösség-, és helyi öntudatot formáló fesztiváloknak, programoknak [Böhm, 

2002].  
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A lokálpatriotizmus konstruktív jellegének és jelentőségének felismerése városmarketing feladat 

[Piskóti, 2014], mára számos magyar város felismerte, a lokálpatriotizmus erősítésének fontosságát, 

ennek megfelelően szólítja meg a helyieket. Jellemzően ingyenes programokat hirdetnek, óriás 

plakát reklámokon hívják fel a városlakók figyelmét a város értékeire vagy lehetőségeire. Az angliai 

St. Alban városa számos alkalommal rendezte meg a Residents First Weekend-et, azaz „A lakosság 

az első” elnevezésű hétvégi programsorozatot 20, célja, hogy a helyi lakosok jobban megismerjék 

városukat, növeljék a helyi turisztikai létesítmények ismertségét, de emellett a város turisztikai 

szereplői köszönetet mondanak a helyi lakosoknak a városba érkező turisták kedves, barátságos 

fogadása miatt. Látható, a példából, hogy Angliában felismerték a turizmus lakóhely minőség 

formáló szerepét, mert egy város hangulata, vendégszeretete a lakosság város szeretetének is 

függvénye. 

 

A rokonok és barátok látogatásával összefüggő (Visiting Friends and Relatives, továbbiakban: 

VFR) utazások is kiegészítő keresletet jelenthetnek a városi turisztikai desztinációknak. A VFR-

utazók fogyasztása az identitást erősítő helyi hagyományokra (pl. gasztronómia, sport, vallás, 

etnicitás) épülő turisztikai termékek értékesítését is elősegíti [Duval, 2003; Scott - Turco, 2007; 

Ziakas - Costa, 2010; Roberts, 2012; Fourie et al., 2013; Michalkó et al., 2014]. A VFR vendégek 

ugyan rokonoknál, barátoknál szállnak meg, jellemzően ünnepi időszakok-, iskola szünetek 

alkalmával, azonban utazási motivációjuk a társas kapcsolat ápolása mellett 48,8 százalékban a 

kultúra fogyasztása [Michalkó et al., 2014]. Ha a vendéglátók nem csak szeretik, hanem ismerik is 

városukat, tájékozódnak az adott időszakokban megrendezésre kerülő programlehetőségekről, 

attrakciókról, akkor a rokonok, ismerősök a VRF-utazóból valódi turistává válnak, amely már 

turisztikai hozadékot generál a helyi gazdaság számára. 

 

Azokon a településeken, ahol ma is élnek a hagyományok (Hollókő, stb.), a helyi alapanyagokra-, 

ízekre épülő gasztronómia (pl. Gyula-kolbász, Baja-halászlé, stb.), ott a turisztikai ágban jelentős 

hozadékot generál a lokalitás, a „csak abban az országban, csak abban a régióban” lévő helyi 

értékek.  

  

                                                 
20 A programon résztvevő lakosok számos intézményt (elsősorban múzeumokat) ingyenes látogathatnak, a 

helyi éttermekben, kávéházakban jelentős kedvezményt vehetnek igénybe. 

[http://www.allaboutstalbans.com/residents-first-weekend-st-albans-2013/2, letöltés: 2015. 03. 11.] 
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3.5 Összegzés  

 

A 3. fejezetben lévő kutatói megállapítások alapján a városi turizmus sikerességének alapja a 

gazdasági faktorok, adottságok és attrakciók összessége, melyet a településmarketing formál városi 

turisztikai termékké. A városi turizmus definícióját az alábbiak szerint határozom meg: minden 

város más - más vonzerő adottsággal és más - más turisztikai szuprastruktúrával rendelkező 

turisztikai termék, melynek célja, hogy a globálissá váló turisztikai piacon versenyképes, az 

igényeknek megfelelően folyamatosan megújulni képes turisztikai termékké váljon. A városi 

turizmus erősségét a városban található turisztikai attrakciók, vonzerők koncentrált összessége 

jelenti. A várost (és a hozzá tartozó területi egységeit) egy olyan terméknek tekintjük, melyet a 

turizmus kínálati piacán értékesítünk, ahol az értékesítési csatorna megválasztását a fogyasztói 

célcsoportok és a turisztikai magatartást befolyásoló tényezők együttesen alakítják. A városi 

turizmus fejlődéséhez kapcsolódó rendezvények, fesztiválok és egyéb kulturális, szabadidős 

infrastrukturális fejlesztések segítik a helyi lakosok társadalmi és szociális kapcsolatainak 

kiépülését és ápolását, melynek következtében erősödik a lokálpatriotizmus. A városmarketing 

munkája azon mérhető le, hogy a lokálpatriotizmus erősítése mellett az adott településre mennyi 

embert tud évről - évre odavonzani, vagyis hányan döntenek úgy, hogy az adott település turisztikai 

kínálatát meglátogatják, vagyis megvásárolják. 

 

A turisztikai kínálatban a szolgáltatások láncot alkotnak, amibe beletartozik az utazási folyamat 

(utazási igény felmerülésétől az ott tartózkodás, a hazatérés és a visszaemlékezés), melyben a 

szereplők a siker érdekében erősen egymásra utaltak [Bieger, 1997]. A város és a helyi turizmusban 

érdekelt szereplők egymásra utaltságából kialakuló összefogásának és együttgondolkodásának 

eredménye határozza meg az egyes turisztikai desztinációk sikerét. A városmarketing tevékenység 

növeli a település ismertségét és segíti a városok értékesítését a turisztikai piacon. A városmarketing 

fontos eszköze a szlogen, a logó és a szimbólum, melyek segítik a kommunikációt, a meglévő érték, 

lehetőségek, újdonságok köztudatba vitelét. A városok komplex rendszerek, munka lehetőséget 

kínáló központ, a fogyasztás tere, a képzés, oktatás, a kultúra és a turizmus intézményeinek 

koncentrált kínálója, melyek sokasága tömöríti piaci termékké egy adott helyet. 

 

Elmondható, hogy az egykori iparvárosok, a sajátos hosszú távú kulturális - turisztikai 

városfejlesztési stratégiának köszönhetően mára jelentős idegenforgalmi vonzerőt képviselnek. Az 

ipari termelés megszűnése után, az ipari területek funkcióvesztése következtében a helyi lakosok 
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számára vonzó munkalehetőségek és munkafeltételek biztosítása mellett innovatív gazdasági 

övezetek létrehozása volt az elsődleges cél.  

 

Az iparvárosok esetében az ipartörténet, a kultúra és a turizmus az a városfejlesztési eszköz, 

amelynek számos város a közelmúlt gazdasági fellendülését köszönheti. Egyrészt a régi ipar és 

ipartörténet mára egyre nagyobb idegenforgalmi értéket képvisel, másrészt a központi helyen 

felszabadult ipari épületeknek és területeknek köszönhetően teljesen új, szabadidős, kulturális, 

idegenforgalmi funkció és/vagy attrakció jött létre. Az ipari múlt kellő attraktivitással, új ötlettel, jó 

marketinggel jelentős vonzerőt képviselhet az idegenforgalmi palettán. Sok múlik a város innovatív 

képességén és gazdasági helyzetén. Az ipari örökség ilyen módon a gazdaság és a turizmus 

húzóágazatává válik, jelentős idegenforgalmi vonzerőt képviselve más idegenforgalmi örökség és 

attrakciók mellett. 

 

A desztinációk népszerűsége a fent leírtakon túl az adott településen meglévő, a turizmusban 

kiemelt szerepet játszó szinergiák összességén alapul. A turizmus szinergia elemein a település 

gazdasága, az ipari termelése, a turisztikai szuprastruktúra (szállás, vendéglátás, szolgáltatások), a 

települési infrastruktúra (közlekedési útvonalak, idegenforgalmi létesítmények) [Tóthné, 2015/1], 

az épített- és természetes környezet, a turisztikai attrakciók, a település biztonsága és a higiénia 

együttesét értem.  

 

A hazai és nemzetközi szekunder kutatásaim esszenciájaként, a 4. ábrában foglaltam össze a 

turizmus szinergiáinak meghatározó elemeit. 
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4. ábra. A turizmus szinergia elemei 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Az ábrán lévő szinergiák egyes elemei minden desztinációban egyediek és az adott desztinációra 

jellemzőek. Az egyes szinergiák önmagukban is vonzerővel bírhatnak, kölcsönösen hatnak 

egymásra, ugyanakkor együttesen határozzák meg a turisztikai desztináció népszerűségét. A 

dolgozat következő fejezeteiben részletesen bemutatásra kerülnek a szinergiák egyes elemei. 

 

Disszertációmban fontos szerepet játszik az időfaktor, az időbeliség nagyban segíti az 

összefüggések, a logikai következtetések levonását. Az egész disszertáció szerkezetén végigvonuló 

múlt meghatározza a jelen történéseit. Győr épített környezete, műemlékei, ipara, azaz a mai hívó 

szavai a régmúltra nyúlnak vissza (ie. 4. század), így a rövid történeti áttekintése a régmúltból indul. 

Azonban az ipar és a turizmus esetében a rendszerváltás utáni időszak a meghatározó, mivel a 

szocialista keretek lebomlásával indult meg piaci alapon az iparosodás, illetve a turizmus 

fejlesztésének professzionális lehetőségei.  
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A múlt és a jelen tényadatainak és szinergiáinak vizsgálatával megkísérelem a jövőre vonatkozó 

tendenciákat, irányokat meghatározni.  

 

Az elméleti fejezetet követően, a 4. ábra turizmus szinergia elemeinek figyelembevételével 

analizálom Győrt, mint városi turisztikai desztinációt, vizsgálom arculatának változását, további 

fejlődésének lehetőségét, különös tekintettel a városfejlődés, az ipar, a közlekedés és a turizmus 

kapcsolatára. 
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4.  Győr településfejlődés folyamatának rövid történeti áttekintése, 

külön tekintettel a városi turizmus egyes szegmenseire  

 

Ebben a fejezetben felvillantom Győr településfejlődés történetének rövid áttekintése kapcsán 

mindazokat a fontosabb momentumokat, amelyek hozzájárultak a mai városi turizmus 

kialakulásához és a turizmus szinergia elemeiként - 4. ábra - meghatározó értékeket adják Győrnek. 

A múlt, a jelen és a jövő, mint időfaktor figyelembevételével vizsgálom Győrnek, a települési 

infrastruktúra (városszerkezet, utak, vasút), a természetes (folyók városa) és az épített környezet 

(történelmi barokk belváros, stb.), gazdaság és ipar (Audi, Ipari Park), a higiénia változását és 

mindezek városarculati hatását.  

 

4.1 Győr és a régmúlt 

 

Győr kedvező (Duna-menti) fekvése miatt a neolitikumtól folyamatosan lakott település volt. A 

kelták alapították Győr város területén az első telepet, amelyet Arrabonának neveztek el. Ez 

fennmaradt a mai napig a város és a folyó német nevében Raab [Fekete,1998]. Győr legősibb magja 

a Káptalandomb kavicsdombján alakult ki, a Rába, Rábca és a Mosoni - Duna összefolyásánál21. A 

máig megtalálható városszerkezeti jellegzetesség a rómaiaktól származik, akik, a Káptalandombon 

„coloniát”, azaz katonai tábort építettek. A város lakóépületei a magasabb dombokra, később a 

rómaiak által feltöltött területekre épültek [Tóthné, 2013]. A város kialakulását segítette az a 

geomorfológiai adottság, amely a vár építésére alkalmas árvízmentes teraszt biztosította [Bunovácz 

- Tuba, 2002]. Ebben az időben a régiót számos út hálózta be észak - déli és kelet - nyugati 

irányban. Az egy nyomvonalú ösvények elsősorban a rugalmas katonai átcsoportosítást tették 

lehetővé. Az egyetlen burkolt útvonal, az ún. Borostyánkő-út volt, mely Rómával való 

összeköttetést biztosította. A Duna, mint vízi út biztosította azt kaput, mely Európához kapcsolta 

hazánkat.  

Győr a középkorban Szent István által alapított királyi vármegyei, püspökségi és székeskáptalan 

székhellyé vált. Az első városi kiváltság levelet (privilégium) V. István adományozta 1271-ben a 

városnak. A falusias település a 13. században fejlődött várossá, ekkor kezdődtek el a 

városrendezési munkák, melyek a város szerkezetét és külső képét is megváltoztatták, de a város 

                                                 
21 A Káptalandomb folyamatos települtségét az 1955-ben végzett ásatások eredményei is alátámasztják. 

Számos kelta, római, avar, magyar népek nyomai kerültek felszínre [Borbiró - Valló, 1956] 
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körvonala továbbra is szabálytalan formájú maradt. A városiasodás egyik jele a szerzetesrendek 

megtelepedése (Szt. Katalin Johannita ispotály, 1209 Szt. Domonkos kolostor, 1221; Szt. Erzsébet 

ferences kolostor, 1235. III. András) volt a városban.  

A XVI. század közepén, a török veszély fokozódásával megkezdődött a győri vár olasz 

védművekkel történő átépítése. A XVI. század elejétől a győri vár nemcsak a németek és a csehek 

ellen, hanem később a török ellen is védelmet szolgálta. A katonaság fokozatosan magával hozott új 

iparűző mesterembereket (kőműves, üveges, takács, varga, kötélverő, pék, halász, pálinkaégető, 

stb.) és lendületet vett Győr ipara a beszivárgó olasz, német iparosok által [Bedi, 1941]. Ebben az 

időben vált a kelet - nyugati irányú kereskedelem egyik központjává, a város céhes ipara 

felvirágzott, a marhakereskedelem jelentős hasznot biztosított a város számára.  

1544-re a várost palánkfallal vették körül, Fehérvár és Bécs felé egy - egy kapu vezetett. 1566-ban a 

Bécsi - kapu mellett tűzvész tört ki, amely rövid időn belül az egész belvárost elborította, jelentős 

kárt okozva. Az újjáépítés során az utcák beépítési vonalát kiegyenesítették, zárt sorban épült 

házakkal cserélték fel. A vár 1594-ben a török birtokába került, amit 1598-ban Pálffy Miklós és 

Adolf Schwarzenberg vezetésével visszafoglaltak. A városba visszatérő polgárok lakóházaikat 

kőből és téglából újjáépítették. A város településszerkezete tömöttebbé, városiasabbá vált, az 

újonnan épült barokk templomok tornyainak festői kupoláival gazdagodott Győr városa. A Rába 

folyóval párhuzamosan hosszú utcák épültek ki, melyeket keskeny sikátorok kötöttek össze, ezek az 

ún. létrás szerkezetek ma is megfigyelhetők [Winkler, 2002].  

II. Mátyás 1609-ben a város régi kiváltságait megújította és újakat is adományozott. Ismét 

felvirágzott a céhes ipar és a marhakereskedelem, a város határában a lábon hajtott állatok tartására 

ún. kerteket hoztak létre. Bár a (székes) káptalan földesúri fennhatósága megmaradt, Győr 

kiváltságos mezőváros (oppidum privilegiatum) lett. Mária Terézia 1743-ban Győrt szabad királyi 

várossá nyilvánította22. Győr számára kitárult a továbbfejlődés kapuja, annyi évszázad után, a 

gazdasági sikerek mellett a város a kultúra és a művészetek terén látványos eredményeket ért el. 

Ebben az időben alakult ki Győr barokk polgárházainak – a belvárost a mai napig meghatározó – 

arculata. A jezsuita szerzetesek fokozatosan kiépítették a felsőfokú teológiai, jogi-, bölcsészeti 

képzést. A lakosság számát tekintve, 1787-ben Győr az ország nyolcadik legnépesebb városa volt. 

                                                 
22  Az 1751. évi XXVII. törvénycikkben törvénybe iktattak: „Az Úr 1743. évében a Kis-Alföld területén, 

a Győri- és Marcal-medence, a Pannonhalmi dombság és a Komárom-Esztergomi-síkság által határolva, a 

Mosoni-Duna, Rába, Rábca folyók találkozásánál fekvő GYŐR – szabad királyi város, Győr vármegye 

székhelye, püspöki székhely”[Bana, 2000]. 
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A XIX. században a város gazdasági szerepe megerősödött, kedvező fekvésének köszönhetően a 

gőzhajózás megindulásától a magyar gabonaexport központja lett23. A városban jelentős 

kereskedelmi tőke halmozódott fel, amelynek egy része a mezőgazdasági gépek gyártását, továbbá a 

mezőgazdasági termékek feldolgozó iparát (gőzmalmok, olaj-, szesz-, ecet-, tésztagyár) lendítette 

fel. Az 1869-ben összeírt 26.225 főnyi polgári népesség biztosította az iparfejődés megindulásához 

elengedhetetlenül szükséges munkaerőt és a fogyasztópiacot. 

Győr a XIX. század második felétől Dunántúl legnagyobb vasúti csomópontja. Az 1800-as évek 

végén öt irányból futottak össze a városban a vasúti pályák. 1855. december 24.-én nyitották meg a 

Bécs felé irányuló fontos kereskedelmi vasútvonalat [Sáry, 2001], a XIX. század végén már 50-60 

személy- és több mint 80 tehervonatot fogadott és indított naponta Győr [Győri Közlöny, 1892. 

május 6.; Győri Hírlap, 1897. június 27.]. A magyarországi és a győri közlekedési infrastruktúra 

erőteljes fejlesztése szorosan összefonódik Baross Gábor nevével24. A közlekedés folyamatos 

fejlődésének köszönhetően a város és térségének megközelíthetősége javult, ezzel szoros 

összefüggésben az ipar is fejlődésnek indult. Az 1850-es évektől több gyár, manufaktúra is létesült 

(1851 - olajgyár, 1852 - gyufagyár) a városban. Az eddig túlsúlyban lévő kis- és kézműipar túlsúlya 

csökkent25. 1884-ben megalakult a „Győri Szeszgyár és finomító részvénytársaság” [Honvári, 

1995]. 1890 után a gyáripar fejlődésének következtében a város lakosságának száma fokozatosan 

növekedett, mely a természetes szaporulatnak és a nagyarányú bevándorlásnak volt köszönhető, az 

1920-as népszámlálás idején a lakosság száma meghaladta az 50.000 főt [Lukács, 1941]. A városba 

települő ipari vállalatok jelentős adóbevételekhez jutatták a várost, fokozatosan fellendült a város 

gazdasága. Megújultak a belváros utcái, terei, javult a városi közlekedés. A várost átszelő folyók 

fölé hidak épültek, korszerűsödtek a közművek. A fejlesztések révén modern, korszerű településsé 

vált Győr [Winkler, 2002]. 

 

A Győr - Gönyű közötti szakaszon általában hajózható Mosoni - Duna révén Győr közvetlenül 

bekapcsolódott a nemzetközi vízi szállításba. A Kis - Duna hajókikötőjét a teherpályaudvarokkal 

közvetlen vasúti vágány kötötte össze, így az uszályokból közvetlenül a vagonokba és vissza is 

lehetett rakodni. 

 

                                                 
23 Fényes Elek (1807- 76. Magyar Tudományos Akadémia tagja, közgazdasági statisztika és földrajz író) 

leírása szerint évente 400 hajó – burcsella - fordult meg Győrött. Az idáig folyón érkező gabonát, dohányt, 

gyapjút, bőröket stb. szárazföldön szállították tovább, és az 5- 6000 vágómarhát lábon hajtották. 
24 1884-től Győr országgyűlési képviselője. 
25 Az 1872-es ipartörvénynek is köszönhető. 
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Győr ipara egyre több embernek kínál munkalehetőséget, ezáltal egyre többen telepednek le a 

városban, a város telítettsége miatt agglomerációja fokozatosan bővül. Győrben az utcák kövezése a 

XVIII. század elején kezdődött el, a valamilyen burkolattal ellátott utak hossza az 1890-es évek 

elején 26,8 km-t tett ki [Győri Hírlap, 1894. november 15.]. A belső részeken hamar megjelent az 

aszfaltburkolat, míg a külső peremen a két világháború között is kocka-, és kiskő burkolat volt a 

jellemző. 

 

Győr a folyók városa, emellett a Bécs - Budapest vasút és közlekedési útvonal kettészeli a várost, 

emiatt a helyi közlekedésben kitüntetett szerepe volt (és van) a hidaknak. A városrészek között 

1909-ben egy vas-, és három fahíd teremtett összeköttetést a folyók és a vasút fölött. Az 1928-ban 

kiírt városrendezési pályázat nyerteseinek épült meg a Béke - híd, illetve a második világháború 

után a Mosoni - Dunát átívelő Széchenyi - híd. 

 

A város különböző iparágainak fejlesztése vonzotta az egyre nagyobb számú és szaktudású 

munkavállalókat. A tisztviselők, dolgozók letelepítése érdekében 1941-ig egy- és kétszobás 

lakásokat épített a vagongyár és a szeszgyár közvetlen közelében, az ipartelepről keletre két 

ütemben épültek meg a szecessziós épületek. Első épületei apró, oromfalas házak fűrészfogas 

elrendezésben épültek meg, központja a Mátyás tér lett [Winkler, 2002].  

 

A dolgozók számának növelése, a megfelelő életkörülmények biztosítása mellett szerepet kapott az 

oktatás. Fontos ipartelepítési tényezőnek számított a modern infrastruktúra. A gyárak letelepedését 

a lakóházak, egészségügyi (700 ágyas városi kórház), oktatási szociális és igazgatási intézmények, 

valamint bankok, pénzintézetek hálózata segítette.  

A győri iparváros a XIX. század elején robbanásszerű fejlődésnek indult, híressé vált a textilipar 

(Grab M Fiai, 1905; Richards Finomposztógyár; 1905, Magyar Csipkegyár; 1911), később az Első 

Magyar Ágyúgyár (1913) is a városban telepedett le. Az első világháborút követően Győr az ország 

második legjelentősebb iparvárosa lett. 

 

A város nevével szorosan egybeforró Rába Vagon és Gépgyár évtizedekig az egyik meghatározó 

üzeme és egyben szimbóluma volt Győrnek. A Vagongyár 1938 és 1944 közötti fejlődését a 

legjobban a munkáslétszám alakulása mutatja, összehasonlítva a magyar gépiparban alkalmazott 

munkások összesített számát a Vagongyárban dolgozókéval (5. táblázat). 
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5. táblázat. A munkáslétszám alakulása a gépiparban és a Vagongyárban (1938 – 1944) 

 

Év A gépiparban alkalmazott 

munkások Magyarországon 

A Vagongyárban alkalmazott 

munkások 

száma változás, % száma változás, % 

1938 40 383 100 1 649 100 

1939 52 544 130 2 258 136 

1941 76 538 188 4 745 287 

1943 112 771 281 9 653 585 

1944   10 631 644 

 

Forrás: Tabiczky Z.-né, 1972 adatai alapján, saját szerkesztés 26 

 

 

Magyarországon a nagyvárosok iparosodásának ellentmondásosságát mutatja, hogy csupán 

Budapesten és Győrben volt jelentősebb ipari népesség, míg a többi nagyvárosban a nagyipari 

munkásság a lakosságnak csak a töredékét képezte. Magyarország legfőbb ipari központja Budapest 

és környéke lett, Győr megye – azon belül elsősorban Győr város – volt az a nagyipari központ, 

ahol tízezernél több munkás összpontosult [Berend - Ránki, 1958]. Győr közlekedési és szállítási 

hálózatának fejlődésével folyamatosan változott kereskedelmi és ipar szerkezete, melyet szoros 

szinergiában a népességszám is követett. 

  

Összegezve a fent leírtakat, Győr gazdasági fejlődése, az ott fellelhető emberi erőforrások minél 

jobb kiaknázása szempontjából alapvető jelentőséggel bírt, és jelenleg is bír kedvező földrajzi 

fekvése. Az ezredfordulón, mint püspöki székhely alapvetően határozta meg Győr fejlődését. A 

XVII. században Győr gazdaságát már egyértelműen az ipar és a kereskedelem határozta meg. A 

közlekedési hálózat folyamatos fejlődése mind a kereskedelemre, mind az iparra nagyon kedvező 

hatású volt. A város eleinte folyami átkelő település-, majd hídváros volt, mezőgazdasági város, 

később kereskedő- és iparvárossá fejlődött (5. ábra). 

 

 

 

  

                                                 
26 A százalékos érték a bázisévhez képest bekövetkezett változást jelenti. 
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5. ábra. Győr város funkció alakulása az i. e. V. századtól napjainkig 

 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Az egyes történelmi korokban a szállítási hálózat egyes elemeinek - közúti, vízi, vasúti, légi 

közlekedés – kiépítettsége és fejlesztése Győr városának és térségének úgy a gazdasága, mint az 

ipara számára az egyik legfontosabb tényezője. Ily módon a közlekedési hálózat és az ipar szoros 

szinergiában áll, és Győr gazdaságának folyamatosan megújuló lehetőségeket biztosít. 

 

A városi térszerkezet átalakulását, az ország települései közötti differenciálódási folyamatokat is 

képes volt hosszú távon számára kedvezően befolyásolni; és tette Győrt hazánk ötödik vidéki 

nagyvárosává, második legnagyobb hagyományokkal rendelkező iparvárosává. A vas-, fémiparnak 

és a gépgyártásnak köszönhetően a külföldi tőke jelentősen hozzájárult a város gazdaságához. A 

folyamatos innovációnak köszönhetően Győr modernizálta gazdasági szerkezetét, a korábbi 

járműipari központ mára nagymértékben megújult [Rechnitzer, 2014]. A múltra épülő tradicionális 

ipar ma is stabil gazdaságot biztosít szűkebb értelemben a város, tágabb értelemben a térség, az 

ország számára. Ma az ipari jellegű arculat mellett egyre nagyobb szerepet kap a turizmus, a kultúra 

és a sport is a város életében. 

Folyami átkelő 
település,

Hídváros

Egyházi város

(püspökség)

Mezőgazdasági
város Kereskedő város Iparváros

Ipar -
Tudás -
Sport és 
a Kultúra 

városa
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4.2 Győr a rendszerváltás után  

 

Az előző fejezet Győr történeti múltjának leíró ismerte alapján kitűnik, hogy Győr és környéke a 

rendszerváltás előtt a Nyugat - dunántúli régió és az ország egyik legiparosodottabb térsége volt, az 

egy lakosra jutó ipari termelés értéke meghaladta az országos átlagot [KSH 2005]. Míg a 

rendszerváltás után számos magyar nagyváros (pl. Miskolc, Pécs, Szeged) gazdasága összeomlott, 

addig a korábban jelentős ipari potenciállal rendelkező városok közül Győr megújult ipari 

struktúrával és a high-tech ágazatok egyre jelentősebbé válásával dinamikusan fejlődött [Kukely - 

Zábrádi, 2004].  

 

4.2.1 A győri iparszerkezet változása a rendszerváltás után 

 

A kisalföldi megyeszékhelyen a privatizáció első hulláma jelentős gazdasági és társadalmi 

átrendeződést vont maga után. A rendszerváltás utáni időben a struktúra-átalakulás jelentősen 

érintette a régi győri iparvállalatokat (tejipar, növényolajipar, húsipar, konzervipar, hűtőipar, 

kekszgyártás). Az 1990-es évek elején a város nagyüzemei kivonultak vagy megszűntették 

termelőbázisukat a térségben, Győr iparirányító szerepe csökkent a régióban [Rechnitzer, 1992]. Az 

egykori iparterületek hasznosítására (RÁBA Motorgyár, Gardénia, textiltelep) - lakossági igényeket 

kielégítő - bevásárlóközpontok (Árkád, Dunacenter, OBI) épültek.  

 

Győrben sikeres szerkezetváltásról beszélhetünk [ITS, 2014]. A város kiemelkedik a külföldi 

működő tőke vonzásában, Budapest után Győrben telepedett le a legtöbb, kb. 400 külföldi 

érdekeltségű cég [ITS, 2014], így a város gazdasági szerepe országos szinten is meghatározóvá vált 

[Rechnitzer, 2014]. A külföldi érdekeltségű nagyobb multinacionális cégek (Wolf, Philips, Amaco, 

Skiny, VAW) letelepedése számos kisebb vállalkozás számára is ösztönzőleg hatott. Ekkor jelennek 

meg a városra jellemző iparszerkezethez (gép-, élelmiszer-, textil-, építőipar stb.) nem kapcsolódó 

új iparágak is (pl. elektronikai ipar). Míg a működő vállalkozások száma 1996-ban 11.916 volt, 

addig ez a szám 2000-re elérte a 15.607-et [Hardi et al., 2002]. 2007-ben a megyében működő közel 

44 ezer gazdasági szervezet majdnem 50 százaléka Győrben fejtette ki tevékenységét. A külföldi 

érdekeltségű cégek háromnegyed része az 1993-as évet követően létesült a térségben [Rimányiné, 

2007]. Fokozatosan, jellemzően gépgyártáshoz kapcsolódó, piaci alapon működő gazdasági 

rendszerek épültek ki a városban, melyek alapvetően megváltozatták Győr politikai, gazdasági, 

társadalmi és kulturális folyamatait.  
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Az ipartelepítés céljából érkező befektetők a korábbi telephelyekre, vagy az ipari parkba érkeztek. 

A győri ipari termelés nagy hányada mára a város keleti részén összpontosul. A tercier szektorban 

áttörés, jelentős szerkezeti váltás volt tapasztalható az 1990-es években. Győr a régió pénzügyi 

(bank, biztosítás) központjává vált. Ezzel egy időben megjelentek a külföldi érdekeltségű 

kereskedelemi egységek [Rechnitzer, 1992, 2014].  

 

6. táblázat. 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma, 2000-2012 

 

 
 

2000 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Győri 

Kistérség 
79 83 90 92 93 93 91 89 88 86 86 85 80 

Országos 

átlag 
61 63 68 69 70 70 69 68 70 69 70 69 65 

 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A fenti táblázat adatai alapján elmondható, hogy 2000 - 2012 terjedő időszakban, az 1.000 lakosra 

jutó működő vállalkozások száma a győri kistérségben meghaladta az országos átlagot. Az ipari és a 

szolgáltató szektor bővülésének alapját a városban már rendelkezésre álló szakképzett vagy oktatás 

alatt álló munkaerő tette ki. A rendszerváltás után a felsőoktatás áttörése egyrészt a városon belüli 

együttműködésnek, másrészt a régiós együttműködésnek köszönhető. A felsőoktatáshoz szervesen 

kapcsolódó meglévő kutatás - fejlesztési bázis továbbfejlesztését is támogatta a város. Csomós 

György 2013-as tanulmányában egy komplex mutató, a településgazdasági súly (továbbiakban: 

TGS) bevezetésével rangsorolta a hazai gazdaság központjait. 2011-ben az országra jellemző TGS 

értéknek Budapest 45,72%-át adta, második helyen szerepel Győr, 5,19%-al. A szerző 

tanulmányában megállapítja, hogy Győr a rendszerváltozás után, Magyarország legjelentősebb 

vidéki gazdasági központja volt [Csomós, 2013]. A gazdasági koncentrációt vizsgáló kutatásokon 

[Lengyel 2007; Lengyel – Szakálné, 2012; Horváth, 2013] túl a relatív fejlettséggel, illetve a 

városok társadalmi - gazdasági hierarchiájában elfoglalt pozíciók alapján képzett tipológiák [Tóth – 

Nagy, 2013; Rechnitzer et al., 2014] tekintetében is hasonló eredményeket kapunk Győr 

vonatkozásában.  

 

Győr innovatív képességét bizonyítja, hogy az egykori iparstruktúra átformálását felismerve időben 

tudott reagálni és elindult a megyeszékhely gazdasági fellendülése. A gazdasági növekedésben 

meghatározó szerepe van az iparnak, ugyanakkor a tercier szektor szerepe felerősödött és vezető 
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ágazattá vált mind a foglalkoztatásban, mind a jövedelemtermelésben [Kukely - Zábrádi, 2004]. Itt 

szeretném kiemelni, hogy a győri oktatás és kutatás-fejlesztés magas színvonalú megléte 

elengedhetetlen feltétele volt a mai győri járműipar újjászületésének. Mára a Széchenyi István 

Egyetem számos szakképző iskola folyamatosan biztosítja a duális képzés keretében a megfelelő 

szakemberképzést. A rendszerváltás utáni Győr gazdasági növekedésének két meghatározó eleme 

volt: az ország első ipari parkjának létrehozása és az Audi autógyár Győrbe telepítése. 

 

4.2.1.1 A győri Ipari Park 

 

Magyarországon az ipari parkok létrehozása a válságkezelés és a szerkezetváltás miatt kezdődött 

meg, melyhez hozzájárult a modern gazdasági társasági formák megalapításának lehetősége is (Rt., 

Kft.) [Pálmai, 1996; Kullmann, 2000; Rakusz, 2000; 2001; Grosz, 2001; Rechnitzer, 2002/a]. Az 

első zöldmezős ipari park Győrben épült meg, mely nemcsak hazánkban, de egész Közép - 

Európában is első volt. A győri Ipari Parkot három osztrák vállalkozó alapította, céljuk volt, hogy 

az 1980-as évek végén már érezhetően közelgő politikai, gazdasági szerkezetváltás után fellendítsék 

Magyarország ipari, gazdasági fejlődését. Győrt a fejlett ipari kultúrája, három ország fővárosához 

való közelsége, az akkoriban épülő autópálya és az infrastrukturális adottságok kiaknázásában rejlő 

lehetőségek tették alkalmas helyszínné [Ozsvárt, 2012].  

1996-ban kezdődött meg a park fejlődése, mely a mai napig töretlen. A betelepülő vállalatok 

igényeinek kielégítése érdekében a park hat ütemben bővítette területét. Az alapítás óta eltelt több 

mint 20 év során területe 185 hektárra növekedett. A győri Ipari Park jelenleg 13 ország 104 

vállalatának ad otthont, mintegy 5-6000 ember megélhetését biztosítja. A megtelepedett főbb 

ágazatok az autóipar, a gépipar, a textilipar, az elektronikai ipar, a műanyagipar, az építőipar, a 

villamos ipar, élelmiszeripar, a szállítmányozás, a logisztika és a kereskedelem. 

A park működése nagyban hozzájárult Győr fejlődéséhez, az ipari szerkezetváltáshoz, továbbá 

meghatározó hozzájárulása a győri gazdaság stabilitásához és kulturális, turisztikai 

attraktivitásához. 

4.2.1.2 AUDI Hungaria Motor Kft. 

 

A kilencvenes évek elején a német autóipar válságát élte, az Audi akkoriban a versenytársa 

lépéseivel szemben tudatosan egy másik utat választott, bízva innovációs erejében. Az új motorgyár 

felépítésére Európa szerte 180 lehetséges helyszín közül választották Győrt. Mind a kemény 

(járműipari tradíciók, közlekedési és hálózatos infrastruktúra, potenciális beszállítók jelenléte, 
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adórendszer, munkaerőpiac) mind pedig a puha telepítési tényezők (városimázs, kulturális 

tényezők, infrastruktúra minősége, lakókörnyezet minősége, K+F bázis, innovációs minőség) 

mérlegelése alapján optimális településnek bizonyult a város. Emellett a képzett munkaerő, a 

konszern telephelyeinek megfelelő logisztikai összeköttetése is kedvező feltételeknek bizonyultak. 

Külön előny volt az Audi számára, hogy a RÁBA gépipari vállalattól egy félkész - több mint 

100.000 m2 alapterületű – gyártócsarnokot vehetett át.  

1998-ban megindult az Audi TT sorozatgyártása, majd az Audi A3 Cabriolet. 2005-ben egy újabb 

pillérrel, a szerszámgyártással bővült a vállalat tevékenységi köre. A folyamatos növekedésnek 

köszönhetően a kezdeti néhány száz fő dolgozói létszám után 2008-ra, 5.500 fő fölé nőtt a dolgozói 

létszám. A motorgyártás és járműszerelde 2013-ban teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyárrá 

bővült: présüzem, karosszériaüzem, lakkozó, járműszerelde épült. A vállalat több mint 900 millió 

eurót fordított a gyár bővítésére és ezzel 2.100 új munkahelyet hozott létre27 A járműipari beszállító 

cégek többsége a gyár környezetében, az Ipari Parkban telepedett le. 2014-ben az Audi Hungaria 

megnyitotta teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyárát, 2015-ben több mint 11 ezer dolgozót 

foglalkoztat. A fejlesztések nemcsak Győr, de Magyarország gazdaságára is pozitív hatással bír.  

A gyárnak köszönhetően fellendült Győrben a hivatásturizmus. A vendégéjszakák száma ma is a 

járműiparhoz kapcsolódó üzletemberek érkezésével áll szoros szinergiában.  

 

4.2.2 Győr város népességének alakulása 

 

A megye kistérségeiben negatív a természetes szaporulat. Győr városában az iparnak köszönhetően 

vándorlási pozitívum figyelhető meg, vagyis város népessége az 1990-es évekig növekedett. 1960-

ban 72.060 fő volt, húsz évvel később a város népessége közel 60%-kal, 121.800 főre növekedett28. 

Az ugrásszerű népességnövekedés az ipar növekedésével arányos munkaerő áramlásának 

köszönhető elsősorban. A 2011-es évi népszámlálás adatai szerint a megye lakosainak száma 

451.427 fő volt. A 2001 és 2012 között csak Győr-Moson-Sopron megye lakóinak száma 

összességében 4,06 százalékkal növekedett. A győri kistérségben 2010 végén 183.422 fő élt ez a 

2001 év végéhez képest 4,5%-os növekedést mutat [Területi Statisztikai Évkönyv, 2011].  

  

                                                 
27 http://Audi.hu/hu/csr/gazdasag/, letöltés: 2015. március 4.  
28 A jelentős népességnövekedésben az is közrejátszott, hogy 1966-ban egy (Bácsa), 1970-ben pedig három 

addig önálló községet (Gyirmót, Győrszentiván, Ménfőcsanak) Győrhöz csatoltak. 

http://audi.hu/hu/csr/gazdasag/
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6. ábra. Győr lakónépességének alakulása, 1870 - 2011 

 

 
 

Forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés 

 

2000-ben a lakónépesség száma 129.415 fő volt, ami 2011-es népszámláláskor is hasonló 

népességszámot mutatott (129.527 fő)29. Az enyhe mértékű növekedés jelentős részben a 

munkahely miatt a városba települő felnőtt lakosságnak köszönhető. Az Audi gyár folyamatos 

bővítésének köszönhetően jelenleg is szerte az országból érkeznek a munkavállalók, a városban 

erősödik a belföldi migráció jelensége, illetve növekszik a betelepülők száma [Józsa, 2014]. Érthető 

tehát, ha a győriek a városhoz való kötődését vizsgáljuk, a család mellett a munkahely is nagy 

százalékban szerepel.  

 

7. ábra. A Győrhöz való lojalitás (N=525) 

 
 

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

                                                 
29 Győr népességszámának növekedéséhez a városhoz kapcsolt térségek is hozzájárultak (Gyirmót, 

Győrszentiván, Ménfőcsanak). 
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A 2010-es „Milyen jövő épül Győrben?” kutatásban a válaszadók a család (53,8%) után a 

munkahelyet (15,2%) jelölte fő kötődési pontként. Saját, lakossági kérdőíves kutatásomban is 

vizsgáltam a lojalitást, melyben a 2010-es kutatás eredményeivel hasonló eredményt kaptam 

(család: 50%, munkahely: 19%).  

 

4.2.2.1 Győr jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci helyzete 

 

Győr - Moson - Sopron megye GDP-jének közel 70 százaléka Győrben képződik, a megye 

legnagyobb foglalkoztatói is a megyeszékhelyen találhatók, a város foglalkoztatottsági adatai 

kedvezőek [Józsa, 2014]. A megye a külföldi tőke vonzásában vezető helyet foglal el, abszolút 

értékben a főváros után is itt található a legtöbb külföldi érdekeltségű vegyesvállalat. A munkaerő 

képzettségének is köszönhetően a város gazdasága olyan bázisra épült, amelynek két évszázados 

hagyománya és 120 éves nagyipari múltja van [ITS, 2014]. A megyeszékhely jelenlegi gazdasági 

helyzetét a lakosság foglalkoztatottsága szempontjából vizsgálva elmondható, hogy magas 

gazdasági aktivitás mellett foglalkoztatási szintje kedvezőbb a megyeinél. Az agglomerációban a 

megyeszékhely, illetve a közvetlen közelében fekvő települések helyzete kedvezőbb, ami a 

magasabb foglalkoztatottsággal és kedvezőbb kereseti viszonyokkal összefüggésben jelzi az itt élők 

jobb jövedelmi szintjét is [KSH, 2014/a].  

2014-ben a városban a munkanélküliség 4% alatti volt. Győrben a tercier szektorban dolgozók 

száma magas (83%). A vállalkozások 19%-a a kereskedelemben, 16%-a a tudományos és műszaki 

tevékenységet végzett. „Iparba sorolt az agglomeráció legnagyobb foglalkoztatója az Audi 

Hungária Motor Kft., amely az agglomeráció határait átlépve több mint 10 ezer embernek 

biztosított munkát 2013-ban, (ez a szám már 2014 novemberében meghaladta a 11 ezer főt), de 

beszállítói révén a foglalkoztatási szerepe jelentősen nagyobb” [KSH, 2014/a:47]. A győri Ipari 

Park 2015-ben több, mint 6 ezer embernek adott munkát.  

 

Egy település gazdasági teljesítő képességét az adott önkormányzat bevételein belül a helyi 

iparűzési adóbevételek (továbbiakban: HIPA) nagysága és aránya határozza meg. Győrben, 2003-

ban az önkormányzat összbevételeinek több mint 20%-át, a helyi adóbevételeinek több mint 

háromnegyedét az iparűzési adó adta [Kukely - Zábrádi, 2004], mely a rendszerváltást követő 

évektől egyenletesen növekvő mértékű. Ez az összeg 2003-ban megközelítőleg 5 milliárd Ft, 2007-

ben 8 milliárd Ft, 2013-ban pedig már meghaladta a 14 milliárd Ft-ot [Győr Plusz, 2014]. A 8. ábra 

a város HIPÁ-ból származó bevételeinek alakulását szemlélteti. Elmondható, hogy a város iparűzési 

adóbevétele lassú mértékben, de fokozatosan emelkedett 2006-ig. 2007-től, - az Audi Motor 
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Hungaria Kft. adómentességének megszűnése után - ugrásszerű növekedésnek indult, mely azóta is 

töretlen. 2009 végén 23,7 ezer győri székhelyű gazdasági szervezetet, 365 külföldi érdekeltségű 

vállalkozást tartottak nyilván győri székhellyel [Javaslat, 2011]. 2014-ben az iparűzési adó 

mértékének csökkentése ellenére is erőteljes növekedést mutatott. Az Audi - hazánk második 

legnagyobb vállalata - a teljes győri HIPA nagyjából felét fizeti [ITS, 2014].  

 

8. ábra. Győr Megyei Jogú Város HIPA adóbevételének alakulása, 1996-2015 

 

 
 

 

Forrás: Győr Megyei Jogú Város (GYMJV) adóügyi osztályának adatai alapján, saját szerkesztés 

 

2015-ben a befolyt önkormányzati összadóbevételek tekintetében a 23 megyei jogú város közül 

Győrben volt a legmagasabb a helyi adókon belül a HIPA nagysága (19,314 milliárd forint), amely 

az összes önkormányzati adóbevétel 85,8 százaléka. 

 

Összességében elmondható, hogy Győr ma egy lendületes, innovatív nagyváros. A régi ipari 

múltjára méltán büszke város jelenében és jövőjében stabil gazdasági környezetet teremtő 

intézkedések és összefogások által, és a szakképzett munkaerő képzési rendszerén keresztül kívánja 

megteremteni azt a biztos gazdasági, pénzügyi, kulturális hátteret, hogy a jövőben is a kisalföldi 

megyeszékhely egyik legfőbb motorja lehessen. 
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4.3 Az ipar, a közlekedés és a turizmus hármas szinergiája 

 

Dolgozatomban kiemelten kezelem az ipar, a közlekedés és a turizmus hármas szinergiáját, melyek 

egymással szoros kölcsönhatásban állnak és a város fejlődésében fontos szerepet játszanak. Az 

egyes korokban más és más súllyal bírt az ipar, a közlekedés fejlődése a város turisztikai 

arculatának fejlődésében. A múltban elsősorban a közlekedési utak fejlődése hozta magával az 

egyes iparágak letelepedését, mely a népesség növekedését, vagyis a város növekedését generálta. 

A megnövekedett számú lakosok igényes kikapcsolódásra vágytak, a győri kulturális infrastruktúra 

alapjai ebben az időben teremtődtek meg. 

 

4.3.1 Az ipar és a turizmus szinergiája 

 

Jáki kutatásában leírja, hogy 1960-as évektől folyamatosan érkeztek gyárlátogatásra csoportok, az 

iparhoz kapcsolódó az üzleti turizmus tehát nem új keletű a városban. Az üzletembereket több 

nyelvet beszélő idegenvezetők kalauzolták30 [Jáki, 1983]. Az 1970-es években a szabadidő hasznos 

és színvonalas eltöltéséhez alkalmas létesítmények megépítése robbanásszerűen indult el a 

megyeszékhelyen. A kultúra és az ahhoz kapcsolódó létesítmények növelik a város kulturális-, 

szabadidős-, infrastrukturális szolgáltatáskínálatát és egyúttal gazdagítják a lakosság életminőségét 

[Rátz, 2007]. Elmondható, hogy az iparosodással egy időben a megnövekedett a győri lakosság 

kultúra iránti igénye is. Az akkori épületek, kulturális rendezvények tematikája képezik a mai Győr 

kulturális és turisztikai intézményrendszerének alapjait.  

 

A város meghatározó ipari szereplője évtizedekig a Rába Vagon és Gépgyár volt. A város neve is 

szorosan összeforrt a „Rábával”. A gyáripari termékeinek jelentős részét exportálta, a városba 

számos külföldi üzletember érkezett. Az üzletembereknek a gyárlátogatáson kívül, a kulturális 

programokra és megfelelő színvonalú szálláslehetőségre is szüksége volt. Az akkori gyár vezetője, 

Horváth Ede felismerte, a város üzleti turizmusához kapcsolódó szállásszínvonal hiányosságait, 

ezért Győr történelmi részén, a Káptalandombon felépíttette a külföldi vendégek igényeit 

maximálisan kielégítő (konferencia termek, uszoda, wellness részleg, bálterem, konyha, söröző, 

stb.) vendégházat. Az egykori vendégház, ma Hotel Konferencia néven üzemel.  

  

                                                 
30 Az 1971-es városi statisztikákban az „Idegenforgalom” címszó alatt feltűntetésre kerültek a szakképzett 

idegenvezetők, a listában 2 gyárvezető is szerepel [Győr, 1972. január 1-én]. 
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7. táblázat. A győri turisztikai attrakció kínálat alapjai, 1949-2001 

 

 

Intézmény/rendezvény 
 

 

Év 
 

Győri Körzeti Könyvtár 1949 

Rába mozi 1950 

Úttörő ház 1957 

Győri Fotóklub 1958 

Győri Városi Könyvtár (4 fiók könyvtára városi kézben) 1961 

Győri Nyár 1966 

Győri Nemzetközi Művésztelep 1969 

Petőfi Művelődési Központ 1973 

Győri Filharmonikus Zenekar (ekkor vált önálló 

hangversenyzenekarrá, elődje: 1894) 
1973 

Győri Ütőegyüttes 1974 

Magvassy Mihály Sportcsarnok 1976 

Stadion 1977 

Kisfaludy Színház 1978 

Műhely- kulturális folyóirat 1978 

Győri Balett 1979 

Gardénia Klarinétegyüttes 1987 

Gyermekek háza 1990 

Győri Városi Bábszínház 1991 

Mediawave Fényírók Fesztiválja- Nemzetközi Vizuális Fesztivál 1991 

Városi Művészeti Múzeum 1994 

Magyar Ispita 1994 

Családi Intézet (közművelődési feladat) 1994 

Esterházy-palota – Városi Képtár 1997 

Első Országos Táncművészeti Fesztivál  1998 

Rómer ház 1999 

Állandó Babakiállítás 1999 

Megyei Irodalmi hét 1999 

Győri Téli Fesztivál 1999 

Győri Fesztivál- és Rendezvényszervező Iroda 2001 

Richter-terem (Győri Filharmonikus Zenekar) 2001 

 

Forrás: Saját adatgyűjtés és szerkesztés 

 

A Rába gyár akkori vezetője már az 1970-es évek végén felismerte a város üzleti turizmusát 

elősegítő infrastrukturális fejlesztések mellett a helyi közösségek építését, fejlődését elősegítő 

kultúra és a sport fontosságát. A Rába gyár anyagi támogatásával épült fel, a mintegy huszonöt ezer 

fő befogadására alkalmas stadion, ifjúsági ház és az „új” színház épülete is [Tóthné, 2015/3]. 

Trócsányi és Tóth 2002-es megállapításával teljesen egyetértek, mely szerint egy adott társadalom, 

közösség, csoport kulturális szintjét a kulturális infrastruktúra jelentősen befolyásolja [Trócsányi - 

Tóth, 2002]. Elmondható, hogy Győrben az 1970-es évektől elsősorban az iparosodás hatására 

teremtődtek meg a mai kulturális és turisztikai infrastruktúra alapjai (7. táblázat). 
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A rendszerváltás előtt a város kulturális életében fontos szerepet játszottak a szakszervezetek, 

melyek a művelődési házak és egyéb kulturális intézmények fenntartói voltak [Szabóné, 2002], 

ebben az időben csak a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Városi Könyvtár üzemeltetője volt a 

város. A rendszerváltás után a szakszervezetek kivonultak a kultúra területéről, a város kulturális 

életének szervezésében és lebonyolításában egyre nagyobb szerepet kapott az önkormányzat, a 

jelentős gazdasági szférához kapcsolható anyagi támogatás mellett. A győri gazdasági szereplők 

nemcsak az egyes intézményeket, hanem együtteseket is támogatták. A győri ipar és a lakosság 

kultúráért történő társadalmi szerepvállalása az 1990-es évektől indult el, több köztéri alkotás is a 

győri vállalkozások adományának köszönhető31. A rendszerváltás után számos gyár zárta be kapuját 

Győrben, Érdemes lenne a régi ipari múltat is egy modern formában feldolgozott, interaktív 

ipartörténeti kiállításon bemutatni, hiszen Győrt az ipar emelte fel, és ma is az ipar adja a térség 

gazdasági erejét. Az ipari kiállítás hiánypótló érdekesség lenne nemcsak a győriek, de a városba 

érkező üzletemberek és turisták számára egyaránt.  

 

Ipari cégek szerepvállalása jelenleg a győri kultúrában és a sportban 

 

Győr járműiparra épülő gazdasági bázis folyamatosan gyarapszik, új beruházások indulnak meg, 

amelyekhez a munkaerő-vonzáskörzet bővülése éppen úgy hozzátartozik, mint a városi és térségi 

életkörülmények megújítása, javítása, illetve a fogyasztás, a kultúra, a sport új tereinek és 

intézményeinek megteremtése. 1993 óta az Audi Hungaria Motor Kft. az egyik legfontosabb ipari 

szereplője és tényezője Győr fejlődésének. Az Audi számára természetes az a szerepvállalás, mely a 

kulturális és sportesemények támogatásával a város polgárainak életminőségét javítja. A 8. táblázat 

az elmúlt évek nemzetközi sporteseményeinek a támogatói szerepvállalását mutatja. 

  

                                                 
31 A Baross út elején látható Rieger Tibor 1988-ban alkotta Sárkányölő Szent-György szobron a tábla jelzi, 

hogy „A díszkút a Rába Magyar vagon és Gépgyár RT. adománya”. 1998-ban számos köztéri alkotás 

felállítása valósult meg. Ekkor került jelenlegi helyére az Audi Hungaria Motor Kft. támogatásával 

megvalósult Kocsis Miklós, Kőcsiga szobra. Paulikovics Iván Csónakos kompozícióját, mely a „Nosztalgia 

egy letűnt életkor után” címet viselő bronzszobra, 1998-ban az Integrál - Hexa Rt. és a Győri Szeszgyár és 

Finomító Rt. adományából került a sétáló utca közepén felállításra.  
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8. táblázat. Győrben megrendezésre került nemzetközi sportesemények 2011-2013 

 

 

Év  
 

 

Esemény 
 

 

Támogatók 

2001. XIII. Női Junior Kézilabda VB Axelero Rt. 

 Judo Kadett VK OTP Bank Rt. 

2002. Triatlon EB 

Audi Motor Hungaria Kft., Arena, OTP Bank Rt., Haas, 

Quaestor Rt., Griff Gentlemens Kft., Kisalföld Volán 

Zrt., Győr Ipari Park, Volán Zrt. Gyermelyi Tészta, 

Fornetti, Hotel Rába City Center, 

 Judo Kadett VK OTP Bank Rt. 

2003. 

ETU Triatlon Ifjúsági Csapat 

Váltó EB és ITU Nemzetközi 

Verseny 

Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium, Fornetti Kft., 

Shimano, Gyermelyi, Audi Motor Hungaria Kft., 

Adidas, Vodafone, Praktiker, Rádió Győr, Kisalföld, 

Bazár, Sport1 TV, 

2004. Női Kézilabda EB Audi Motor Hungaria Kft., 

2005. 
Rövid távú Triatlon OB és 

Nyílt Nemzetközi Verseny 
OTP Bank Rt, Gatorade, T-mobile, 

2006. III. Masters Kézilabda EB Audi Motor Hungaria Kft., 

2007. 
Pannon Kupa – női 

nemzetközi kézilabda torna 
Pannon GSM Távközlési Zrt., 

2008. Női Junior Vízilabda EB Rába Quelle Kft., 

 Judo Serdülő VK OTP Bank Rt., Alcufer 

2009. Női Junior Kézilabda EB Audi Motor Hungaria Kft., Sport Klub, 

 
Pannon Kupa – női 

nemzetközi kézilabda torna 
Audi Motor Hungaria Kft., Pannon 

2010. Judo Serdülő VK OTP Bank RT., Alcufer, ETDE Zrt., 

2011. Judo Serdülő VK – OTP Bank Rt., Alcufer, ETDE Zrt., 

2012. Sárkányhajó roadshow 
Mol, T- Mobile, Mkb Bank, Ricoh, Patent, Graboplast, 

Samsung, Masped Csoport, Porsche Győr 

2013. Sárkányhajó roadshow 
Győr-Szol, Masped Csoport, Graboplast, Samsung, 

Porsche Győr, MKB Bank, Patent 

 
Graboplast Maraton Magyar 

Bajnokság 
Graboplast Zrt., 

 Serdülő Judo VK – OTP Bank Rt., Alcufer Kft. 

 
Nemzetközi Balázs Kupa 

Kézilabda Torna 
Audi Motor Hungaria Kft., 

 

Forrás: saját adatgyűjtés és szerkesztés 

 

 

Az Audi Hungaria 1997 óta kiemelt támogatója (2002-től főtámogatója) a Győri Balett társulatának, 

2015-től a Győri Filharmonikus Zenekarnak, emellett segíti a különböző kulturális rendezvények 

megvalósítását, főtámogatója a Négy Évszak Fesztivál évente megrendezésre kerülő Nyárzáró 

koncertjének (9. táblázat).  
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9. táblázat. Nyárzáró rendezvény támogatói 2013-2015 

 

Év 

 

Fellépője 

 

Támogató cégek 

 

 

2013 

 

 

The Straits 

Fő szponzor: Audi Hungaria Motor Kft. 

Arany fokozatú támogatók: Agroofeed, Strabag, OTP Bank Nyrt, 

Telenor Magyarország Zrt. 

Ezüst fokozatú támogatók: Pannon-Víz Zrt., West Hungaria Bau 

Kft., QP Zrt. 

Bronz fokozatú támogatók: Alcufer Kft., E.ON Hungaria Zrt., 

Borsodi Műhely Kft., Győri Szeszgyár es Finomító Zrt., Győr-Szol 

Zrt., Syncreon Hungary Kft., Patent Holding Kft., Vidanet Zrt., 

Vill-Korr Hungaria Kft., PwC Könyvvizsgáló Kft. 

 

 

 

2014 

 

 

Tom Jones 

Fő szponzor: Audi Hungaria Motor Kft. 

Arany fokozatú támogatók: Agroofeed, Telenor Magyarország Zrt. 

Ezüst fokozatú támogatók: Praktiker, Leier, Győr-Szol Zrt. Vidanet 

Zrt., WHB 

Bronz fokozatú támogatók: Alcufer Kft., Allianz, Pannon-Víz Zrt., 

Patent Holding Kft., PwC Könyvvizsgáló Kft. 

 

 

 

2015 

 

 

Saragossa Band 

Fő szponzor: Audi Hungaria Motor Kft. 

Arany fokozatú támogatók: Agroofeed Kft., Telenor Magyarország 

Zrt. 

Ezüst fokozatú támogatók: QP Zrt., Vill-Kor Hungaria Kft., West 

Hungária Bau Kft. 

Bronz fokozatú támogatók: Pannon-Víz Zrt. Alcufer Kft., Allianz, 

Patent Holding Kft., PwC Könyvvizsgáló Kft., WHB, Vidanet Zrt., 

Leier Hungária Kft., Borsodi Műhely Kft., Praktiker Magyarország 

Kft.,  

További támogató: Boross Péter magánszemély 

 

Forrás: saját adatgyűjtés és szerkesztés 

 

A vállalat nem csak kulturális rendezvényeket támogatja, hanem a rangos győri sportegyesületeket 

és nagy érdeklődésre számot tartó sporteseményeket is. Az Audi 2006-tól a Győri ETO 

kézilabdaklub női csapatának névadó főszponzora, 2011 és 2014 között a Győri ETO 

futballklubnak kiemelt támogatója volt. A 1995 - 2002-es időszakban az Audi 100 millió forinttal 

járult hozzá a győri sport, oktatás, és kultúra színvonalas közvetítéséhez [Koloszár, 2002]. „A négy 

karika az öt karikával is együttműködik, vagyis a 2017-ben a városban megrendezésre kerülő 

EYOF–ot is kiemelten támogatja”32. Az város életében élenjáró és példamutató a társadalmi 

szerepvállalásban az Audi Motor Kft. mellett egyéb vállalkozások is aktívan kiveszik a részüket.  

 

                                                 
32 [http://Audi.hu/hu/csr/tarsadalom/, letöltés: 2015. 03. 13.] 
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Összességében elmondható, hogy a győri vállalkozások célja, hogy leginkább olyan nagy 

tömegeket megmozgató, színvonalas eseményeket támogassanak, melyek a város imázsára pozitív 

hatással bírnak. 

 

A világszínvonalú, nemzetközi érdeklődésnek örvendő, Placido Domingo nevéhez fűződő Operalia 

Nemzetközi Operaverseny győztesei, „Voices 2013” címmel, először aratott nagy siket a győri 

közönség előtt a Széchenyi téren (10. táblázat).  

 

10. táblázat. „Voices”támogatói, 2013-2014 

 

 

Év 

 

Megnevezés Támogató cégek 

2013 Voices 2013. 

Fő támogató: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Győri támogatók: Győr-Szol, Pannon-Víz, Győr+ Média, Kisalföld, 

Klastrom Hotel, Hajnal Hús 

Országos Támogatók: NKA, Land-Rover, Herendi Porcelán, Illy, 

Liszkay, Quatar Airways, MTVA, Jaguár Győr-Szol, Pannon-Víz, 

NKA, Land-Rover, Győr+ Média, Kisalföld, Herendi Porcelán, 

Klastrom Hotel, Illy, Liszkay, Quatar Airways, MTVA, Hajnal Hús, 

Jaguár 

2014 Voices 2014. 

Fő támogató: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-Szol 

Zrt. 

Győri támogatók: Győr+ Média, Stragner&Stragner Kft. 

Országos Támogatók: Magyar Állampapír, Magyar Turizmus Zrt., 

Acer, MTVA, Klasszik Rádió, GA,  

2015. Voices 2015. 

Fő támogató: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-Szol 

Zrt. 

Győri támogatók: Győr+ Média, Győr-Projekt Kft., Hajnal Hús 

Országos Támogatók: MTVA, BMV, Illy, BCCH 

 

Forrás: saját adatgyűjtés alapján és szerkesztés 

 

Az ingyenes koncertestet azzal a céllal hozták létre, hogy a nagyközönség a nyerteseket-, és a 

városban kedvelt Győri Filharmonikus Zenekart jobban megismerje.  

 

Az Audi Motor Hungaria Kft. nemcsak a győri sportszövetségek, kulturális események-, és 

intézmény támogatója, 2014. januári bokréta ünnepén bejelentette, hogy a társadalmi 

felelősségvállalás jegyében a multifunkcionális csarnoknak 10 évre megvásárolta a névhasználati 
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jogát33. A multifunkcionális csarnok a magyar kormány közel 5 milliárd forintos támogatásával 

épült, a BL-győztes kézilabdás lányok mérkőzéseinek, egyéb rangos sportesemények és a 2017-es 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál főhelyszíne. A megállapodás értelmében a névadó Audi 

jelentősen hozzájárul a létesítmény üzemeltetési költségeihez. 

 

A fent leírtakból következik, hogy a 20 éve Győrben letelepült Audi Motor Hungaria Kft. nemcsak 

a régió legnagyobb munkáltatója, hanem a város kulturális és sportéletének egyik főtámogatója is. 

Az Audi mellett számos kisebb győri vállalkozás is kiveszi a részét a színvonalas programok, 

események támogatásában. Teljes mértékben egyetértek a Piskóti, Dankó és Schupler 

szerzőhármassal, hogy a különböző kulturális rendezvények támogatása fontos, mert a 

rendezvények segítik a település ismertségének növelését, fokozzák a település iránti érdeklődést, a 

színvonalas és rendszeresen ismétlődő rendezvények képesek az imázs hosszú távú formálására 

[Piskóti et al., 2002]. A város nemcsak a cégek letelepedését segíti (kiszámítható gazdasági 

feltételeket megteremtése), hanem a Győrben dolgozók számára minden évszakban színes 

programokat állít össze. Az előadók és sportesemények anyagi fedezetének biztosítása érdekében az 

önkormányzat a győri cégeket folyamatosan bevonja a város kulturális és sport eseményeinek 

programkialakításába. Ilyen módon a helyi gazdasági szervezetek a várossal közösen gyarapítják 

Győr kulturális és turisztikai értékeit, mellyel tovább erősítik Győr imázsát.  

 

4.3.2 A győri közlekedéshálózat szinergiája 

 

Győr gazdasági fejlődésében már a kezdetektől fontos tényezőt jelentett a közlekedési hálózat – út, 

közút, vasút, vízi út-, autópálya, légi közlekedés – infrastruktúra elemei (4.1 fejezet). A 18. 

században a dunai vízi gabona szállítás, majd az állatkereskedelem adta a város gazdasági erejét és 

alapozta meg Győr barokk városi arculatát. A 19. század a győri közlekedési infrastruktúra - 

elsődlegesen a vasút - erőteljes fejlesztése tette lehetővé az ipar rendkívül gyors fejlődését és tette a 

Győrt Magyarország második legiparosodottabb városává. A közlekedési úthálózat kiépítettsége 

megteremtette a jó megközelíthetőséget, mely a gazdasági stabilitást nyújtó iparral szoros 

szinergiában áll, melynek révén Győrt, ma az autógyártás és a járműipar hazai központjaként lehet 

emlegetni. 

 

                                                 
33 Az aréna 5.500 fő befogadására alkalmas létesítmény a város életében óriási lehetőséget rejt magában, 

mert a sportesemények mellett, számos kulturális rendezvény megvalósítását lehetővé teszi a városban. 
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A kedvező fekvés és a közlekedési hálózat kiépítettsége a gazdaság mellett a turizmus alapja is. A 

szakértői kérdőívben (2. sz. melléklet) a turisztikai szakemberek a jó megközelíthetőséget nevezték 

- egyéb más tényező mellett - a legfontosabb tényezők egyikének, amely a legnagyobb szerepet 

játszotta abban, hogy Győr ma egy vonzó turisztikai desztináció (9. ábra).  

 

9. ábra. Tényezők fontosságának rangsorolása (N=63) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás (szakértői kérdőív) 

 

Győr a kelet - közép - európai térség (Bécs - Brno - Pozsony - Győr magterület) fejlődési 

zónájában, fejlett úthálózattal rendelkező város [Rechnitzer, 2013, 2014]. Győr közlekedésének 

nagytérségi kapcsolatait a IV. (közúti közlekedési folyosó) ill. VII. (Duna hajózási útvonal) 

Helsinki Folyosók alkotják. A megyeszékhely Bécs - Budapest európai közlekedési folyosóban 

helyezkedik el, megfelelő kelet-nyugati közúti, vasúti kapcsolatokkal rendelkezik. A város déli 

közlekedési kapcsolatrendszere azonban jelentős fejlesztéseket igényel. Számos hálózati és 

tehermentesítő szerkezeti kapcsolat (közlekedési folyosó) kiépítése vált időszerűvé a közel jövőben 

[ITS, 2014]. 
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10. ábra. A győri közúti közlekedésfejlesztés nagytérségi kapcsolata 

 

 
 

Forrás: Fekete Dávid 2013.  

Győr fejlődése és térséggel való kapcsolata. TÁMOP-4.2.2.A-11 konferencia 

 

Győr nemzetközi jelentőségű projektje lesz a jövőben, a különböző közlekedési módokat (Péri 

regionális repülőtér, M1-es autópálya, a Bécs-Budapest, Győr-Sopron, Győr-Celldömölk 

vasútvonal) egyesítő Győr - Gönyűi közforgalmi kikötő korszerűsítése [ITS, 2014].  

 

Győr a folyók városa, de turisztikai szempontból még számos, eddig kiaknázatlan lehetőségeket rejt 

magában. A Mosoni-Duna vízszint rehabilitációjával rendeződne az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna 

győri szakasza, így ez a szakasz, a megfelelő vízszint elérése után hajózhatóvá válik. Jelenleg a 

nagyobb nemzetközi utasszállító hajók Gönyűig tudják hozni az utasokat. A fokozódó dunai 

hajózás, egy magas színvonalú, minőségi igényekre épülő turizmust hozna magával. 

 

Győr légi úton is elérhető, a várostól mintegy 15 km-re található a Győr - Pér Airport. A 

fejlesztések révén, már nemcsak kisgépek fogadására alkalmas a repülőtér, hanem a térség elérhető 

nagyobb cargo és utasszállító repülőgépek számára, melynek következtében szélesebbre tárul a 

világ kapuja nemcsak a város, de az egész régió számára [Tóth - Kardos, 2008, 2009, 2010/1].  
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A városon belüli közlekedést segíti a 2015 őszén, pályázati forrásból kiépült Győr Bike kerékpár 

kölcsönzési rendszer. A beruházás célja a városon belüli és kívüli közlekedés javítása, a 

tömegközlekedésben rejlő kapacitáshiányok pótlása, a belvárosi forgalom csökkentése volt. A 

kerékpár kölcsönző rendszer kiépítése a városlakók mellett a városba látogató turisták számára is 

hasznos lehetőség. 

 

Győr közúton, vasúton, légi úton, és vízi úton elérhető. A kiépített közlekedési hálózat, a turizmus 

fejlődésének olyan fundamentális eleme, mely nagyban hozzájárul, hogy Győrben a turizmus 

gazdaságélénkítő iparággá váljon. A turizmus esetében a helyváltoztatási igény, a mobilitás az 

ember alapvető szükségletei közé tartozik [Tóth et al., 2002]. A repülőtér és a gönyűi kikötő 

fejlesztése tovább növeli Győr turisztikai szerepvállalását az idegenforgalmi kínálati piacon. A 

győri turizmus bővítése érdekében a távolság áthidalás gyorsaságának, kényelmi színvonalának és 

kulturáltságának korszerűsítése, folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. 
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5.  Győr helye a magyar turisztikai palettán 

 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek Győr turizmusának fejlődési tendenciái, az 1950-es évek 

végétől napjainkig. Szinergiákban gondolkozva, a turizmus mátrix eleminek hatásaként, 

tanulmányok és statisztikai adatok felhasználásával vizsgálom a turisztikai szektor alakulását 

napjainkig. A fejezet utolsó harmadában a tényadatokból kiindulva kísérletet teszek egy új fejlődési 

irány meghatározására.  

 

5.1 Rövid történeti áttekintés  

Győr idegenforgalma a rendszerváltás előtt és után 

 

Győr a régmúltban kapuvárosi szerepet töltött be, melynek köszönhetően a városon haladt át a 

Magyarországra utazók 15,6 százaléka és az országból külföldre utazó turisták 13 százaléka 

[Göcsei, 1973]. Az iparnak köszönhetően ebben az időben a rövid tartózkodási idő és az olcsó 

szálláshelyek iránti kereslet jellemezték elsősorban a győri turisztikai városképet. Győr gazdasági 

kapcsolatainak szélesítése hozzásegítette a turizmus élénkítését, fokozatosan növekedtek a 

vendégéjszaka számok és a tartózkodási idők. A megnövekedett kereslet kikényszerítette a turizmus 

alap szuprastruktúrájának kiépítését.  

Az 1960-as évektől, elsősorban az iparnak köszönhetően, folyamatosan és nagy ütemben 

emelkedett a városba látogatók száma. 1959-ben a belföldi turisták száma 9.797 fő, a külföldieké 

458 fő volt [Finta, 1971].  

 

11. táblázat. A közhasználatú szálláshelyek vendégforgalma Győrben, 1960-1980 

 

Év Összes vendég/fő Ebből a külföldi vendégek 

száma/fő 

1960 34.000 458 

1970 98.224 37.501 

1980 87.153 39.212 

 

Forrás: Göcsei adatai alapján, saját szerkesztés 

 

Finta 1971-es tanulmányában „természetes jelenségként” számolt be arról, hogy a város „ódon” 

utcáin palóc, hajdúsági, népviseletű csoportos látogatókkal találkoztak a helyiek. [Finta, 1971]. 
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Göcsei munkájában írja, hogy ebben az időben Győr idegenforgalmi vonzó hatását Szeged34 és 

Debrecen35 előzte meg. A megnövekedett vendégforgalom miatt az egykori Royal szállót bővíteni 

és modernizálni kellett. 1961-ben, az akkori ipari körzet (Gyárváros), majd 1967-ben (Hotel Turist) 

közvetlenül a pályaudvar szomszédsága adott otthont a turista szállóknak. A szállásgondok 

enyhítésére épült kemping, motel, majd kiépült a fizetővendég-szolgálat [Göcsei, 1985]. A 

szabadidős látogatók városba csábítása érdekében, 1956-ban megalakult Győri Idegenforgalmi 

Kirendeltség, feladata volt a csoportosan érkező külföldi (német, csehszlovák, német, francia, 

angol) turistákról szervezett formában történő gondoskodása. Az ügyfelekkel való folyamatos 

kapcsolattartást, információszolgáltatást a Tourinform Győr iroda megnyitásáig (1996) a Ciklámen 

Tourist látta el [Tóthné, 2015/1].  

 

Győr 1960 - 1980-as évek turizmusát Jáki Katalin kutatta, kiemeli az ipar és a turizmus szoros 

kapcsolatát. Véleménye szerint ebben az időszakban a turisztikai attrakció növelése lett volna 

legfontosabb szempont, hangsúlyozta a gyógyturizmusban rejlő lehetőségeket, egy kongresszusi 

épületkomplexum építését, a Szigetköz adta lehetőségek jobb kihasználtságát, és a műemlékek 

állagának megóvására is felhívta a figyelmet [Jáki, 1983]. Jáki megállapította, hogy új attrakciók 

létesítésével növelhető a viszonylag alacsony (1,3 napos) átlagos tartózkodási idő és a turizmusból 

származó bevételek egyaránt. Az 1983-ban leírt tanulmány konklúziója számos ponton ma is 

helytálló.  

 

Az M1-es autópálya Győrt elkerülő szakaszának megépítése és a gazdasági átalakulás 

következtében (1985-től 1996-ra) a vendégéjszakák száma 60%-ot zuhant, a városba érkező 

vendégek száma 30%-kal csökkent [112/2003. Kgy előterjesztés]. A vendégéjszakák-száma 2000-re 

éri el újra az 1985-ös számokat. 1990-es évektől az önkormányzat felismerte a turizmusban rejlő 

lehetőségeket, és elindult a város turisztikai feltérképezése36, és a turizmusért felelős 

intézményrendszer kiépítése. 1993-tól a Győri Idegenforgalmi Kirendeltség feladatait a 

Világkiállítás Győr közhasznú szervezet veszi át, mely az EXPO elvetése után, Győr 2000 

                                                 
34 Szegedi Szabadtéri Játékoknak köszönhetően. 
35 Hortobágy közelségének köszönhetően. 
36 Az akkori turisztikai értékleltár, előfelmérés elkészítésben nagy szerepe volt az Európa Kulturális Főváros 

címnek, melyre Győr is benyújtotta pályázatát. Az első lépcső a lakossági (N=800) és az akkori 

vállalkozások (N=120) bevonásával történő közvélemény kutatás volt. Az EKF címet ugyan Pécs nyerte el, 

de Győrnek alkalma nyílt a kultúrához kapcsolódó meglévő értékeket, előremutató fejlesztéseket, 

helyszíneket komplexen, szakértők bevonásával végiggondolni. A pályázat megírása (2004) után 10 évvel 

elmondható, hogy a programtervben szereplő számos ötletből, rekonstrukcióból és fejlesztésből (vélhetően 

forráshiány miatt) nem sok minden valósult meg.  
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Idegenforgalmi Közalapítvány formájában üzemelt tovább. A Közalapítvány javaslatot tett a város 

idegenforgalmi fejlesztésére, emellett az önkormányzat által vállalt turisztikai szolgáltatói és 

szervezési feladatokat is ellátott. Közel 10 évig a turizmusért idegenforgalmi referens felelt, aki az 

Idegenforgalmi Bizottság iránymutatásai, a Pénzügyi Bizottság javaslatai és a Közgyűlés döntése 

alapján végezte munkáját [Tóthné, 2015/1]. 1996-ben az önkormányzat megbízása alapján elkészült 

Győr turizmusfejlesztési koncepciója. A tanulmány meghatározza a fejlesztési alternatívákat, 

jövőképet, javaslatot tesz a meglévő kínálati elemek tudatos turisztikai termék kidolgozására. 

Elindul egy erőteljes marketingtevékenység, melynek keretében számos promóciós eszköz, a 

MIDEF által koordinált kiadványok, termálfejlesztéssel kapcsolatos megjelenések, városi imázs 

kiadványok készültek. 1996-ban bevezetésre került a „Győr, a találkozások városa” logó és szlogen. 

Számos, turizmust segítő fejlesztés is elindult, forgalmas helyen megnyitott a Tourinform iroda 

(1996), elkészült az idegenforgalmi tájékoztatási táblarendszer. Érzékelhető tehát a rendszerváltás 

utáni időszakban a turizmus szerepének fontossága a városban, látható, hogy a fejlesztések, a 

városmarketing egyre inkább a várospolitika részévé vált. Mégis a statisztikai adatok alapján 

elmondható, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszaka-számok változásában a 

rendszerváltás utáni időszakban összességében jelentős változás nem figyelhető meg (18 .ábra). 

 

Az alábbi táblázat - összehasonlításként - Győr kereskedelmi szálláshelyeinek vendégéjszaka-

számát mutatja 2006-2009-es időintervallumban, hét, a régióban található megyei jogú város 

tekintetében.  

 

12. táblázat. Sopron, Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Veszprém, Tatabánya 

városok kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (db) 2006-2008 

 

Város/év 2006 2007 2008 

Sopron 408.830  (1) 395.741  (1) 399.638  (1) 

Győr 216.358  (2) 214.780  (2) 212.210  (2) 

Szombathely 113.110  (4) 110.929  (4) 111.406  (3) 

Székesfehérvár 115.017  (3) 112.523  (3) 84.739  (4) 

Zalaegerszeg 60.282  (6) 58.567  (5) 63.082  (5) 

Veszprém 60.932  (5) 53.299  (6) 49.298  (6) 

Tatabánya 35.877  (7) 24.596  (7) 14.183  (7) 

Forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés 
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A táblázat adataiból kiolvasható, hogy a térségben lévő nagyobb megyei jogú városok közül Győr 

évekig a második helyen szerepelt, az abszolút vezető Sopron után.  

 

A múltra vonatkozó folyamatok és statisztikák elemzése után a fent leírtakat összegezve a 

következő megállapítást teszem: Győr turizmusának fejlődésében elsősorban a területi helyzete 

(kapuszerep), a fejlett közlekedési infrastruktúrája, a gazdasághoz (ipar) kapcsolódó területi 

erőforrásai mellett az adottságok és a látnivalók csak kis mértékben játszottak szerepet. Győr nem 

végső utazási célpont volt a városba látogatók körében, de ezek ellensúlyozására az akkori 

városvezetés lépéseket (Turizmusfejlesztési Koncepció, Tourinform iroda, fejlesztések, szervezeti 

átalakítás, kiadványok, szlogen, logó, stb.) tett. Az iparhoz kapcsolódó üzleti turizmus jelentős volt 

a városban, de a szabadidős utazási motiváció felkeltéséhez elegendő vonzerő teremtés elmaradt.  

 

A következő fejezetekben - a turizmus működésének logikáját követve - bemutatásra és elemzésre 

kerül Győr turisztikai kínálata, turisztikai kereslete, a győri turizmusmarketing, illetve a város 

turizmusáért felelős menedzsment szervezet. 

 

 

5.2 Győr turisztikai kínálata 

5.2.1 Kulturális programok 

 

A rendszerváltást követően, egyre inkább gazdag Győr a sokrétű kulturális programokban, minden 

korosztály és érdeklődési kör megtalálhatja a számára tetszőt az ajánlatok között. 1996-tól a Négy 

Évszak Fesztivál minden évszakban, egyfajta keretbe foglaltan nyújtja összművészeti fesztiváljait. 

A 2013-as évtől az önkormányzat megújította rendezvényeit, jobban előtérbe kerültek a kulturális 

hagyományokra és a városi legendákra épülő rendezvények (Táncfesztivál, Szent László Napok, 

Fröccs Napok, Barokk esküvő). 
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11. ábra. Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek évszakonkénti eloszlása, 2014 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés, Kulturális koncepció Győr 2015-2020. 

 

Ahogy a fenti ábrán látható a rendezvények valóban a négy évszakot, vagyis az egész évet átfogják. 

A Négy Évszak - Tavasz eseményei minden évben március 15-én indulnak és a Négy Évszak – Tél 

(Szilveszteri mulatsággal) rendezvényeivel zárulnak. A fesztiválok tartalmi jellegüket tekintve a 

legnagyobb százalékban „ismeretterjesztés, tudomány” (28%), „gasztronómiai, szórakozás” (23%), 

„ének-zeneművészeti” (14%) és „összművészeti” (13%) műfajba tartoznak [Kulturális koncepció, 

2015-2020]. A kulturális program kínálat legfőbb rendezvényei: 

- A magyar kultúra hete, 

- a Győri Tavaszi Fesztivál,  

- az Öt Templom Fesztivál,  

- a Magyar Táncfesztivál,  

- a Szent László - napi ünnepségek,  

- a Győrkőcfesztivál,  

- az Ír - Magyar Napok,  

- a Győri Legendák Napja,  

- a Barokk esküvő,  

- a Győri Bornapok, Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál,  

- a Győri Könyvszalon, 

- az Advent Győrben rendezvénysorozatok [Kulturális koncepció, 2015 - 2020].  

 

33%

27%

29%

11%

Tavasz Nyár Ősz Tél
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A Négy Évszak Fesztivál, Nyár esemény elődjét, a Győri Nyár rendezvénysorozatot az 

önkormányzat 1966-ban rendezte meg először. Jelenleg a rendezvények 27 %-a kerül nyáron 

megrendezésre, és elmondható, hogy a nyári rendezvények a legnagyobb tömegeket mozgatnak 

meg. A 2014-ben végzett Győri Járműipari Kutatás kultúrával kapcsolatos kérdésekre kapott 

válaszok alapján, a válaszadók körében a kultúrát közvetítő rendezvényeken való részvétel relatíve 

magas volt 2014-ben, a Négy Évszak Fesztivál rendezvényein a válaszadók 26 - 27%-a vett részt 

[Gombos, 2014].  

 

12. ábra. A kulturális rendezvények látogatottsága a győri lakosok körében (N=563) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás (lakossági kérdőív) 

 

A győri rendezvényekkel kapcsolatos saját, lakossági kérdőíves kutatási adatok válaszai alapján 

(12. ábra) elmondható, hogy a legnagyobb százalékban ismert és látogatott rendezvények a nyári 

rendezvények a Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál (59%), a Nyárnyitó 
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koncert (54%), Fröccs Napok - Győri Legendák Napja (50%), a téli rendezvények közül az Advent 

Győrben (50%) rendezvénysorozat. 

 

Szakértői kérdőívben a programokkal kapcsolatos elégedettségére - mennyiség, minőség, tematika, 

és a programokkal kapcsolatos információszolgáltatás – is kíváncsi voltam. 

 

13. ábra. Győr programkínálatának több szempont szerinti értékelése (N=63) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás, szakértői kérdőív (N=63) 

 

A válaszadók a legnagyobb százalékban jónak (47-62%), elfogadhatónak (18-34%) ítélik meg 

összességében a programokat a fenti kritériumrendszer szerint. Szakértői interjú (4. sz. melléklet) 

során elmondták a szállodavezetők, hogy a programok kedveltek a korábban szállást foglalt 

vendégeik között, ám kevés az a foglalás, ami egy-egy konkrét rendezvény vagy városi program 

kapcsán realizálódik. A szakértői kérdőívben a válaszadók 8 %-a javasolja, hogy a programokat 

érdemes lenne megújítani, mert a „Rendezvények, kulturális programok minőségi és/vagy 

mennyiségi javítása” „Győr jövőbeni turizmusfejlesztésének a kulcsa” (33. ábra). A programok 

értékelése lakossági kérdőívben is nagyon hasonló eredményt hozott. 
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A legnagyobb turisztikai hozadékkal rendelkező esemény a minden év július első hétvégéjén 

megrendezésre kerülő Győrkőcfesztivál. A három napos ingyenes rendezvény programjainak ideje 

alatt az egész várost a gyermekek uralhatják, emellett a szervezők igyekeznek minden korosztályt 

megszólítani a színvonalas kísérő programokon. Évről – évre erősödik a „Győrkőc város” arculat, 

2015-ben már nyolcadik alkalommal hívták és várták az ország „összes Gyuriját, Zsófiját, Petijét, 

Zsuzsiját, azaz minden gyerkőcöt a négy folyó városába”, Győrbe. A Vaskakas Bábszínház 

munkatársai évről évre új ötletekkel, lendületes programokkal és design-nal változtatják hatalmas 

játszótérré Győr teljes belvárosát. A Győrkőcfesztivál Magyarországon egyedülálló, két alkalommal 

(2010, 2014) nyerte el a Magyar Fesztivál Szövetség szakmai bizottságának „Kiváló Művészeti 

Fesztivál” minősítését. Az országos és nemzetközi hírnévre is szert tevő fesztivállal az év során 

több, nagyobb média foglalkozik (Nők Lapja, RTL Klub, Blikk Nők, számos rádió és TV műsor), 

melyek nagymértékben hozzájárulnak a fesztivál és Győr sikeréhez. A siker, a szép élmények, a jó 

visszajelzések és a magas médiaérdeklődés hosszútávon erősíti a Győr imázsát. A legtöbb szállodai 

foglalás a Győrkőcfesztiválnak köszönhető, azonban a foglalási részarány itt sem volt magas (10-

35%) a négy (Hotel ibis, Hotel Famulus, ETO Park Hotel, Rába Hotel City Center) szállodában. 

 

A másik nemzetközi érdeklődést vonzó rendezvény a Barokk Varázsa rendezvénysorozat. 2015-ben 

huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Barokk Esküvőt és kísérőprogramjait. A három napos 

rendezvénysorozaton számos programon, idegenvezetésen vehettek részt az érdeklődő turisták, de 

megmozgatja a város lakóit is, akik korhű barokk ruhába öltözve vesznek részt az esküvői 

menetben (2015-ben 160 fő öltözött be).  

 

Győr egyetemi város, ahol a diákok tízezrei tanulnak, számos kulturális program (koncertek, 

előadások, szabadtéri rendezvények, stb.) és intézmény (Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum, Mobilis, Cinema City Center, stb.) hívja a fiatalokat. A diákokat nehéz megszólítani és 

aktívan bevonni a város kulturális életébe. Tapasztalatom és a hallgatók körében kitöltött (N=95) 

lakossági kérdőív alapján elmondható, hogy a diákok nem vesznek részt a város kulturális 

programjain, színházba, koncertre, kiállításra nem járnak. A hallgatók legnagyobb százaléka a 

Cinema City Pláza mozit látogatja, egyéb más kulturális intézményt nem nagyon. 

 

A győri kulturális programok szervezésének célja, hogy a városlakók mellett egyre többen 

figyeljenek fel Győrre. A Négy Évszak Fesztivál sorozat és egyéb rendezvények pezsgő közösségi 

térré varázsolják a város utcáit, kedveltek a helyi és a környékbeli lakosok körében. Azonban a 

minőségi győri programok (Győrkőcfesztivál, Barokk Varázsa, Nyárzáró rendezvény koncertje, 
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Voices, Advent Győrben, stb.) és társulatok (Győri Filharmonikus Zenekar, Vaskakas Bábszínház, 

Győri Nemzeti Színház, stb.) turisztikai szempontból jelenleg nem rendelkeznek kellő turisztikai 

hozadékkal (7. fejezet).  

 

5.2.2 Látnivalók, fejlesztések, idegenforgalmi szuprastruktúra  

 

Ebben a fejezetben lényegre törő áttekintést nyújtok a város fontosabb látnivalóiról, a folyamatban 

lévő fejlesztésekről, melyek az un. „város - térkép” [Urry, 1990] kialakításában nagy szerepet 

kapnak. A nevezetességek és a fejlesztések után lévő pink számok a térképen (14. ábra) jelölt 

számozást követik, segítve a térbeli beazonosítást. Győr turisztikai kínálatelemzésekor vizsgálom 

továbbá, hogy a város milyen turisztikai termékekkel, attrakcióikkal és egyéb szolgáltatásokkal (pl. 

szállás, étterem, fürdő, stb.) rendelkezik, vagyis a turisták részére milyen olyan unikális lehetőséget 

nyújt, amiért érdemes a városba ellátogatni. 

 

Győr kínálata sokszínű, számos barokk épületet, szakrális emléket őriz, legfontosabb kínálati elemei 

a belváros épületeihez, kiállítóhelyeihez köthetők. A város egyik legismertebb épülete a XIX. 

század fordulóján emelt neobarokk épület, a városháza37 2., amely a város szimbóluma. A Baross 

Gábor nevéhez fűződő sétáló utcán jutunk el a város barokk főterére, a város egyik ékkövére, a 

Széchenyi-térre38 4... Az impozáns barokk tér a város életének egyik rendezvényeinek központja. A 

tér közepén található a Mária-oszlop, mely a Buda töröktől való visszafoglalásának emlékét őrzi 

(1686). A teret a Bencés épületegyüttese öleli körül. A Loyolai Szent Ignác bencés templomot, a 

rendház és a gimnázium épületét jezsuiták építették a XVII. században. A rend feloszlatása után 

(1802) a bencések lettek az épületegyüttes tulajdonosai. A kolostor részeként ma is eredeti 

funkciójában működik a korai barokkos díszítésű patikamúzeum. Az Apátúr-ház (Széchenyi tér 5.) 

1741–1742-ben Sajghó Benedek pannonhalmi főapát által építtetett barokk palota, mellette a 

Vastuskós ház (Széchenyi tér 4.) nevét a sarokerkélye alatt álló fatuskóról kapta, melybe a Győrben 

megforduló iparoslegények egy-egy szöget vertek. A vastuskó valójában az 1830-as évektől ott 

működő fűszerkereskedés megmaradt cégére. A tér egyik saroképülete az Esterházy-palota (Király 

                                                 
37 1900-ban Bisinger József, győri üvegesmester a városra hagyott hagyatékából épült, ma a győri 

polgármesteri hivatala. Főhomlokzatán a város kőből faragott címere. Órajátéka kedvelt a városlakók és a 

turisták számára egyaránt.  
38 Széchenyi tér a Bencés épületegyüttest, a Loyolai Szent Ignác templomot, a bencés rendházat és a Bencés 

gimnáziumot, a Vastuskós házat, a Xántus János Múzeumot, Mária-oszlopot, régi városházát foglalja 

magában. 
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u. 17.), az épület középkori eredetű apró házak összeépítésével a XVIII. században nyerte el mai 

formáját. Jelenleg a Rómer Flóris Művészeti- és Történeti Múzeum székhelye. 

 

14. ábra. Győr látnivalóinak, fejlesztéseinek térképen ábrázolt térbeli megjelenítése 

 

 

Forrás: Látogatóközpont / Tourinform Győr 

 

A győri barokk egyik legszebb emléke a Frigyláda szobor 6., III. Károly király emeltette 1731-ben. 

A történelmi városrészben, a Káptalandombon 7.   található a város egyházi és szakrális központja, 

a Szent László Látogatóközpont. Az öt épületet magában foglaló Győri Egyházmegye ezer éves 
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szakrális-, és kulturális örökségeit mutatja be39. Bazilika az egyik leglátogatottabb építménye a 

városnak, a győri püspökség első székesegyházát Szent István korában alapították. A mai, 

klasszicista homlokzat a XIX. század elején épült. Magyarországon egyedülállóan háromszoros 

búcsújáróhely, itt található a Szent László herma, a Könnyező Szűzanya-kegykép és Boldog Apor 

Vilmos sírja. A Püspökvár az ezeréves győri püspökség székhelye, érdekessége a XIII. századból 

származó torony, melynek kilátóteraszáról a győri belváros panorámája tárul elénk. A belváros 

másik ékköve a Bécsi kapu téren 8. álló Kármelita templom és a hozzá kapcsolódó rendház, amely 

1721 és 1725 között épült. A templom melletti kis fülkében látható a barokk Hab Mária-szobor. A 

rendház ma szállodaként (Hotel Klastrom) üzemel. A Bécsi kapu tér közepén áll Mátrai Lajos 

bronzba öntött munkája (1892), Kisfaludy Károly szobra. Mellette a folyó parton a XIX. században 

Bécsből hozott díszágyúk sora népszerű pihenőhely. Picit tovább sétálva a Rába két ága fogja közre 

a fiatalok kedvelt, romantikus találkozóhelyét a Radó-szigetet 9..  

Győr nem csak a kereszténység épületeit őrzi, hanem a világon egyedül álló módon, egy 

városrészben öt vallási felekezet templomai is megférnek egymás mellett (Zsinagóga, a görög 

katolikus rác templom, a római katolikus plébániatemplom, az Evangélikus Öregtemplom és a 

Református templom)40. A neológ zsinagóga 10. 1868 és 1870 között épült, napjainkban 

multikulturális intézményként működik. Állandó helyszíne id. Vasilescu János 

magángyűjteményének. A városban a történelemről számos épület tanúskodik, és a 11 épületet 

magában foglaló Rómer Flóris Művészeti- és Történeti Múzeum41 kiállításait megtekintve kicsit 

magunk is részesei lehetünk a gazdag történelmi múltnak.  

 

A város alatt értékes gyógyvíz található. Erre a forrásra épült a  Rába Quelle Gyógy-, Termál és 

Élményfürdő 11., a gyógyításhoz és/vagy a wellnesshez kapcsolt szálláshely híján a forrás vizét 

jelenleg nem használja ki maximálisan a város, a gyógy- és wellness turizmusból származó 

turisztikai hozadék nem jelentős.  

 

A belváros csodás adottsága a folyói, a Mosoni-Duna, a Rába és a Rábca, melynek számos pozitív 

hozadéka mellett a „Folyók városa” elnevezését köszönheti. A jelenleg tartó folyóparti 

rehabilitációnak köszönhetően megközelíthetővé vált Győr legszebb természeti környezete. A 

                                                 
39 2004 óta látogatható, az Apor Vilmos kiállítás, melyen a boldoggá avatás körülményeivel, és a II. 

világháború alatt a Püspökvár pincéjében bújtatott közel négyszáz nő és gyermek történetével.  
40 2006 óta, minden évben, Az ötnapos fesztivál keretein belül más-más templom ad otthont a vallási, zenei, 

kulturális hagyományokat bemutató programoknak. 
41 Fő épülete az Esterházy - palota, További épületei: Magyar Ispita, Püspöki udvarbíróház, Napóleon-ház, 

Kreszta-ház, Zsinagóga, Apátúr ház, Fruhmann-ház, Vastuskós-ház, Várkazamata-kőtár, Rómer-terem.  



88 

 

folyópart szakaszok átadása még nem fejeződött be, azonban már most érezhető a városi 

térhasználat átstrukturálódása. Az új partszakaszok kedveltek mind a helyiek mind a városba 

látogatók körében, amely a virtuális térben is detektálható. A Google Panoramio alkalmazásába 

feltöltött fotók száma alapján behatárolható Győr leggyakrabban fotózott részei, amely a 

sightmap.com/gyor oldalon követhető nyomon. 2016. március 18-i letöltéskor a hőtérképen 9 darab 

jelölésből 4, az új folyóparti szakaszt ábrázolja. Ebből is látható, hogy a folyóparti szakasz 

rendkívül kedvelt részévé vált Győrnek, és a sok internetes post-nak köszönhetően növeli a város 

imázsát.  

 

A belvárosban végbemenő modern fejlesztések megőrizték a Győrre jellemző barokkot. A 

szükséges fejlesztések, beavatkozások révén javult a város imázsa, turisztikai vonzereje. Az elmúlt 

5 év legfontosabb infrastruktúrafejlesztései: 

- Széchenyi tér (2010) 4.  

- Jedlik Ányos híd (2010)  

- Móricz Zsigmond Rakpart (2012)  

- Látogatóközpont (2012) 1.  

- Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (2012) 14. 

- Füles Bástya (2012) 13. 

- Belvárosi kis utcák rehabilitációja (2006 - 2014)  

- Audi Aréna (2014)  

- Aqua Sport Center (2015)  

- Dunakapu tér (2015) 5.  

- Lencse, köztéri alkotás (2015) 5.  

- Xantus János Állatkert (2013 - 2018) 12. 

- Folyó partok rehabilitációja, sétány (2014 - 2016). 

 

A beruházások mindegyike egy-egy olyan kis mérföldköve Győrnek, amelyek új lehetőségeket, 

jobb élhetőséget és több élményt jelentenek a helyieknek, a városba érkező üzletemberek és turisták 

számára egyaránt.  

A 2015-ben elkészült Győr egyik legnagyobb belvárosi tere, a Dunakapu tér, a tér hosszú évek óta 

közösségi (piac) térként funkcionált. A tér felújítása az egész környezetének rekonstrukcióját is 

magába foglalta. Véleményem szerint a megújult térrel a belváros átstrukturálódásra került, az 

http://www.sightmap.com/gyor
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egykori sétáló utca elveszti jelen állapotában a prioritását 42. A belváros és hozzá szorosan 

kapcsolódó Sziget városrész teljes rehabilitációjának végére átalakulnak a funkcionális területek 

(kereskedelmi, kulturális, rendezvény, sportturisztikai) a városban.  

 

A fiatalok (Y - Z generáció) körében, jelenleg az egyik legnépszerűbb fényképes információ 

megosztására alkalmas mobil applikáció, az Instagram. Kereső oldalán böngészve, kíváncsi voltam, 

hogy Győr megjelölésével, hány darab fényképet találok. 2016. 03. 30-án, 43.121 poston (képen) 

jelölték meg a várost (#győr). Érzékelhető, hogy a fiatalok körében azok a városi élmények kerültek 

megosztásra érdemesnek, melyek erősítik a másokkal való kapcsolatot, jó hangulatot árasztanak és 

fokozzák a szubjektív jólétet. A folyópartok, az esti kivilágított hidak (elsősorban a színes fényben 

pompázó Jedlik híd), a modern Lencse köztéri alkotás a legkedveltebb a fiatalok körében. Győr 

Instagramos megjelenítésén látható, hogy a fejlesztések (Jedlik híd, Lencse, folyó partok) kedveltek 

a fiatalok körében, hiszen megosztásra érdemesnek tartják, ugyanakkor a barokk belváros 

(városháza, Széchenyi tér, Káptalan domb) múlt is értéket képvisel. Győr (#győr) megjelenítése az 

Instagram felületen nem egyedi, teljesen hasonló megoszlású képeket találtam a nagyvárosokra 

(London, Párizs, Budapest, New York) rákeresve. 

 

Fontos turisztikai kínálati elem a szállás és a vendéglátás. Győrben számtalan étterem, bár, szálloda, 

panzió és ifjúsági szálláshely üzemel. A dolgozat szempontjából nem hordoz többlet információt 

részletes bemutatásuk, mert egyik étterem, bár, kávézó vagy szálloda sem meghatározója Győrnek, 

azaz egyik sem köthető szorosan a város nevéhez, imázsához, úgy, mint a sárvári Spirit Hotel vagy 

a balatonszemesi Kistücsök étterem. A városban egy étterem, a La Maréda nyerte el a nemzetközi 

bizottság, Gault & Millau43 minősítését, az egy sapkát. Győr környéki éttermek közül 2015-re a 

Viator Apátsági Étterem és Borbár kapott ugyanilyen minősítést. Tourinform Győr irodában 

eltöltött munkám során nap, mint nap tapasztaltam, hogy a külföldi vendégek piros kockás, 

muskátlis, igazi magyaros éttermet keresnek a városban, ahol a győri és magyar gasztronómia 

tipikus ízeit is kipróbálhatják. A várost környező településeken számos, magyaros kisvendéglő 

megtalálható, a belvárosban szívében magyaros ízek kipróbálásra van lehetőség, de a tipikus, 

külföldiek által várt jellegzetes magyaros gasztronómia és megjelenés Győrben hiányzik.  

 

                                                 
42 Jobbára leromlott, ürese álló üzletek, kirakatok. Az üzletekben gyenge minőségű kínai áru tömkelege. 
43 A rendszer szigorúan bírál, az alapanyagok minőségét, tisztaságát kiemelten vizsgálja. A magyar éttermek 

és szállodák először 2012-ben szerepelnek önálló magyar Gault&Millau kalauzban. 
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A győri szálláshelyek száma és színvonala a statisztikai adatok alapján a rendszerváltás óta (a 2000-

es évek enyhe megtorpanását leszámítva) fokozatosan növekedett. 2014-ben a város 58 szálláshelye 

összesen 2.901 darab férőhellyel rendelkezik leszámítva a kollégiumi férőhelyeket44. A városban a 

négycsillagos a legmagasabb kategóriájú szálloda, melyből 5 darab található a városban [Győr, a 

konferenciahelyszín]. A magasabb kategóriájú, 5*-os szálláshelyekre egyre nagyobb igény 

mutatkozik, egy részt az üzleti turisták-, másrészt a sport és kulturális rendezvények alkalmával 

érkező a vendégek és az előadók 45 részéről. A Turizmus Bulletin 2016 márciusában megjelent 

cikkében, a 2015-ös szállodai szobák átlagár Győrben a 14.0250 Ft 46 volt. A 15. ábrán az összes 

győri kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek számának változása figyelhető meg. A 

kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése és bővítése szintén szoros szinergiát mutat az Audi Hungaria 

Motor Kft. működésével és a gyár bővítésével 47. 

 

15. ábra. Összes kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek száma Győrben (db), 1989-2013 

 

 

 

Forrás: saját KSH adatgyűjtés alapján, saját szerkesztés 

 

                                                 
44 Összesen 3.764 férőhely (saját adatgyűjtés), melyből a legtöbb férőhellyel (1.670) Széchenyi István 

Egyetem rendelkezik. 
45 Prominens fellépők a fővárosban kerültek elszállásolásra a fellépés után. 
46http://turizmus.com/fokusz/itt-vannak-2015-leglatogatottabb-hazai-telepulesei-1134318 letöltés: 2016. 03. 

04. 06:21 
47 A motorgyár megnyitásának éve: 1994, hat és nyolcszelepes motor sorozatgyártása: 1997, TT Roadster 

összeszerelése: 1999, motorfejlesztő központ átadása: 2001, 40 milliós szerszámgyár átadása: 2005, tizenkét 

hengeres TDI motorgyártás: 2008, kísérleti motorgyártó központ: 2010, új, 1,2 és 1,4 literes négyhengeres 

Otto-motorok szériagyártása: 2012 [Czakó, 2014]. 
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Az ábrán nem kerülhetett feltűntetésre, de a győri szálláshelyek kínálati palettájáról sem hiányzik a 

kedvező árfekvésű, leinformálható magánlakás-kiadási szolgáltatás, az airbnb (www.airbnb.hu). 

Elmondható, hogy általában a fiatal szabadidős turisták körében kedvelt a szolgáltatás, amely a 

szállodai foglaltságok mintegy 5-10 %-át [Marketing & Média, 2015] csábítja el. Kedvező is lehet 

az airbnb szolgáltatás, hiszen a kedvező árfekvésű airbnb-nek köszönhetően a Győrbe látogatók 

nagyobb turisztikai költést generálva, egyéb más szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. 2016. 

március 16-i letöltéskor 23 darab győri airbnb szálláshely érhető el, 4.963 - 22.435 forint/nap között 

48. Míg Angliában, azok a mikrovállalkozók, akik lakásukat, szobájukat 2016-ban a sharing 

economy platformon keresztül értékesítik adókedvezményben részesülnek (kereskedelmi adó, 

ingatlan adó), addig jelenleg a hazai szabályozás keretei nem kellően kiforrottak. A győri 

szálláshelyek elemzésekor egy mondat erejéig ki kell térni az ingyenesen igénybe vehető 

„ágyakról”, amely a www.couchsurfing.com oldalán foglalhatóak. A couch surfing ugyancsak a 

fiatal, szabadidős, hátizsákos turisták kedvelt szállásfoglalási módja, mely lehetőséget nyújt az 

ingyenes szállás mellett, a helyi fiatalokkal történő ismerkedésre is („Stay with locals for free”). 

2016. március 16-án, 28 darab, jellemzően fiatal, egyetemista korosztályú osztja meg lakását, 

„ágyát” a Győrbe látogatókkal, akik az leinformálhatóságot elősegítő kommentek alapján városi 

sétákon szívesen körbe vezetik a „couch surfereket”. 

 

A 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (továbbiakban: EYOF, 6.2 fejezet) mind a győri 

szállásférőhelyek számában, mind a minőségében növekedésre kell számítani. Az előzetes tervek 

alapján tovább bővül a Széchenyi István Egyetem kollégiumi részlege, de a város egyik 

leggyengébb láncszeme - az 5*-os szálloda hiánya - is megoldódni látszik.  

 

Összefoglalva a fent leírtakat: Győr, mint városi turisztikai desztináció a kemény és a puha 

tényezők alapján, egy folyamatosan fejlődő turisztikai desztináció. A városban végrehajtott 

fejlesztések, infrastruktúrabővítések kedveltek a helyiek és a városba látogatók körében. A kedvelt 

helyszínek, attrakciók köre már a virtuális térben is egyre hangsúlyosabb szerepet kap, növelve a 

város imázsát. Győr gazdag történelmi múltja, jó megközelíthetősége, pezsgő programkínálata, erős 

gazdasága évről-évre sokak kedvelt városa. Mégis a meglévő vonzerők, programok és a fejlesztések 

ellenére sem képvisel jelenleg Győr kellően erős potenciált a hazai városi turisztikai palettán. 

Javítani kell Győr telephelyi kínálatát, turisztikai teljesítményét; a területi turisztikai tőke tartalmait 

                                                 
48 Készítettem az AirBnB győri mikrovállalkozói részére egy 10 kérdésből álló online kérdőívet, melyben 

kíváncsi voltam az igénybevevők körére, korára, milyen alkalomból érkeztek a városba, foglaltsági adatokra, 

milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe a látogatók, de az oldal adminja a kérdőív linkem kiküldése után 

pár perccel kitiltott, így sajnos ebben a témában mélyebb kutatást nem tudtam végezni.  
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meg kell újítani annak érdekében, hogy az egyre növekvő városok versenyében erősödjön Győr 

ismertsége és vonzása.  

 

5.2.3 Biztonság, higiénia, vendégszeretet 

 

A turisztikai termék kínálat fontos alapfeltétele a fenti három, nem anyagi tényező. A biztonság 

egyrészt a kiszámítható politikai helyzetet, a színvonalas egészségügyi ellátást, a megfelelő 

közbiztonságot jelenti, amely megkönnyíti az utazási célpont kiválasztását. Másrészt a biztonságba 

beletartozik, hogy a vendégek a meghirdetett színvonalon kapják az ellátást, a programokat, a 

szállást és szép emlékekkel gazdagodva biztonságban hazatérhessenek. Saját, lakossági 

kérdőívemben feltett szabadon megválaszolható, nyitott (22.) kérdésre, hogy „Ha lehetősége lenne, 

mit tenne annak érdekében, hogy Győrbe még több turista érkezzen?” az önkéntes válaszadók 

(N=560) 8 %-a írta, hogy a közbiztonságot növelné. Érdekes, ugyanakkor, hogy a következő (23.) 

szabadon megválaszolható kérdésre, melyben javaslatok megfogalmazására nyílt lehetőség, a 

válaszadók csupán 3 %-a írta, hogy javasolja a közbiztonság fokozását. Kijelenthető, hogy jelenleg 

Győrben a közbiztonság megfelelő és utazástól visszatartó hatása nincs.  

 

A higiénia, a tisztaság, és az ezekre vonatkozó minőségbiztosítási-, nemzetközi szabályozások, 

turisztikai egyezmények betartása alapkövetelmény. Győr biztosítani tudja, az olyan egészségügyi 

feltételeket (tiszta ivóvíz, megfelelő orvosi ellátás, higiénikus mellékhelyiségek, stb.), melyek a 

városba látogatók megfelelő színvonalon történő ellátását garantálja. Az alapvető higiéniás 

viszonyok, saját, kérdőíves kutatás eredményei alapján elfogadhatóak (41%), illetve jónak (40%) 

mondhatóak.  

 

16. ábra. Higiénia értékelése 5 szempont szerint (N=558) 

 

 

Forrás: Saját kutatás (lakossági kérdőív, 2014) 
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A kérőben a javaslatok között (21. kérdés) nem érkezett a higiénia javításával kapcsolatban javaslat. 

Az utolsó kérdésre, melyben lehetőség volt megfogalmazni, hogy „Ön szerint, mi az, amit az ide 

látogató turista nem tart kielégítőnek?” kérdésre a válaszadók 6 %-a írta, hogy nem megfelelő a 

higiénia a városban. 2014-ben, amikor a lakossági kérdőív készült, a higiéniával kapcsolatos 

megfogalmazások szinte mindegyike érintette a mellékhelyiségek hiányát a városban. Azóta 

további két, frekventált, belvárosi helyen nyílt kulturált nyilvános mellékhelyiség. Összességében 

megállapítható, hogy Győrben a higiénia megfelelő, számos étteremben, a bejárat közelében (La 

Mareda, Patio, Cristal, Zöld Fa stb.) ingyenes kézfertőtlenítő is igénybe vehető.  

 

Győrről, mint turisztikai desztinációról alkotott képet jelentősen befolyásolja a gazdaság-, a 

kulturális örökség-, az attrakciók mellett, az emberek vendégszeretete. Általánosságban 

elmondható, hogy a magyar emberek vendégszeretőek, ugyanakkor a nyelvtudásunkról már nem 

minden esetben mondható el ugyanez. Győr, határ közeli város, egyetem város, talán ezeknek 

köszönhetően többen beszélik a nyelveket. Lakossági kérdőívem 18. kérdésében kíváncsi voltam, 

hogy a helyiek szerint mi magunk, mennyire vagyunk vendégszeretőek.  

 

17. ábra. „Véleménye szerint szívesen fogadja a lakosság az idelátogató turistákat?” (N=563) 

 

 

 

Forrás: Saját kutatás (lakossági kérdőív, 2014) 

 

A válaszadók 80 %-a szívesen fogadja Győrben a turistákat és, ha kell segít is nekik. A helyi 

lakosok nyitottsága, turistákkal való kommunikációja, empatikus viselkedésük, segítőkészségük 

pozitívan hat a turisták közérzetére. 
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Összegezve a fent leírtakat, a lakosság vendégszeretete, a biztonság és a higiénia nélkül a magas 

színvonalú turisztikai szolgáltatás sem hozza meg a kellő eredményt Győrben sem. Mindhárom 

turisztikai kínálati elem fontos tényezője Győr - mint turisztikai desztináció - piacra vitelének 

sikerességében.  

 

5.3 Győr turisztikai kereslete 

 

Győr turisztikai kereslete, a városba érkezők motivációja - a szállodavezetők visszajelzései alapján, 

az önkormányzat turizmusért felelős főosztályvezetővel készített interjú válaszai alapján (3. sz. 

melléklet), illetve személyes tapasztalat alapján - egyértelműen körvonalazható. A városba érkezők 

motivációja szorosan összefügg Győr gazdasági attraktivitásával, a járműiparral. A városba érkező 

turisták legnagyobb részben üzleti turisták. Ezt a tényt támasztja alá a szállodák heti foglaltsági 

adatai is, a visszajelzések alapján a szállodák hétköznap magasabb, hétvégente enyhébb forgalmat 

realizálnak.  

 

A múlt statisztikai adataiból kiindulva elmondható, hogy a rendszerváltás után, 1996-ig (M1-es 

autópálya Győrt elkerülő szakasza és a gazdasági átalakulás miatt) jelentősen, mintegy 60 %-kal 

visszaestek a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszaka-számok, melyek csak 2000-re 

érték el újra az 1985-ös számokat. Összességében a rendszerváltozástól a kereskedelmi 

szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számában enyhe fokú növekedés, a tartózkodási időben 

jelentős változás nem történt (18. ábra).  
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18. ábra. Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszaka-szám Győrben, 1998-2015 

 

 

 

Forrás: KSH adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 

Az ábrán megfigyelhető vendégéjszaka-szám növekedések egyértelműen az Audi Hungaria Motor 

Kft. gyárbővítési folyamataival áll szoros szinergiában. Az új gyártószegmensek építésének, 

beindításának ideje alatt érezhetően növekedtek a vendégéjszaka-számok. Legnagyobb mértékű 

lineáris növekedés 2010-től indult meg, ekkor vásárolt az Audi gyár egy 200 hektáros területet az 

újabb gyártócsarnokok építésének, (szerszámgyár, Kísérleti Motorgyártó Központ, logisztikai 

csarnok, motorfejlesztő központ - 4.2.1.2 fejezet) további kapacitásnövelés érdekében.  

 

Győr turizmusához kapcsolódó szekunder kutatási adatok a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

honlapjáról, a Magyar Turizmus Zrt. adatai Mártonné Máthé Kingától származnak. Győr a magyar 

turisztikai palettán elfoglalt helyére, turisztikai keresletének behatárolására a vendégéjszaka-szám, 

az idegenforgalmi adó (továbbiakban IFÁ-ra) és a különböző (KSH, Megyei Jogú Város, 

önkormányzati) statisztikai adatok az iránymutatóak.  

 

A 19. ábra részletesen bemutatja a belföldi és a külföldi vendégéjszakák alakulását. A 2013-as évtől 

az összes, illetve a külföldi vendégéjszaka-számokban csökkenés, a belföldi vendégéjszakák - 

számában enyhe fokú növekedés (2013 / 2014: 18,5%, 2014 / 2015: 8,4%) figyelhető meg.  
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19. ábra. Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (db) Győrben, 2009-2015 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés KSH adatai alapján 

 

 

Az Audi gyárterületén 2013 - 2014-ben épült (G20-as) csarnokban megkezdett gyártást követően 

jelentősen csökkennek a városba érkező külföldiek száma. A táblázatából kiolvasható, hogy a 

külföldi vendégéjszakák a városban 2014-ig magasabbak voltak, mint a belföldiek vendégéjszakák 

száma. Az 5.2.2 fejezetben bemutatott turisztikai kínálat bővülésének, a fejlesztéseknek, illetve az 

erőteljesebb marketing tevékenységnek köszönhetően belföldi vendégéjszakák-száma a 2014-től 

növekedésnek indult. 

 

A 20. ábra az elmúlt 14 évben, Győrben eltöltött átlagos tartózkodási időt mutatja napokban 

kifejezve. KSH adatok alapján Győrben a turisták 2006 óta átlagosan 2 napot tartózkodnak. Az 

elmúlt 14 évben bekövetkezett tartózkodási időingadozások is jellemzően az Audi Hungaria Motor 

Kft. (gyártás, gyár, technológia, stb.) fejlesztéseihez köthetők49.  

  

                                                 
49 2001-ben került felavatásra a motorfejlesztő központ, 2012-ben megkezdődik a teljes járműgyártási 

folyamatot magába foglaló gyárbővítés [Czakó, 2014]. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Külföldi 104748 132637 147039 200352 192038 173519 155361

Belföldi 82312 100931 136731 157429 140657 166707 181165

Összesen 187060 233568 283770 357781 332695 340296 336526
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20. ábra. Győrben eltöltött átlagos tartózkodási idő (nap), 2000-2014 

 

 

 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

 

Az ábráról kitűnik, hogy az átlagos tartózkodási idő Győrben stagnál, vagyis az un. „átutazó 

turizmus” kategóriából nem sikerült a városnak kitörnie. A következő táblázat segíti Győr 

pozicionálását a hazai turisztikai piacon. 

  



98 

 

13. táblázat. A legnépszerűbb magyarországi települések, 2015 

(a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma alapján) 

 

 

Összes vendégforgalom Belföldi vendégforgalom Külföldi vendégforgalom 

Település 

Vendégéjszakák 

Település 

Vendégéjszakák 

Település 

Vendégéjszakák 

száma 

2015. 

2015/

2014 

száma 

2015. 

2015/

2014 

száma 

2015. 

2015/

2014 

1. Budapest  8 712 571 
+6,9

% 
Budapest 1002 969 +6,8% Budapest 7709602 

+6,8% 

2. Hévíz 923 539 
-6,5 

% 

Hajdú-

szoboszló 
553 803 +9,0% Hévíz 569 177 

-

13,8% 

3. Hajdú- 

szoboszló 
854 948 

+6,4

% 
Siófok 509 209 +1,9% Bük 405 401 

+0,06

% 

4. Siófok 712 098 
+0,7

% 
Zalakaros 362 016 +7,5% 

Hajdú- 

szoboszló 
301 145 

+1,8% 

5. Bük 672 076 
-1,1 

% 
Hévíz 354362 

+8,4 

% 
Sárvár 270 516 

-3,2% 

6. Balatonfüred 591 362 
+8,8

% 
Gyula 333 429 +4,6% Balatonfüred 263 446 

+12,1

% 

7. Zalakaros 462 205 
+7,8

% 
Balatonfüred 327 916 +6,2% Siófok 202 889 

-2,0% 

8. Sárvár 457 357 
+1,1

% 
Eger 319871 

+23,3

% 
Győr 155 361 

-10,4 

% 

9. Eger 443 085 
+19,3

% 
Sopron 294 012 

-1,0 

% 
Eger 155 361 

+9,9% 

10 Debrecen 386 213 
+23,2

% 
Bük 266 675 -2,7% Debrecen 122 861 

+32,3

% 

11 Gyula 382 453 
+7,0

% 
Debrecen 263352 

+19,4

% 
Szeged 104 613 

+3,4% 

12 Sopron 382 308 
+0,2

% 
Miskolc 256103 +1,8% Zalakaros 100 189 

+8,4% 

13 Győr 336 526 
-1,2 

% 
Szeged 227 763 

+24,0

% 
Sopron 88 296 

+4,5% 

14 Szeged 332 376 
+16,7

% 
Visegrád 193317 +1,7% Zamárdi 82 106 

-2,2% 

15 Miskolc 323 720 
+4,2

% 
Sárvár 186 841 

+8,1 

% 
Hegykő 79 912 

+0,6% 

16 Pécs 229 949 
+7,4

% 
Győr 181 165 

+8,4

% 

Moson-

magyaróvár 
69 753 

+7,8% 

17 Visegrád 215 198 
+1,2

% 
Egerszalók 165 230 +2,4% Miskolc 67 617 

+14,4

% 

18 Zamárdi 194 005 
+2,4

% 
Zánka 165 135 -5,4% Pécs 64 908 

+16,1

% 

19 Nyíregyháza 192 526 
+12,0

% 
Pécs 165 041 +4,3% Tihany 62 999 

+2,1 

% 

20 Egerszalók 187 850 
+0,7

% 
Gyöngyös 139 582 +7,2% Nyíregyháza 59 908 

+6,3% 
 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A 13. táblázat 2015 legnépszerűbb hazai településeket mutatja [Probáld, 2016]. A magyar főváros, 

Budapest népszerűsége messze vezet mind a külföldi, mind a belföldi kereskedelmi szálláshelyeken 
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eltöltött vendégéjszaka-számban. A főváros után, a fürdővárosok és a Balaton-parti települések a 

legnépszerűbbek a külföldi és a belföldi turisták körében. A táblázat összefoglalásaként 

elmondható, hogy követve a külföldi trendet [Sulyok, 2014] egyértelműen kirajzolódik hazánkban 

is az egészségturizmus dominanciája.  

 

A hazai vendégek városba csalogatásában (SZÉP-kártya adta előnyök kihasználásában) Szeged 

(+24,0%) a legsikeresebb a belföldi vendégéjszaka-szám növekedéssel a desztinációk között. Az 

összes vendégéjszaka-szám alapján felállított rangsor alapján Győr népszerűsége évről évre 

csökkenő tendenciát mutat (2012-ben a 10. helyen, 2013-ban a 11. helyen, 2014-ben 12. helyen, 

2015-ben 13. helyen szerepelt), amely a gyáregységek átadását követően az üzleti utasok 

elmaradásához köthető [KSH, 2013, 2014, 2015, 2016]. Az első 8 helyen vízparti vagy gyógyvízzel 

rendelkező városok szerepelnek. A statisztikai adatok alátámasztják, hogy a város marketingjét, 

vonzerőket, turisztikai termék kínálatát erősíteni kell hazai és külföldi viszonylatban egyaránt.  

 

Győr multifunkciós város turisztikai értelemben, számos attrakció, látnivaló, társulat és program 

várja a városba látogató minden érdeklődésű korosztályt, ezért az egyedi motivációval érkezőket 

nehéz kiszűrni. Az 5. hipotézis vizsgálata alapján kijelenthető (7. fejezet), hogy a legnagyobb 

érdeklődést hozó Négy Évszak Fesztivál - Nyár rendezvényei nem vonzanak jelentős számú 

vendégéjszakát eltöltő látogatót. Győr kedvező földrajzi fekvése, a jól kiépített közlekedési 

hálózatának köszönhetően a városban jelentős az átutazó forgalom, azonban a látogatók mozgásáról 

nincsenek adatok, valószínűsíthető, a város kínálatának csak egy-egy elemét veszik igénybe, a 

turisztikai attrakciók nagyobb része kimarad programjukból. A 2016-os e-mailes (5. sz. melléklet) 

szakértői megkeresésemre a négy legnagyobb szálloda (Hotel Famulus, Hotel ibis, Rába Hotel City 

Center, ETO Park Hotel) vezetője a foglaltsági adatok alapján az utazási motivációkhoz kapcsolódó 

turisztikai ágakat a következő százalékos formában bocsájtotta rendelkezésemre: jelenleg (2016-

ban) a konferenciákhoz kapcsolódó foglaltságokat 10%-os, a sportturizmushoz kapcsolódó 

foglaltságokat 17 %-os, az egészségturizmushoz mindösszesen 2 %-os foglaltság párosul (60. ábra). 

 

Összefoglalva a fejezetben leírtakat, egyértelműen megállapítható, hogy Győrben a turizmus 

különböző motiváció típusokhoz (sport-, egészség-, konferenciaturizmus) kapcsoló foglaltságai 

alacsonyak. Turisztikai kereslete a múltban és jelenleg is közvetlenül vagy közvetve a győri iparhoz 

kapcsolódik, a vendégéjszaka - számok jellemzően az üzleti turizmushoz köthetőek. 
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5.4 A turizmusmarketing szerepe Győrben 

 

A nemzeti imázs kialakításáért a Magyar Turizmus Zrt. a felelős, sajnálatosan ennek állami 

finanszírozására évről évre kevesebb támogatás jut50, pedig egy erős országmarketing nagyban 

segíti az egyes városok marketing munkáját. A látnivalók, az idegenforgalmi-, és szabadidős 

szuprastruktúra a városi terek, mint turisztikai vonzerővel rendelkező úti célok olyan képe, 

melyeket a városmarketing különböző – turisztikai, gazdasági, politikai – piacokon értékesít 

[Szijártó, 2010]. A városmarketing tevékenységért és a város turisztikai arculatának kialakításáért 

hazánkban jellemzően önkormányzatok vagy a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) 

szervezetek felelősek. A városmarketing feladata az adott térség erősségeinek (gazdasági, kulturális, 

társadalmi, vonzerő, stb.) feltárása és kommunikálása egy adott településre jellemző egységes 

arculattal, imázzsal (3.4. fejezet).  

 

21. ábra. Győri városmarketing tevékenység célcsoportjai 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

                                                 
50 A Turizmus Bulletinben megjelent cikk szerint 2015-ben a Magyar Turizmus Zrt. 2-2,5 milliárd forintot 

költhet az ország nemzeti marketingjére. Összehasonlítva a szomszédos Ausztria országmarketingre szánt 

marketing célú forrását elmondható, hogy kb. 10-szer nagyobb forrással rendelkezik [MSZÉSZ, 2014: 

http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/a_szallodaszovetseg_megduplazna_a_turisztikai_celeloiranyzatot

, letöltve: 2014. 11. 11. 9:13.] 

http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/a_szallodaszovetseg_megduplazna_a_turisztikai_celeloiranyzatot
http://www.turizmusonline.hu/belfold/cikk/a_szallodaszovetseg_megduplazna_a_turisztikai_celeloiranyzatot
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Győrben tudatos városmárkázás a rendszerváltás után, az önkormányzat koordinálásával, az 1990-

es évek közepétől kezdődött. Ma az önkormányzat Városmarketing és Programszervezési 

Főosztálya valósítja meg és tartja kézben a városmárka folyamatos építését. Cél, a jellegzetes győri 

értékek, vonzerők, befektetési lehetőségek megismertetése minden Győr iránt érdeklődővel. A 

marketing tevékenység három célcsoportot (helyi lakos, turisták és a gazdasági szereplők) helyez 

előtérbe (21. ábra), melyben kiemelt szerepet kapnak a helyi lakosok (a lokálpatriotizmus-, identitás 

tudat erősítése), hiszen fontos, hogy a győriek szeressék városukat. Turisztikai szempontból egy 

várost akkor sokkal könnyebb „eladni”, ha a helyi lakosok környezetüket vonzónak, élhetőnek 

látják, és a város gazdasági és kulturális életével könnyen tudnak azonosulni, mert ismerik azokat. 

 

A városmarketing tevékenység egyik legfontosabb területe a városról, illetve a városban 

megrendezésre kerülő programokról, eseményekről történő információközvetítés. Más csatornákon 

szólítjuk meg a város iránt érdeklődő turistákat, befektetőket és más csatornákon a győrieket. A 

helyi lakosok folyamatos információ ellátása, kapcsolattartása nyomtatott felületen (Kisalföld, 

Győr+), médián keresztül (TV, a Győr + rádió) és online felületen (honlap, Facebook) történik, de 

személyes információ is kapható a Látogatóközpontban.  

 

22. ábra. Honnan szerez tudomást a városi rendezvényekről, fesztiválokról? 

 

Forrás: saját kutatás (lakossági kérdőív, N=563) 
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Lakossági kérdőív erre vonatkozó kérdésére, („Honnan szerez tudomást a városi rendezvényekről, 

fesztiválokról?”) legtöbben az internetet (378 fő) és a helyi nyomtatott sajtót, a Kisalföld napi lapot 

(230 fő) jelölték meg, a több választ is megengedő kérdésre (22. ábra).  

 

Annak érdekében, hogy a lakosok jobban megismerjék és megszeressék a város értékeit, 

nevezetességeit 2014-ben, 18 alkalommal szervezett a Látogatóközpont a fesztiválok ideje alatt 2 

órás ingyenes tematikus idegenvezetést. A Látogatóközpont ilyen módon a város tudatos belső 

imázs építés egyik eszköze, feladata a győriekben egy olyan pozitív imázst kialakítása, mely a 

lokálpatriotizmust és az identitást erősíti. Az önkormányzat 2007 óta, úgy nevezett „Szeretem 

Győrt” kampánnyal erősíti a lakosok lokálpatriotizmusát. Évről évre különböző promóciós 

akciókkal (köztéri plakát kampány51, reklám, szórólap, hirdetés, kiállítás, kiadvány, ingyenes 

idegenvezetés) hívja fel a figyelmet a helyi értékekre, nevezetességekre, városi jellegzetességekre. 

A plakátok elsősorban a város azon arcát mutatják be, ami Győrt szerethető várossá teszik (csodás 

belváros, látnivalók, programok, Audi Aréna, folyó partok, stb.). A helyi önkormányzat felismerve 

az online marketing fontosságát a legnagyobb közösségi oldalon (Facebook, Instagram) is jelen van 

folyamatos aktuális információkkal, programokkal. 

 

A városmarketing második célcsoportja az ideiglenesen (városlátogatás, munkavégzés vagy tanulás) 

Győrben tartózkodók megnyerése. A célcsoport megszólításának fókuszában a városba invitálás 

mellett, az ideiglenes tartózkodási idő meghosszabbítása áll. Ennek érdekében számos országos 

szintű magazinban, elsősorban női lapokban (Nők Lapja, Kiskegyed, Egészség magazin, Glamour, 

stb.), gazdasági szaklapokban (HVG, Figyelő), napilapokban hirdet a város. 2015-ben számos 

citylighton és óriásplakáton találkozhattunk a várossal szerte az országban, forgalmas autó utak 

mellett. Az óriásplakátokon a különböző kampányok keretében nem látványos fotók, élményképek, 

hanem a kreatív koncepcióra épülő és az emócióra ható, tudatos (I love Győr) városmárka építés52 

figyelhető meg. Mindegyik plakát más-más módon hívta fel Győrre a figyelmet. A következő 

szlogennel jelentek meg jellemzően Budapesten: „Győrbe mentem, kérlek hagyj üzenetet!”, 

„Győrbe? Te mázlista…”, „Jó helyre születtünk.”, „I love Győr”, „Egy város, ezer élmény.”. 

Egyetérthetünk Kozmával, mely szerint a városmarketing tevékenység során a várost, mint fizikai 

                                                 
51 2010: buszmegállókban, „Szeretem Győrt” címmel. 2013: EYOF plakát 2014: Nevezetességek 

ismertetése, „Győr, ahol élni jó, nyaralni öröm.” címmel, szeptember: „A jövő Értünk épül, I love Győr” 

szlogennel.  
52 „I love Győr” a legnagyobb közösségi média felületen is jelen van. Programokról, média műsorokról, 

táborokról, régi városi videókról, stb. kaphat információt a kedvelő. 2016. januárban 3698 követője volt, az 

oldal üzemeltetője jelzi, hogy hamarosan honlap is elindul ugyanezzel a névvel. 
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teret, egyidejűleg különböző igényű „fogyasztóknak” értékesítjük [Kozma, 1995], talán ezért is 

használnak a győri szakemberek az óriásplakátokon változatos szlogeneket és hívó szavakat, annak 

érdekében, hogy felhívják a városra a figyelmet. Ugyanakkor a városmárkázás során, hosszú távon 

az egységes szlogenek, jelmondatok és élményképek alkalmazása célravezetőbb annak érdekében, 

hogy az évek során kialakulhasson az összes megszólítani kívánt rétegben (lakos, turista, 

betelepülő, gazdasági-, intézményi szereplő) egy egységes, Győrre jellemző városmárka. A 

változatos jelmondat használat nem tesz jót a városnak, összezavarhatja az érintetteket [Papp - 

Váry, 2014]. 

 

A város turisztikai és egyéb szakmai rendezvényeken, vásárokon történő promótálása fontos 

városmarketing eszköz. Győr, 2015-ben 9 alkalommal53 települt ki kiállításokra, vásárokra és 

népszerűsítette a várost, a nevezetességeit, a rendezvényeit és a programokat. Statisztikailag is 

kimutatható, hogy a kiállításokon való részvétel jelentősége az internet térhódításával, egyre inkább 

csökken. Győr turisztikai szakkiállításon történő reklámozásának célja a sajtó illetve a szakmabeli 

emberekkel való kapcsolattartás (utazásszervezők, utazásközvetítők, utazási magazinok újságírói, 

személyes kapcsolatápolás szakmabeliekkel, stb.) is. Győr korábbi évekkel ellentétben, ma már 

csak a legnagyobb, turisztikai seregszemléken, például az Utazás Kiállításon van jelen, ahol 2011-

ben hazai díszvendégként szerepelt. 2013-tól Győr nevezetességei, lehetőségei mellett fókuszban a 

2017-es EYOF áll. Természetesen a külföldi piacon való megjelenést az egységes arculatú idegen 

nyelvű imázs kiadványok (német, angol, orosz, kínai) segítik. Győr a Magyar Turizmus Zrt. stand 

részeseként évről-évre más külföldi városokat is meghódít. A környező országok közül, Ausztria 

irányában erősebb a város promóciója (Osztrák Állami Vasutak- ÖBB; Heute napilap), de a 

testvérvárosok (Colmar - Franciaország; Sindelfingen, Ingolstadt, Erfurt - Németország; Poznan - 

Lengyelország; Kuopio - Finnország; Brassó - Románia; Nazareth - Illit - Izrael; Wuhan - Kína, 

Nyizsnyij Novgorod - Oroszország) rendezvényei is jó alkalmat nyújtanak Győr bemutatkozásának.  

 

A szállás.hu [http://szallas.hu/] által végzett hazai kutatás bizonyítja, hogy a rövidebb ideig tartó 

utazási döntéseket jellemzően a nők hozzák meg. A győri városmarketing tevékenység a női 

magazinokban való megjelenésnek ezért kiemelt szerepet szán. Korábbi évek kampányait folytatva, 

2015-ben is a Nők Lapja, a Kiskegyed, a Glamour, a Marie Claire és a Cosmopolitan oldalain 

szerepelnek a város programjai, városi programcsomag ajánlatai és a várost népszerűsítő PR cikkek. 

A leghosszabb ideig tartó promóciót az Advent Győrben fesztivál programjai kapják, október 

                                                 
53 Látogatóközpont adata alapján. 2016. 03. 22. 
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hónaptól decemberig tartó időszakban kiemelt reklámfelületeken, komplex módon54 történik a 

figyelemfelkeltő hírközlés.  

 

14. táblázat. Győr hazai média megjelenései, 2014 

 

Hóna-

pok/ 

meg-

ne-

vezés 

Televízió, 

rádió,  

Offline felület Kiemelt 

rendezvény 

kampány55 

Női magazin online 

felület 

Óriás-plakát 

02.   Tavasz 

programajánló 

Győri Tavaszi 

Fesztivál 

 kampánya 

   

03. TV2 

Kalandjárat 

(EYOF) 

Fesztivál-kalauz 

2014/1 

 

Élmény itthon 

magazin 

1/2 oldal 

Győri Tavaszi 

Fesztivál  

kampánya 

   

04. TV2 

Kalandjárat 

(EYOF) 

Gyermek-

kalauz56 

 

Nyár program-

ajánló 

 Glamour 2/1 

programok, PR, 

 

Kiskegyed 2/1. 

www. 

nlc.hu 

 

05. TV2 

Kalandjárat,  

3 alkalommal, 

más-más 

tematikával 

 Táncfesztivál és 

Szent László 

Napok 

 kampány 

 

Marie Claire 

2/1. nyári 

programok 

  

06. TV2 

Kalandjárat, 3 

alkalommal, 

más-más 

tematikával 

Pesti Műsor- 

(programok PR) 

Táncfesztivál és 

Szent László 

Napok 

 kampány 

 

Nők Lapja (5 

alkalommal 

fesztivál 

promók) 

 

Nők Lapja Nyár 

2/1 programok 

www. 

nlc.hu 

EYOF 

népszerűsítése-

Győrben 

 

„Győrbe mentem.” 

-Budapesten, 1.rész 

07. TV2 

Kalandjárat, 

 

TV2 Útitárs 

 Győrkőc 

fesztivál 

kampány 

 

Barokk esküvő 

kampány 

 

Bornapok 

kampány 

   

08. TV2 Útitárs 

2 

alakalommal 

(Barokk, 

Bornapok) 

Győri Est 

(Bornapok) 

 

Ősz 

programajánló 

Barokk esküvő 

kampány 

 

Bornapok 

kampány 

Nők Lapja 1/1 

 

Hölgyvilág 1/1 

  

09. RTL Klub 

Kalandor  

20 perc PR 

  Cosmopolitan  

1/8 

programajánló 

www. 

nlc.hu 

EYOF 

népszerűsítése-

Győrben 

 

„Győrbe mentem.”-

                                                 
54 Országos hatókörű televíziókban, rádiókban, nyomtatott sajtóban és online oldalakon. 
55 Egy rendezvény országos népszerűsítése országos hatókörű televíziókban, rádiókban, nyomtatott sajtóban 

és online oldalakon. 
56 A Gyermekkalauz, a Nők Lapja, Psziché, Meglepetés, Best, Kismama, Marie Claire magazinokba is 

behúzásra került. 
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Budapesten 2.rész 

 

„Lépjünk együtt a 

jövőbe” - Győrben 

10.  Tél 

programajánló 

Könyvszalon és 

Advent 

Győrben 

kampány 

 

Glamour 2/1. 

(programok, 

programcsomag

, EYOF) 

 Győrben 

lokálpatriotizmus 

elősegítése 

 

„Győrbe mentem.”-

Budapesten 3.rész, 

 

11.  Advent 

Győrben 

programajánló 

 

 

Advent 

Győrben 

kampány 

Nők Lapja 

Advent 2/1 

 

Cosmopolitan 

2/1 

 

Nők Lapja 

Advent 1/8 

programajánló 

 

Marie Claire 1/8 

programajánló 

 

  

12.   Advent 

Győrben 

kampány 

   

 

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Városmarketing Főosztály adatai alapján, saját szerkesztés 

 

A fenti, 2014-es média megjelenéseket összegző táblázatban látható, hogy a város az egész év 

folyamán, nemcsak kiemelt szezonokban népszerűsíti programjait a hazai közönség számára. 

Elmondható, hogy a város a nagyobb rendezvényekhez kapcsolódóan intenzív, széles körű médiát 

felölelő promóciót folytat és a kiemelt fesztiválokra 2 hónapig tartó kampány57 keretében hívja fel a 

figyelmet a hazai nagyközönség számára.  

 

Győr a turizmussal, a marketing tevékenységgel, a kommunikációval összefüggő kiadásokat az 

idegenforgalmi bevételekből és az ehhez kapcsolódó állami normatívából fedezi. Évről-évre az 

önkormányzat egyre magasabb összeget költ a várost népszerűsítő kampányokra, kiadványokra. 

2011-ben 85+45 millió forint 58, 2012-ben 82 millió forint 59, 2013-ban 99 millió 60, 2014-ben 128 

millió forint 61 volt ez az összeg.  

 

                                                 
57Tavaszi Fesztivál, Táncfesztivál, Szent László Napok, Barokk Varázsa és a Győri Bornapok - bor-, 

borlovag és gasztronómiai fesztivál 
58 http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/koltsegvetes_2011.html, 45 millió forint a Látogatóközpont 

kialakításával kapcsolatos kiadások 
59 http://onkormanyzat.gyor.hu/data/files/kozgyulesek/kltsgvets_2012.pdf 
60 http://onkormanyzat.gyor.hu/data/files/kozgyulesek/besz_elterj_2012_i_fe_sszefztt.pdf 
61 http://onkormanyzat.gyor.hu/data/files/kozgyulesek/besz2013if_kgy_re_sszefztt.pdf 

http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/koltsegvetes_2011.html
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5.4.1 Honlap (www.gyor.hu) 

 

Nincs még egy olyan kereskedelmi ág, ahol az internet szerepe az üzleti ciklus minden szakaszában 

annyira domináns lenne, mint a turizmusban [Korányi, 2014]. Az egyre kiéleződő magyarországi 

városversenyben nagy szerepet kapnak az online felületek a város turisztikai marketingjében. Egy 

2015-ös Hotel Reservation Service62 kutatás szerint, ötből egy vendégéjszakát okos telefonon vagy 

tableten keresztül foglalnak, de ez az arányszám évről-évre magasabb.  

A világhálón egy kattintással kitárul a világ kapuja, a turisztikai fogadóterületek honlapjának tehát 

kiemelt szerep jut a vendégek odacsalogatásában. A városi turisztikai célpontok honlapjai sokat 

elárulnak a város és a turizmus fontosságáról, hiszen a webes látogatók nagy százaléka itt 

szembesül a város történelmével, imázsával, turisztikai kínálatával és arculatával először. A 

desztinációk kiválasztása számos esetben emocionális, vagyis érzelmeken alapuló, a városról 

vizuálisan kialakított kép, a mástól hallott pozitív vagy negatív tapasztalat, élmény után a honlapon 

elérhető információk mellett a megjelenésnek, az arculatnak és a fotóknak kiemelt szerep jut. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a magyar nyelvű városi internetes felület a helyi 

lakosságnak és a magyar látogatóknak egyaránt szól. Győr esetében a honlapon külön „Turizmus” 

fül található, mely kezdőoldalán az országosan egyedülálló, a város által összefogott és koordinált 

„Városi programcsomagok” ajánlata szerepel. Így a látogató az első kattintásra az „Üdvözöljük 

Győrben” köszöntés után egy komplex, kedvező áru turisztikai csomaggal szembesül, a lap alján a 

város történelmével és nevezetességeivel ismerkedhet meg az internetező. További kattintásokkal 

az aktuális programok, a híres győriek és további hasznos információk is elérhetők. 

 

Michalkó, 2014-ben megjelent publikációjában 9 magyarországi nagyváros (Budapest, Kecskemét, 

Szeged, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Pécs, Győr, Székesfehérvár) honlapját elemezte abból a 

szempontból, hogy az adott város milyen üzeneteket közvetít magáról. Legfőbb szempontok a 

turisztikai megjelenés (kínálati paletta) és az arculat (logó, szlogen, díjak) voltak. Győrről az alábbi 

megállapítást tette a szakember: „A portál a XXI. századi informatikai dizájnnak megfelelően, az 

innovációt és a kreativitást sugallva, kizárólag ikonokból építkezve várja a látogatót. A honlapon 

egyszerre van jelen a város dinamizmusát, sokszínűségét és vízre épülését sugalló logója és a 

tradicionális címre, aki ide belép sokkal inkább egy ipari üzem eligazítójában, mintsem egy 

település kapujában érezheti magát. A turizmusnak önálló ikonja van, amely mögött „Városi 

programcsomagokként” találkozhatunk a kultúrával, a családbarát kínálattal, az aktív pihenéssel és 

                                                 
62 http://www.hrs.com/, letöltés: 2015. 03. 19. 

http://www.hrs.com/
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a kulináris élményekkel, nem beszélve az Audi látogatóközpont animált ajánlójáról. A még 

finomabb részletekre vágyó érdeklődők a turizmus oldal menüsorából érhetik el a meglehetősen 

informatív oldalakat. Győr portálján a turizmus kiemelt szerepet játszik, így annak ellenére, hogy a 

város imázsában az ipari funkció a domináns, a turizmussal kapcsolatos képzetek megteremtésének 

is komoly szándékával találkozhatunk” [Michalkó, 2014:44]. Megállapításában a szakember is a 

városvezetés által sugallni kívánt sztereotípiát emeli ki, hogy Győr ma már nem egy koszos szürke 

iparváros, hanem egy lendületesen fejlődő, virágzó ipari központ, mely az ipar mellett a kultúra és a 

sport centruma is [Jakab, 2014]. Michalkó tanulmányában leírja, hogy Győr honlapja a mai 

trendnek megfelelő, informatív és egyfajta imázst közvetítő információs, marketing felület. Győri 

honlap célja, hogy a világ bármely pontjáról több nyelven, a városra jellemző dinamikus arculattal 

elérhető legyen, a városról és idegenforgalmi kínálatáról szóló információk naprakészek és 

pontosak legyenek, melyet számos elismerés és díj is alátámaszt63.  

 

5.4.2 A győri városmárka  

 

A győri városmárka építés az önkormányzat Városmarketing és Programszervezési Főosztályának 

feladata. Célja, a jellegzetes győri vonzerők, programok, fesztiválok megismertetése minden 

potenciális város látogatóval. A városmarketing tevékenységet a győri önkormányzat akkor végzi 

megfelelően, ha a kommunikációs csatornákon keresztül az érintettekhez (lakosok, gazdasági 

szereplők, turisták, stb.) eljut az információ (látnivaló, attrakció, elérhetőség, programok stb.) és a 

korábban megtapasztalt vagy hallott - objektív és a szubjektív - élmények találkoznak. 

 

Az 1990-es évektől indult Győr külső imázsának alakítása. A külső imázs a helyi élet 

mindennapjaitól távol lévő szereplők érzékelésén alapszik, ezért a városmarketing tevékenységhez 

kapcsolódó kommunikációs eszközökkel könnyebben alakítható, mint a belső imázs [Kavaratzis - 

Ashworth, 2005]. A várost népszerűsítő könyvek és kiadványok, egyfajta „turista - tekintetek” 

[Urry, 1990], ahol a látogató a látott, hallott képet, a szlogent, a logót társítja a valósághoz [Szijártó, 

2010]. A szlogen szerencsés, ha kifejezi a város karakterét, hangulatát, esetleg vízióit [Papp - Váry, 

2014]. Győr szlogenjeinek és logóinak változását az alábbi, 15. táblázat szemlélteti. 

 

 

                                                 
63 2008: E-GO honlap minősítési eljárás – Nagyvárosi kategória 1. hely, 2009: „Az Év Honlapja - 2009 

Minőségi Díj”, 2011: az E-Festival, Önkormányzatok kategóriában a 3. helyet, és az „Év Honlapja” címet 

[http://hirek.gyor.hu/cikk/szakmai_elismeresek_gyor_honlapjanak.html].  
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15. táblázat. Győr logó-, és szlogen változásai, 1996-2015 

 

 

Bevezetés 

éve 

 

1990 – 

1996 

 

1996 - 

2007. július 

 

2007. július – 

2011. március 

 

 

2011. március - 

 

Logó  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szlogen 

 

Folyók városa 

 

A három folyó 

városa 

 

 

Győr, a 

találkozások 

városa! 

 

Én, Te, Győr! 

Egy város 

mindenkiért! 

Egészség 

Kultúra 

Innováció 

A jövő Győrben Épül! 

 

„Beégési 

idő” 

 

rendszerváltás 

előtt vált ismertté 

(kb. 30 - 40 év) 

 

11 év 

 

4 év 

 

jelenleg is  

(idáig 4 év) 

 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés 

 

A legelső Győrt népszerűsítő szlogenek a „Folyók városa” és a „A három folyó városa” voltak. 

Használatukról ugyan nem született hivatalos állásfoglalás, csupán civil „szlogen csíra” 

kezdeményezés volt, melyet a város lokálpatriótái, város-, és helytörténésze, illetve földrajztudósa 

(Czigány Jenő, Fehérvári Alfréd, Göcsei Imre, stb.) a Győrről megjelent útikönyvekben a 

rendszerváltás előtt használtak. 

1996-ban került hivatalosan bevezetésre a „Győr, a találkozások városa” logó és szlogen, amelyet 

hivatalosan 11 évig használt az önkormányzat. Az egykori szlogen ismert és kedvelt jelmondat, 

melyet mind a mai napig a szakemberek és a helyi lakosok is magukénak érzik.  

2007-ben a győri önkormányzat szlogen pályázatot hirdetett turisztikai és idegenforgalmi 

elképzeléseinek megvalósítása érdekében. Cél, Győr külső és belső arculatának megfelelő új 
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városmarketing elem kidolgozása64 volt. Az „Én, Te, Győr! Egy város mindenkiért!” szlogen 

győzött, melyet 4 évig használt a város.  

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” az érvényben lévő, hivatalos szlogen és 

logó 2011-ben került bevezetésre. A város imázsát erősítő szlogent és logót nemcsak az 

önkormányzat, hanem a város gazdasági, kulturális, sport életében meghatározó szereppel bíró Audi 

Motor Hungaria Kft. és a Széchenyi István Egyetem közösen használja, kölcsönösen erősítve a 

város, az autóipar és az egyetem pozícióját. A szlogenhez kapcsolódó színes logó tulajdonképpen 

egy kicsinyített város „térkép”, melyben a kék „vonalak” a folyók, a szavakkal megegyező színek 

városrészeket jelölnek: 

 

 

23. ábra. Győr Megyei Jogú Város logója 

 

 

 

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Városmarketing Főosztály 

 

 

 

- Egészség: Újváros - Sziget (jelenleg: Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, jövőben: 

EYOF - hoz kapcsolódó sportinfrastruktúra fejlesztések helyszíne), 

- Kultúra: Belváros (épületek, múzeumok, kiállítóhelyek, információs központ, stb.), 

- Innováció: Révfalu (Széchenyi István Egyetem, Mobilis Interaktív Kiállítási Központ). 

 

Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” szlogennel a győri lakosság egyre jobban 

azonosul. Kijelenthető, hogy a város megtalálta saját útját az új arculattal és ez egybecseng a 

jövőbeni városfejlesztési iránnyal, melyek nagyban segítik Győr ismertségének növelését.  

 

 

                                                 
64 http://www.kozgyules.gyor.hu/data/files/kozgyulesek/szlogen.doc, letöltés: 2016. 01. 25.  
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A korábban említett „turista - tekintet” szempontjából Győrt számos dologhoz társítják a szerzők 

(termék, épület, híres ember, attrakció, fesztivál, stb.). A 24. ábra a Győrt bemutató könyvekben és 

a győri önkormányzat által kiadott idegenforgalmi imázs kiadványokban szereplő jelmondatok 

felhasználásával került összeállításra. A nyomtatott anyagokban szereplő jelmondatok lényegében 

egyfajta tükrei, felvillanásai Győr arcának. Konkrét üzeneteket, döntés megkönnyítését segítő 

információkat közvetítenek az egységes, pozitív városkép kialakításának érdekében. A lenti 

táblázatban látható, hogy a kiadványokban szereplő jelmondatok milyen változatos, mondhatni 

sokszínű kavalkádot alkotnak.  

 

Megállapítható, hogy a városmarketingért felelős szakemberek Győrben előszeretettel kapcsolnak 

jelzőket (folyók, kultúra, innovatív, sportos, találkozások) a város neve után. A több éve használt és 

ismert hívómondatok konzisztens használata növeli Győr városmárka értékét (pl. Győr, a 

találkozások városa, Győr, a folyók városa), ugyanakkor a túl sok érvényben lévő jelmondat zavaró, 

más városhoz is köthető, kevésbé konkrét hívó szó. 
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24. ábra. Győr jelmondatai, 1990-2016 

 

 

Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés 
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2013 és 2014 között, a témához kapcsolódó kérdések során a Győri Járműipari Kutatás lakossági 

kérdőívében vizsgálatra kerültek a városhoz kapcsolódó szlogenek, jelmondatok ismertsége. A 

múltban közkedvelt jelmondat az inkább a természeti adottságokat hangsúlyozó „Folyók Városa”, 

és az ipari adottságokat jelző, erősen rendszer specifikus „Munkásváros” volt, napjainkra vegyes 

képet adtak a válaszadók. Megmarad a jól beégetett „Folyók városa”, kisebb arányban még mindig 

jelen volt a kilencvenes években sokat használt „Találkozások városa” képlet, s látványosan 

előretört „Az autóipar városa - Autopolis” szlogen (16. táblázat). Ezzel a jelmondattal hivatalos 

formációkban ugyan nem találkoztunk, de vélhetően a közönségnek szimpatikus tűnt. A jövőre 

vonatkozó meghatározások megjelennek, határozottan előretört az új arculati megnevezés az 

„Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.”, de megmarad „Az autóipar városa - 

Autopolis” is. Ebben a mintában már ismertséget mutat tehát az új szlogen, de a régieket sem lehet 

kitörölni az emberek emlékezetéből. Mindez jelzi, hogy széles várostársadalmi elfogadottsággal 

alaposan elő kell készíteni a városmárka elemek formálását, annak átrendezését és kellő időt kell 

hagyni az elfogadásra.  

 

16. táblázat. Győrhöz kapcsolódó szlogenek ismertsége, azok időbeli változása (említések %-ban) 

 

 

Megnevezés 

 

 

múlt 

 

jelen 

 

jövő 

Folyók városa 47,4 33,2 12,2 

Találkozások városa 9,5 19,2 9,4 

Az autóipar városa - Autopolis 1,6 25,3 25,6 

Munkásváros 24,4 1,9 1,7 

Polgári város 8,1 1,9 0,8 

Barokk város 8,2 6,7 2,8 

Én, Te, Győr 0,6 6,3 7,8 

A jövő Győrben épül 0,2 5,5 39,8 

 

Forrás: Győri Járműipari Körzet kutatás – lakossági felmérés, 2013 

 

A fenti táblázat adataiból kiderül, és ezt egy másik, 2014-es felmérés [Dombi et al. 2013] is 

megerősíti, hogy a 2011-ben bevezetett új szlogennek három év alatt nem volt elég ideje „beégni” a 

köztudatba. Az „Egészség. Kultúra. Innováció. A jövő Győrben épül.” szlogen a jelenben 5,5%-os, 

míg a jövőre vonatkozóan már 39,8%-os említettségű.  
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2008-ban a győri társadalmi-, és hivatáselit körében végzett kérdőíves felmérés szimbólumokkal 

kapcsolatos kérdésekre kapott válaszok eredményeiből kitűnt, hogy a városhoz társított 

szimbólumrendszer viszonylag homogén és stabil. Az tapasztalható, hogy ezekben legnagyobb 

gyakorisággal az épített környezet bizonyos elemei jelennek meg. Győr imázsát a helyiek szerint 

alapvetően a városháza, a Püspökvár, a Belváros egésze határozza meg, a válaszadók nagyjából fele 

említette ezeket az elemeket egy teljesen szabad választáson alapuló kérdés esetén. Második helyen 

a természeti környezet elemei szerepeltek, harmadikként pedig a város ipari jellegéhez kapcsolódó 

objektumok és fogalmak, nagyobb arányt képviselve, mint a 2004-es vizsgálat esetén (csak az Audi 

említése akkor még 14%) [Csizmadia – Páthy, 2010].  

 

2014-ben kutatást folytatott a Széchenyi István Egyetem a városi prominenciák között, különféle 

várossal kapcsolatos megítélésekről. Az egyik kérdéskör éppen a szimbólumok rendszere volt, 

keresve azok beépülését az elit gondolkodásába, városképletébe [Czakó - Poreisz 2014]. A 

városszimbólumok világa erősen leegyszerűsített, hiszen a megkérdezettek 75 %-a három jellemzőt 

határozott meg most is, éspedig a városháza épületét (32%), a folyókat (25%) és az Audit (13%). 

Arra is keresték a kutatók a választ a felmérés során, hogy milyen szimbólumokkal lehet a város 

jövőbeli helyzetét legjobban kifejezni. A válaszok itt is az épületekre (városháza, Széchenyi tér), a 

folyókra, harmadikként az autóiparra, s végül a turizmusra, és kisebb részben a kultúrára 

fókuszáltak.  

 

25. ábra. Győr imázsát leginkább meghatározó tényezők a helyiek szerint (N=563) 

 

 

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 
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Saját, lakossági kérdőívemben is kíváncsi voltam a város szimbólumrendszerének változására. Az 

említési gyakoriságokat szófelhőben kerültek ábrázolásra (25. ábra). Látható, hogy ebben a 

kutatásban is a legnagyobb említettséget a városháza (29%), a folyók (20%), a Vaskakas (19%) és 

az Audi (11%) kapta. 

 

A szerzők közös álláspontja, hogy az elmúlt 20-25 év arculatépítései visszaköszönnek a 

válaszokban, és megjelennek a gazdasági fejlődést motiváló új tényezők is (pl. autógyártás- Audi), 

valamint a társadalmi tőke elemei, így a tudástermelés (pl. egyetem) és az innovációk (pl. 

Szódásüveg szökőkút). Teljes mértékben azonosulunk azzal a szerzői megállapítással, hogy a 

városfejlesztésnek, - de kiegészítjük ezt azzal, hogy minden városalakító tényezőnek - nagy 

figyelmet kell fordítani Győr által bevezetett és elfogadott városmárka következetes, egységes 

városi, országos és nemzetközi kommunikációs terekben való koherens alkalmazására, így 

növelhető a város kapcsolati tőkéje. A 2017-ben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztivál (EYOF) új és nagy lehetőséget nyújt a város nemzetközi közegben történő márkázására. 

 

A fent leírtakat összefoglalva elmondható, hogy Győr város neve - 1996-tól - mindhárom hivatalos 

szlogen részét képezi, ezért első hallásra egyértelműen a városhoz köthető, megjegyezhető, és 

ezáltal köztudatba könnyebben átvihető. A jelenlegi győri városmárkázás, más magyar városokkal 

összehasonlítva innovatív, lendületes és fiatalos. Mind a logó, mind a szlogen kifejezi a város 

nyitottságát az innovációra. Tudatos marketing kommunikációval a hasonló attribútumú, műemléki 

adottságokkal és turisztikai attrakciókkal rendelkező hazai városi desztinációk között kitűnhet Győr. 

Emellett a minden célcsoportot lefedő, turisztikai szemléletű, aktív marketing tevékenységgel 

nagyban változtatni tudunk a „csupán iparváros” képen.  

2014-ben ugyanakkor, a magyar emberek többségében még nem él egy különleges, más várossal 

nem összetéveszthető, unikális városkép Győr hallatán.  

 

5.5 A város turizmusáért felelős menedzsment 

 

A turizmusért felelős intézményrendszer az iparhoz kapcsolódó üzleti turizmus igényeit követve, 

1956-ban kezdte el munkáját, célja a város gazdasági életéhez szorosan kapcsolódó üzleti és 

szabadidős turisták koordinálása és információval történő ellátása volt. Kiemelt szerepet kapott az 

akkori rendszerben a Ciklámen Tourist iroda, mely szakmai munkáját az 1996-tól a Tourinform 

Győr iroda veszi át. Az 1990-es években a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány és az 



115 

 

idegenforgalmi referens látja el a városi turizmussal kapcsolatos feladatokat. 2006-ban, 

kormányváltás után polgármesteri döntés született arra vonatkozóan, hogy Győr városában kiemelt 

szerepet kap a turizmus, melyhez a személyi feltételeket is biztosította az önkormányzat. Létrejött a 

Kommunikációs és Városmarketing Csoport, feladata a város imázsának kialakítása volt. 2010-től a 

csoport átalakult Városmarketing és Turizmus Osztállyá, az osztályon dolgozó szakemberek 

kiemelt hangsúlyt fektettek a város imázsának-, és a városba érkező turisták számának-, és a 

tartózkodási idejének növelésére [Tóthné, 2015/1]. 2012-től a város arculatáért, idegenforgalmának 

fellendítéséért a turisztikai kínálatának népszerűsítéséért külföldön és belföldön a Városmarketing, 

Kulturális és Sport Főosztályhoz tartozó a Marketing, Turizmus és Kommunikációs Osztály felelt. 

Az osztály 2014-től átalakult, Városmarketing és Programszervezési Főosztállyá, feladata a város 

turizmusával összefüggő komplex feladatok ellátása, ide tartozik a város reprezentálása, 

népszerűsítése bel-, és külföldön egyaránt. Győr imázsának növelése, a városi kiadványok 

koordinálása, várost népszerűsítő események szervezése és lebonyolítása. A dolgozat írásakor 

(2016. április) a főosztályon 8 fő dolgozik, a turizmussal kiemelten továbbra is az idegenforgalmi 

referens foglalkozik. Az önkormányzati tulajdonú 65 Baross úti Látogatóközpont szoros 

együttműködésben segíti az idegenforgalmi referens munkáját (26. ábra). 

 

26. ábra. Győr turizmusáért felelős intézményrendszer  

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

                                                 
65 2014. szeptemberig a Látogatóközpontot a KULTÚRA&TURISZTIKA Közhasznú Nonprofit Kft. 

üzemeltette, feladatait és alkalmazottait a Győr Projekt Kft. vette át. 

Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Városmarketing, és 
Programszervezési  

Főosztály
Győr Projekt Kft. 

Látogatóközpont / 
Tourinform Győr (8 fő)
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Elmondható, hogy a győri turisztikai szakértők legnagyobb százalékban elégedettek (kiváló, jó, 

elfogadható) az önkormányzat idegenforgalom fejlesztésében vállalt szerepével. A válaszadók 8%-a 

jelölte meg a nem megfelelő kategóriát és 3% jelölte meg azt a kategóriát, hogy nem ismeri az 

önkormányzat idegenforgalom fejlesztésében vállalt szerepét. A 27. ábra a saját, szakértői 

megkérdezés eredményét mutatja. 

 

 

27. ábra. Milyennek ítéli meg a győri önkormányzat idegenforgalom fejlesztésében vállalt szerepét? 

(N=63) 

 
Forrás: saját kutatás (szakmai megkérdezés, 2014) 

 

 

 

Kíváncsi voltam a turisztikai szereplők véleményére, hogy a jövőben mi segítené a szakmán belüli 

együttműködést. A lenti ábráról leolvasható, hogy a válaszadók 43 százaléka jelölte az 

önkormányzat részéről történő rendszeresebb szakmai tájékoztatást, illetve a rendszeres szakmai 

fórumok szervezését.  
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28. ábra. Véleménye szerint mi segítheti a jövőben a turizmusban, és turizmus fejlesztésében 

érdekeltek együttműködését? (N=63) 

 
Forrás: saját kutatás (szakmai megkérdezés, 2014) 

 

A szakmai fórumokon a városi turizmusban dolgozó felsővezetők első kézből kapják a jövőbeni 

fejlesztési irányokról, beruházásokról, támogatási lehetőségekről, programokról, stb., az 

információkat. Egy-egy rangos fesztivál-, jubileum-, vagy turisztikai attrakció újdonság fontos 

kapcsolódási lehetőségeket jelentenek a szakértők számára és nagyban megkönnyítheti munkájukat 

az újdonsággal összefüggő erőteljes turizmusmarketing. 

 

A Látogatóközpont  

 

A 2012-ben átadott város fogadószobája, a sétáló utcán található Látogatóközpont. Az épület 

megépítésének célja a város idegenforgalmának fejlesztése, valamint ezzel kapcsolatban a város 

által vállalt turisztikai szervezési és szolgáltatói feladatok ellátása volt. Az iroda szakmai 

tevékenységét a Magyar Turizmus Zrt., Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kft. között 

létrejött névhasználati szerződés szabályozza. A Tourinform Győr egész évben nyitva tartó területi 

információs és marketing irodaként működik. Az iroda nem csak az információadás, tájékoztatás 

helyszíne, hanem a szakmai munka egyik bázisa: közvetlen kapcsolatban áll az érdeklődőkkel 

(városlakók, a város vendégei), a turisztikai szolgáltatókkal, intézményekkel, szervezőkkel, továbbá 

visszacsatolási lehetőséget nyújt a kereslet igényeinek figyelemmel követésére. A városi 



118 

 

nagyrendezvényekhez (Négy Évszak Fesztivál programjai) kapcsolódó jegyértékesítési és 

információs tevékenység továbbra is komoly súlyt képvisel az iroda ügyfélforgalmában. 

A Látogatóközpont alsó szintjén ajándékbolt működik, ahol egyedi, Győrre és Magyarországra 

jellemző ajándéktárgyakat vásárolhatnak a vendégek. Itt található az ETO-sarok, ahol a sport 

kedvelők megvásárolhatják a klub logójával ellátott termékeket. 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városmarketing és Programszervezési Főosztályával 

szoros együttműködésben a Látogatóközpont munkatársai készítik el a város kiadványait, illetve 

promóciós anyagait. A város képviseletében a Kft. rendszeresen részt vesz hazai és külföldi 

turisztikai kiállításokon, vásárokon, testvérvárosi rendezvényeken és egyéb eseményeken.  

 

A győri lakosok legnagyobb százalékban jónak és kiválónak ítélték meg a ház munkáját, csupán 2 

% jelezte, hogy nem megfelelő. Ugyanakkor komoly visszajelzés, hogy nyitás után 2 évvel a 

győriek 23%-a nem ismeri a házban lévő lehetőségeket.  

 

29. ábra. Milyennek ítéli meg a két éve működő győri Látogatóközpont / Tourinform Győr 

működését? (N=563) 

 
Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

 

A szakértők legnagyobb százalékban jónak, kiválónak, egyre jobbnak jelölte a Látogatóközpont 

működésének hatékonyságát. A szakma felé irányuló szorosabb együttműködés hiányosságára 

mutat, hogy a megkérdezett szakmai vezetők 3%-a nem ismerte a Látogatóközpont működését.  

 

A válság után, 2010-ben hazánkban egyedülálló módon66 először a győri önkormányzat állított 

össze városi programcsomagot, a kezdeményezés célja volt, hogy minél több turistát vonzzon a 

                                                 
66 Azért egyedülálló módon, mert más önkormányzati szervezet azóta sem áll össze programcsomagokat. 
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városba, hogy Győr a hazai idegenforgalmi piacon egy családbarát, műemlékekben gazdag 

városként jelenjen meg. A városi programcsomagok koordinálását, kalkulációjának elkészítését a 

Látogatóközpont munkatársai végzik. A több napos programcsomagok összeállítása utazási irodai 

tevékenységnek minősül, jogi, gazdasági és szakmai feltételeivel rendelkezik a ház. A városi 

programcsomagok létrehozásának pozitív hozadéka, a szakmai összefogás és párbeszéd. A 2016-

ban kiajánlásra került tematikus turisztikai csomagok a következők: a Kulturális kalandozás, az 

Aktív pihenés Győrben és az Élmények Világa.  

 

A Látogatóközpont évről-évre egyre több érdeklődőt vonz, 2015-ben személyesen 59.691-en, 

telefonon 10.248-an érdeklődtek, látogatóinak 15%-a külföldi volt. A 2015-ös statisztikák alapján 

elmondható, hogy az előző, 2014-es időszakhoz képest 6,5%-kal nőtt az érdeklődők száma.  

 

30. ábra. A Látogatóközpontba betérők számának alakulása, 2013-2015 

 

 

 

Forrás: Látogatóközpont adatai alapján, saját szerkesztés 

 

Látogatóközpontba betérők legnagyobb százaléka az emeleti Tourinform irodában a városban 

megrendezésre kerülő programokra vásárolnak jegyet (25%), emellett nagy az érdeklődés a városi 

programok (14%), az információs anyagok és prospektusok (13%), látnivalók (10%) iránt. Az 

érdeklődők ma már alig foglalnak szállást (0,2%) az irodában, melyet versenysemlegesen és 

jutalékmentesen végeznek az ott dolgozók.  
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31. ábra. A Látogatóközpontba betérők motivációja, 2015 (N=59.691) 

 

 

 

Forrás: Látogatóközpont adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 

2015-ben a látogatók legnagyobb százaléka (25 %)  rendezvény jegy vásárlása miatt tért be a házba. 

2013 óta a rendezvény jegyértékesítés megduplázódott (2013:12%) az irodában, amely az Audi 

Aréna nyitásával szoros kapcsolatban áll. Az alábbi táblázatban található az Audi Arénában 

megrendezésre került kulturális és sportesemények sora, az eseményen résztvevők számával.  

 

A 17. táblázat adataiból látható, hogy az Audi Aréna építésének köszönhetően Győr otthonává vált 

a nemzetközi nagy sporteseményeknek és a nagyobb koncerteknek egyaránt. A színvonalas 

koncertek és a több napos nemzetközi sportesemények a turisztikai hozadék mellett növelik a város 

imázsát. 
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17. táblázat. Audi Arénában megrendezésre került kulturális- és sportesemény, 2014-2015 

 

 

Hónap / 

Esemény 

 

 

Koncert / sportesemény 
 

 

2014 
 

december Női Kézilabda EB- 5500 fő 
 

2015 
 

január 

Modern Talking- 4500 fő,  

Diákolimpia országos döntő/kézi/3 nap 250 fő/nap,  

Alcufer kupa- 400 fő,  

február 

U13 kézi bajnokság- 200 fő,  

U13 futsal torna-150 fő,   

ERGO OB- 100 fő 

március Kosárlabda 8-as döntő 6 mérkőzés nap/ 250 fő,  

április 

Macskák- 4500 fő, 

Macskák- 4500 fő, 

Jozé Cura- 4500 fő,  

oviolimpia -500 fő,  

futsal döntő- 250 fő 

május 

Karate -500fő,  

Új Nemzedék Program- 1000 fő, 

 24 órás vetélkedő- 600 fő 

június Judo EK-  400fő 

szeptember Red Army Choir- 2000 fő,  

október 

István a király – 4000 fő 

István a király – 5000 fő 

Lord of The Dance- 5000 fő,  

oviolimpia- 40 fő 

november 

Mesterfokú tornász- 150 fő/ nap,  

Ákos koncert – 5000 fő 

oviolimpia- 40 fő 

Hungarian Open Nemzetközi Lövészverseny – 2 nap, 

150 fő/ nap 

december 

Grease- 5000 fő,  

Irigy Hónalj Mirigy- 5000 fő,  

Demjén Koncert- 5000 fő,  

MLSZ torna- 50 fő,  

Fehér Miklós Emléktorna- 300 fő 
 

Forrás: Audi Aréna adatai alapján, saját szerkesztés 

 

2015. július és augusztus hónapban nem volt rendezvény az Audi Arénában. 
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Összefoglalva a fejezetben leírtakat elmondható, hogy Győrben nem a Turisztikai Desztinációs 

Menedzsment Szervezet, hanem az önkormányzat fogja össze a turisztikai szereplőket és felel a 

turizmusért. Az idegenforgalmi referens munkáját segíti a Látogatóközpont csapata. A turizmussal 

kapcsolatos ötletek kivitelezését és szakmai együttműködését segítik az önkormányzati fenntartású 

intézmények (Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Mobilis, Xantus János Állatkert, Füles 

Bástya, Audi Aréna, Aqua Sport Központ). 2010-től egyedül álló módon az önkormányzat városi 

programcsomagot hozott létre, melynek célja Győr imázsának növelése, nagyobb vendégéjszaka-

szám generálása volt. A programcsomagok összeállításával és kidolgozásával indult el egy szakmai 

párbeszéd. A szakértői kérdőív alapján szükséges a szakmai megbeszélések számát bővíteni, hogy a 

szakma az önkormányzat turizmussal kapcsolatos fejlesztéseiről, programokról, lehetőségekről első 

kézből, időben értesülhessen. 
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6. Győr, új városterméke - „Győrikum” 

Győr jövője 

 

6.1 A turizmusban rejlő további fejlődési lehetőségek 

 

Az előző fejezetekben Győr és térségének - a régmúltból kiindulva a közeli jövőig történő - 

fejlődését mutattam be a településfejlődés, az ipar, a közlekedés és a turizmus négyes szinergiáján 

keresztül. Jelen fejezetben Győr jövőbeni fejlődési pályáját írom le, különös tekintettel a turisztikai 

szektor szerepére. Célom, hogy a fejlődéshez kapcsolódó új városterméket, a „Győrikumot” 

bemutassam, mely apró csíráit a gazdag történelmi és ipari múlt-, és a jövőbeni fejlesztések révén 

magában hordozza a város.  

 

Az elmúlt két évtizedben több olyan kutatás zajlott a Győrben, amelyek a turizmus szerepét 

közvetve kívánták feltárni, illetve ehhez kapcsolódóan a turisztikai potenciál bizonyos elemeit. A 

2008-ban a győri társadalmi és hivatáselit körében végzett kérdőíves kutatás egyik fókuszpontja a 

város versenyképességének értékelése volt, és ennek során a vizsgált ágazatok között a turizmus is 

helyet kapott. Az eredményekből alapvetően az a kép bontakozik ki, hogy a turizmust, mint 

általános és potenciális versenyképességi tényezőt kiemelten fontosnak ítéli meg a győri 

prominencia, viszont jelenlétét nem érzékeli hangsúlyosnak a városban. Arra a kérdésre, hogy a 

felsorolt, fejlett európai városokra jellemző tényezők érvényesülése érzékelhető-e Győrben, a 

legalacsonyabb említési arányt a turizmus kapta (18,5%). Ezt látva nem meglepő, hogy a jövőbeli 

versenyképességet célzó feladatok között a válaszadók az egyik legfontosabbként értékelték a 

turizmus fejlesztését (a négyfokozatú skálán 3,66-os átlagérték, az ötödik legfontosabb a 23 említett 

tényező közül). A különféle gazdasági ágazatok jövőbeli fontosságának megítélésénél a turizmus 

kapta a második legmagasabb említési arányszámot az autóipar után; a válaszadók 92%-a 

nyilatkozott úgy, hogy Győr számára fontos lesz a jövőben a turizmus, miközben csak 70% szerint 

rendelkezik hagyományokkal a városban [Csizmadia – Páthy, 2010].  

A prominenciavizsgálat 2013-ban hasonló mintán, illetve tartalommal megismétlésre került, az 

általam vizsgált problémakörök esetében hasonló eredményeket mutatva. A turizmus fontosságának 

megítélése ugyan némiképp visszacsúszott a rangsorban néhány elsődleges gazdasági tényezőhöz 

képest, de a pozícióvesztés nem számottevő, illetve emellett valószínűsíthető a gazdasági válság 

hatása is a preferenciák átrendeződésében. A 2013-as felmérés azon kérdésére, hogy 
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általánosságban turisztikai célpontként jellemezhető-e Győr, a válaszadók mindössze 20 százaléka 

felelt igennel, a jövőre vonatkozóan viszont kedvezőbb a megítélés; a győri elit egyharmada látja 

úgy, hogy a város turisztikai célponttá válik.  

 

A turisztikai célpont jelleg, ugyan az elit jövőre vonatkozó megítélése, azonban az iparnak, illetve 

nyári időszakokban az egyéb látogatóknak is köszönhetően napjainkra a külföldiek jelenléte 

megszokottá vált a városban. Saját, lakossági kérdőíves kutatásomban a válaszadók a turisták 

érkezésének számos pozitív hatását emelték ki a város életében.  

 

32. ábra. Turisták érkezésének pozitív hatása Győrben (N=563) 

 

 

Forrás: saját kutatás (lakossági kérdőív) 

 

A több választ is megengedő kérdésre, a legtöbb megjelölés a kereskedelmi-, és vendéglátóipari 

fejlesztésekre (421 db), a város idegenforgalmi adóbevételének növekedésére (366 db) és a 

munkalehetőségek bővülésére (338 db) érkezett. 

 

A turisztikai statisztikai adatok alapján kijelenthető, hogy évről-évre magas szállodai foglaltságokat 

realizál (5.fejezet). Saját kutatásban, a turizmusban érdekelt szakértői válaszadók 46 százaléka 

vállalkozásának jövőjét úgy ítélte meg, hogy jövedelmező lesz. A szakmabeliek 74 százaléka 

válaszolt igennel, arra a kérdésre (2. sz. melléklet), mely szerint „Tervez-e cége az elkövetkező 3 

évben valamilyen fejlesztést, beruházást?”. A győri turisztikai szakma bízik a turizmus 

fellendülésében és a pozitív jövő képben, elsősorban eszközbeszerzést, modernizálást (34%), 

szolgáltatásfejlesztést (24%), marketing tevékenység fokozását, ezáltal új piacok megszerzését 

(20%), illetve infrastruktúrafejlesztést (14%) tervez az elkövetkező 3 évben. Szakértői 
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kérdőívemben kíváncsi voltam arra is, hogy miben látják Győr jövőbeni turizmusfejlesztésének 

kulcsát a szakemberek [Tóthné, 2015/1, 2016].  

 

33. ábra. Ön szerint mi Győr jövőbeni turizmusfejlesztésének a kulcsa?(N=63) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás (szakmai megkérdezés, 2014) 

 

A szakmai megkérdezettek (N=65) az eddigi turisztikai szuprastruktúra (turisztikai kiállítóhelyek, 

fürdőfejlesztés, minőségi 5*-os szállodakapacitás bővítése) felújításán és bővítésén kívül, a vallási-, 

az egészség-, a konferencia- és a sportturizmus fejlesztésében látja a kitörési pontokat (33. ábra).  

 

A szakértői válaszokból kiderül, hogy a kisalföldi megyeszékhely jövőbeni turizmus fejlesztésének 

fontos kulcsa a fürdő fejlesztése (válaszadók 15%-a jelölte), illetve a gyógy- és wellness központ 

építése. Második helyen szerepel (12%-al) az eddigi turisztikai attrakciók bővítése, vagyis az eddigi 

fejlesztések mellett szükség van további attrakcióbővítésre, mely az városban eltöltött átlagos 

tartózkodási időt is hosszabbítja. A szakmabeliek 11%-a jelölte meg a „Győr környéki csillagtúrák 

(pl. Pannonhalma, Komárom, Lébény, stb.) közös kiajánlása turisztikai csomagok formájában” 

választ. A városban ugyan több utazási iroda is működik, de jobbára csak kiutaztatással 

foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy az utazási irodákkal történő együttműködés és összefogás a 
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közös győri és Győr környéki programok kiajánlására további sikereket hozhat a város 

idegenforgalmában.  

A város légi úton történő jobb elérhetősége megnyithatja a kaput a nagyobb tömegek érkezése felé. 

A péri repülőtér fejlesztését a szakértők 9%-a jelölte. A repülőtér fejlesztése folyamatos [Tóth-

Kardos, 2008, 2009, 2010, 2011], a nagy gépek éjjel-nappali fogadására jelen állapotában is 

alkalmas, azonban a 2017-es EYOF-ra egy nagyobb várócsarnok építése elengedhetetlen. 

 

A konferenciaturizmus fogadókapacitásának fejlesztését a szakmai megkérdezettek 8%-a jelölte. A 

Magyar Kongresszusi Igazgatóság 2014-es adatai alapján a rendezvények 32,5%-át vidéken 

tartották, míg a magyar konferenciák esetében nem annyira Budapest-centrikus a rendezvénypiac, 

mert a nemzetközi konferenciák 23%-át, a magyar konferenciák 38,7%-át tartották vidéken. A 2014 

decemberében átadásra került Audi Arénával a győri konferenciaturizmus új lehetőségek előtt áll, 

mert az aréna nagy létszám befogadására (plenáris ülés) alkalmas konferencia helyszín. A szakértői 

kérdőívben (2. sz. melléklet) a válaszadók a konferenciaturizmust 47 %-ban fejlesztendőnek ítélték. 

Az egy napos, nagyobb létszámú rendezvények, üzleti találkozók, konferenciák helyszínéül a 

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ épülete is izgalmas helyszín. 2012-től ETO PARK Hotel 

Business&Stadiumban több mint 1000 m² terület áll rendelkezésre konferenciák megtartására. A 

szálloda értékesítés és marketing részlegvezetője, Szalai Andrea a szakértői interjúra (4. sz. 

melléklet) adott válaszában kiemelte, hogy a szálloda megnyitása óta számos hazai és nemzetközi 

konferenciák, rendezvények, workshopok helyszíne. Szállodájukban a konferenciaturizmus, 2012-

ben az összes foglaltsági adatok 1,6%-át, 2013-ban 16%-át, 2014-ben a 14%-át, 2015-ben 28%-át 

generálta. Az adatokból egyértelműen látható a lineáris növekedés, (a fejlett konferencia 

infrastruktúrának köszönhetően) a négy nagy szálloda közül (Hotel Famulus, Hotel ibis, Hotel Rába 

City Center, ETO Park Hotel Business&Stadium) ebben a szállodában a legnagyobb a 

konferenciákhoz kapcsolódó foglaltságok aránya. A Hotel Famulus által rendelkezésemre bocsájtott 

statisztikái alapján elmondható, hogy számos konferencia és rendezvény helyszínéül választják a 

szállodát, de az események általában egy naposak, ezért a legtöbb konferenciához nem kapcsolódik 

szállásfoglalás. 

 

A turizmusban dolgozók körében végzett kérdőíves kutatásomban nagy jelentőséget tulajdonítottam 

az egyes turisztikai ágak (konferencia-, szakrális-, kulturális-, sport, gyógy- és wellness turizmus) 

értékelésének. A 34. ábra szín eloszlásából (zöld – fejlesztendő, piros – elfogadható) látható, hogy a 

leginkább elfogadhatónak (59%) és a legkevésbé fejlesztendőnek (31%) a szakrális turizmust ítélték 

a szakmai válaszadók. A gyógy-, és wellness turizmust 41 %-ban jelölték fejlesztendőnek, amit 
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alátámaszt az a tény, hogy Győr számos, eddig kihasználatlan, értékes gyógyvízhez köthető 

lehetőséget nyújt. A gyógyvízre épülő, gyógy-, és wellness turisták érkezése nem köthető 

szezonhoz, egész évben viszonylag kiegyensúlyozott turistaérkezés számot mutat67. A győri 

idegenforgalmi kínálati palettáról hiányzik a magas színvonalú szolgáltatást nyújtó wellness és 

gyógyszálloda.  

 

34. ábra. Győr turizmus ágainak szakértői értékelése, 2014 (N=63) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás (szakértői megkérdezés, 2014) 

 

A győri turisztikai szakma a legnagyobb lehetőséget a sportturizmus fejlesztésében látja. Jelenlegi 

állapotában a válaszadók 8%-a rossznak találja, 57%-ban fejlesztendő területnek határozta meg. Az 

EYOF sportinfrastruktúrájának köszönhetően Győr a jövőben a sportturizmus területén egyedülálló, 

elsőszámú európai sport turisztikai desztinációvá válhat Magyarországon és térségben. A szakértők 

11%-a jelölte Győr turizmusfejlesztés kulcsának a sportlétesítmények fejlesztését (33. ábra). A 

turizmusban dolgozók véleménye szerint az épülő létesítmények megteremtik a város jövőbeni 

turisztikai fejlesztési irányát, mely a ”sportipar” [Tóthné, 2016/2].  

 

                                                 
67 2011-ben a régió üdülőhelyein 39 ilyen jellegű szálloda működött, ahol 10 914 férőhely állt a vendégek 

rendelkezésére, s ez nyugat-dunántúli kapacitás kilenctizedét adta.” (KSH, 2012)  

Konferenciaturizmus 

Szakrális turizmus

Kulturális turizmus

Sportturizmus

Gyógy- és wellness turizmus

Rossz           Elfogadható Fejlesztendő       Kiváló 
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A 2017-es European Youth Olympic Festival-on (EYOF-on) 68 14 - 17 éves tehetséges fiatalok 

mérik össze tudásukat 10 sportágban (atlétika, kerékpár, torna, judo, úszás, tenisz, kosárlabda, 

kézilabda, röplabda, kajak-kenu). Az ifjúsági olimpia mindazon szimbólum használatával (nyitó-, 

záró ünnepség, olimpiai láng, himnusz, zászló használat) rendelkezik, mint a négyévente 

megrendezésre kerülő nyári olimpia. A következő fejezetben részletesen bemutatásra kerülnek az 

EYOF-ban rejlő gazdasági lehetőségek. 

 

6.2 A European Youth Olympic Festival- EYOF 

 

Az EYOF-ot, 1991 óta kétévente, mintegy 45 - 49 európai ország részvételével, nagy nemzetközi 

médiaérdeklődés mellett rendezik meg. Győr egy helyen épülő sportlétesítmények modern, magas 

igényt kielégítő sport beruházása lesz, amely a város lakói számára is új sportolási lehetőségeket 

tartogat. A létesítmények a későbbiekben nemzetközi edzőtáboroknak vagy egyéb nemzetközi 

sporteseménynek is helyet adhatnak. A sportközpont építésének első elemeként az uszoda épült 

meg, a 10 milliárd forintos kormánygarancia és a tervezett önkormányzati befektetések révén 

komoly további infrastrukturális fejlesztések várhatók 2017-ig. Az elkészülő - minőségét tekintve 

hazánk legmodernebb és legszínvonalasabb - sportkomplexumát az önkormányzat a jövőben 

olimpiai központtá kívánja nyilváníttatni [Wurmbrandt, 2015)]. Az EYOF sikere évtizedekre 

alapozhatja meg nemcsak Győr városának, de Magyarország „sportiparbéli” fejlődésének irányát is.  

 

6.2.1 Az EYOF hatása Győr idegenforgalmára  

 

Az EYOF-hoz kapcsolódó új, modern sportlétesítmények leteszik a győri sportipar alapjait. A 

városban jelenleg az aktív pihenésre (kerékpározás, kirándulás, kocogás, tutajozás, stb.) a gyógyvíz 

általi (Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő) rehabilitációra adott a lehetőség. Jövőben cél, 

hogy Győr városa az egészséges testmozgástól a versenysportig lehetőséget biztosítson minden 

korosztály számára, mindezeket egy helyen, Sziget városrészben a legmodernebb, európai 

színvonalú létesítményekben. A rangos sporteseményeknek számos hatása lesz. Piskóti kiemeli, 

hogy a sportesemények különösen nagy segítséget nyújthatnak egy adott ország vagy város 

                                                 
68 Jacques Rogge azért hívta életre az ifjúsági sportfesztivált, hogy az ifjú korosztálynak lehetőséget 

biztosítson az olimpiai játékok eszmeiségének és az ehhez kapcsolódó minden terület megismeréséhez. A 

fesztivál ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a négyévente megrendezésre kerülő „nagy” olimpiai 

esemény (öt karika, az olimpiai láng, a nyitó és záró ceremónia, az olimpiai falu rendszere). 
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újrapozícionálásban [Piskóti, 2012]. A 35. ábrán az EYOF hatása Győr turizmusára került 

összefoglalásra [Tóthné, 2014]. 

 

35. ábra. EYOF hatása Győr turizmusára 

 

 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az ábrán szereplő hatások rövid magyarázata:  

 

Imázs formáló hatás. 

- Magyar és nemzetközi sporthelyszínné válik Győr. Magas szintű versenyek felkészítő 

helyszíne, melyet a sportolók tartósan úti célul választják. Kiemelt médiaérdeklődés a város 

és az ország iránt. A verseny előtt és alatt folyamatos médiaérdeklődés (internetes 

megosztás a jelen lévő sportolóktól és hozzátartozójuktól) a sportteljesítményekről. 

Elégedett távozás esetén, a több mint 30.000 ingyenes „promotáló” jó hírét kelti és 

várhatóan visszatér Győrbe.  

- Nemcsak városimázs, hanem országimázs formáló hatása lehet. Magyarország marketingjét 

célszerű tovább erősíteni az új professzionális sportturisztikai termékmarketing 

bevezetésével, külföldön nagyon kevés asszociációt kötnek nemzetünkhöz. Nemcsak a győri 

„sportipar” bevezetése, de a folyamatos népszerűsítés is elengedhetetlen a speciális 

szolgáltatást nyújtó turisztikai érdeklődés megtartásához.  



130 

 

Új szolgáltatások kialakulása.  

- Mint minden turisztikai attrakció, így a sportesemények is növelik az egyéb turisztikai 

(kulturális, szabadidős, program, gasztro, stb.) forgalmat is.  

- A meglévő szálláshelyek nemcsak számában, hanem minőségében is javulás várható. (pl. 

Golden Ball, Hotel Schweizerhof pályázat útján jelentős minőségi fejlesztés hajt végre). Az 

önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget az EYOF helyszín közelében egy 5*-os 

szállodai beruházás megteremtésére. 

- Vendéglátóegységek modernizációja, bővítései (Zöldfa, Kristály, La Mareda, stb.) már most 

tetten érhetők a városban. 

 

Új turisztikai ágak kialakulása.  

- Az épületek a professzionális sportágak lebonyolítására épülnek. Az országban, de a 

környező európai országokban kevés hasonló színvonalú sportesemény vagy felkészülés 

lebonyolítására alkalmas helyszín található. A sportolókat segíti a felkészülésben a jó 

földrajzi elhelyezkedésű, biztonságos körülmény (jó közbiztonság, iható víz, védőoltás 

mentesség, stb.). Napjainkban kedvező az egészségmegőrző trend terjedése, hogy az élsport 

mellett a hobbi sport, a tömegsport, egyéb szabadidős sportok egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak. A városban minden korosztály minden sportágában megtalálhatja a lehetőséget, 

hogy egy helyen, minden igényt kielégítő sportinfrastruktúra hálózatban hódoljon a 

szenvedélyének. A gyógy- és rehabilitációs lehetőségek (Rába Quelle Gyógy- Termál és 

Élményfürdő) pedig a (sport) sérülések gyógyításában nyújtanak magas színvonalú 

szolgáltatást nemcsak a sportolók számára. 

 

Meglévő szolgáltatások minőségének javulása. 

- A nagyobb érdeklődés miatt, az eddigi szolgáltatások éles versenyhelyzetbe kerülnek, mely 

minden szolgáltatót a minőségi színvonal javítására ösztönöz. 

 

Turizmusélénkítés.  

- A sport és az aktív turizmus infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése hosszútávon a térség 

gazdasági, intézményi bővülését, szolgáltatások színvonalának javulását hozza magával, 

mely a lakosság számára a közösségi -, kulturális -, és gazdasági jólét megteremtését jelenti. 

Várhatóan a sportolók, edzők és családtagjaik visszatérnek városunkba, hogy a sport mellett 

egyéb turisztikai kínálatot is igénybe vegyenek. A spotturizmusból származó bevételek 
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növekednek, amely hosszú távon kihat a városba érkezők vendégszeretetére, a látogatókkal 

szembeni udvariasságra. 

 

Szezonhosszabbítás. 

- Egy-egy nagyobb olimpia és nemzetközi versenyt leszámítva a versenysportok 

megmérettetései folyamatosak, alkalmasak a turisztikai (nyári) szezon meghosszabbítására, 

elnyújtására. A sportlétesítmények használata az év minden napján, minden évszakban 

többlet turisztikai hozadékot generál. A létesítmények legnagyobb része fedett, így nem 

időjárás, hőmérsékletfüggő. 

 

Városban élők életminőségének javulása. 

- Az új létesítmények az EYOF-ra épülnek, és Győr turisztikai kínálati palettáját színesítik, de 

az elsődleges nyertesei a győriek. Minden EYOF-ra elkészülő létesítmény tágabb 

értelemben a városba érkező hazai és nemzetközi élsportolók, szűkebb értelemben az amatőr 

sportot kedvelő győriek életminőségét javítja.  

 

A győri turisztikai vezetők bíznak benne, hogy a versenysportokra alkalmas, modern, minden 

igényt kielégítő sportlétesítmények a turizmusnak hosszú távú, kiegyensúlyozott, biztos 

forgalomnövekedést jelent.  

 

 

36. ábra. Megítélése szerint a 2017-es EYOF-hoz kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztések milyen 

hatással lesznek a cége működésére? (N=63) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás (szakmai megkérdezés, 2014) 
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Az EYOF-ra épülő és átadott sportlétesítmények (Audi Aréna, Aqua Sport Centrum) már most 

éreztetik hatásukat. Az Audi Arénában 2015 nyarán női és férfi válogatott kézilabda mérkőzést 

rendeztek, valamint a női kosárlabda EB küzdelmei kerültek megrendezésre (17. táblázat). Az Aqua 

Sportközpont 2014 decemberében történt átadása után érezhetően fellendült a vízi sportokhoz 

kapcsolódó turizmus (SWIM OPEN nemzetközi úszóverseny, Vízilabda világliga). Az ETO Park 

Hotel 2012-es nyitási, csonka évében már nagyobb 5%-os foglaltságot köszönhet a több napos 

AUDI HUNGARIA ETO CUP nemzetközi U16-os futball eseménynek. Szalai Andrea elmondása 

alapján (5. sz. melléklet) az új arénának és uszodának köszönhetően növekedett szállodájukban a 

hazai és nemzetközi versenyekre (Kézilabda EB 2014.12., Vízilabda Világliga 2015. 01., Női 

Kosárlabda Európa Bajnokság- 2015.06.), és edzőtáborokra (kézilabda, futball) érkezők száma. 

2013-ban az összes foglaltsági adatok 0,6%-át, 2014-ben már 14%-át, 2015-i adatok alapján 23% a 

sporthoz köthető foglaltsági adatok. Orbán Dezső, a Famulus Hotel igazgatója megosztotta velem, 

hogy sporthoz kapcsolódó foglaltsági adataik eddig nagyon alacsonyak voltak, alig vagy inkább 

egyáltalán nem voltak jellemzőek szállodájukban a sporthoz köthető foglalások. A szálloda az 

elmúlt három évben csupán játékvezetői workshopoknak biztosította a termet. A Hotel Rába City 

Center adatai alapján (18. táblázat) az „Egyéb csoportok” szegmense sportolókat foglal magába, 

illetve olyan, máshová nem besorolható vendégeket, mint például a városi rendezvényekre érkező 

szervezők, esküvők vendégei, zenészek fellépésre érkezők stb., ennek aránya a 2014-ben 7% körüli 

volt69.  

 

18. táblázat. Hotel Rába City Center forintban mért szobaár / RR / bevétel aránya, 2010-2014 

 

Szegmens70 2010 RR% 2011 RR% 2012 RR% 2013 RR% 2014 RR% 

Business csoport 7,0% 5,3% 3,7% 3,9% 6,7% 

Egyéb csoportok 5,0% 7,2% 3,2% 5,7% 7,1% 

 

Forrás: Hotel Rába City Center adatai alapján, saját szerkesztés 

 

                                                 
69 Az igazgató által rendelkezésemre bocsájtott adatok alapján a Rába Hotel City Centerben a „Business 

csoport” szegmensben nem csak konferencia turisták szerepelnek, hanem a kisebb meetingekre, 

rendezvényekre érkezők is, melynek százalékos aránya (forintban mért szobaár / RR / bevétel arányait 

mutatják az adott év összesített értékei alapján) alapján 7% körüli. 
70 A százalékok a forintban mért szobaár / RR / bevétel arányait mutatják az adott év összesített értékei 

alapján. 
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A sportturizmushoz kapcsolódó foglaltságok növekedése is alátámasztja, hogy a 2017-re felépülő 

sportlétesítmények megalapozzák a város sportiparát, elemei jól illeszkednek az eddig még nem 

kellően kihasznált egészség- és az orvosi turizmushoz, illetve az egyéb sportgazdasági elemekhez.  

 

6.2.2 Az EYOF hatása Győrre 

 

Az EYOF hatása, ahogy a sportolási lehetőségek palettája bővül a városban, egyre inkább 

érezhetővé válik. Azonban új létesítmények, lehetőségek reklámozása elengedhetetlen, mert a 

lakosság ugyan egyre kisebb százalékban, de 2016-ban, egy évvel az EYOF megrendezése előtt 

sem hallott az eseményről [Tóthné, 2016/1].  

Lakossági kérdőíves megkérdezésem során arra a kérdésre, hogy „Hallott már a 2017-ben 

megrendezésre kerülő EYOF-ról” 87% válaszolt igennel, 13% nemmel, ugyanakkor az EYOF 

kabala állatát a Hugoo nevű kakast, a válaszadók kicsit több mint a fele, 51%-a jelölte csak meg 

helyesen. 

 

37. ábra. Hogy hívják az EYOF kabala kakasát? (N=563) 

 

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

 

Eredményeimet összehasonlítva egy 2012-ben készült reprezentatív kutatással - melynek során 

Győr élhetőségét egy 700 fős mintán vizsgálták - elmondható, hogy, míg 2012-ben a 

megkérdezettek jelentős része egyáltalán nem tudott a fesztivál létezéséről [Eisingerné et al., 2014], 

addig a 2014-ben a válaszadók 51%-a már hallott a 2017-es ifjúsági olimpiáról. Kíváncsi voltam a 

helyiek és a győri turisztikai vezetők véleményére egyaránt, hogy véleményük szerint az EYOF-ra 

történő infrastrukturális fejlesztések milyen hatással lesznek a városra. 
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38. ábra. Megítélése szerint az EYOF-hoz kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztések milyen hatással 

lesznek a városra? (N=563) 

  

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

 

 

A válaszadók legnagyobb százaléka szerint a fejlesztéseknek pozitív hatása lesz Győrre. A 2012-es 

kutatásban is pozitívnak jelölték a fejlesztések hatásait. A pozitív hatásokat abban látják, hogy a 

város hírnevét öregbítheti az esemény, ezáltal hosszú távon növekszik a város iránt érdeklődők 

száma. A helyiek bíznak benne, hogy tovább fejlődik Győr, és az új létesítmények hasznosak 

lesznek a következő években [Eisingerné et al., 2014]. A profi sportolásra alkalmas létesítmények 

ugyan a 8 napos ifjúsági olimpiára épül, de az esemény előtt és után is a győriek aktív szabadidős és 

sokrétű sportolási lehetőségeit növeli. A nyitás után egy évvel az Aqua Sport Centrum honlapján 

lévő pályafoglaltsági adatokból látszik, hogy a pályák folyamatosan foglaltak, lakossági úszásra a 

10:00 - 15:00 óráig terjedő intervallum a legalkalmasabb.  

 

2014 novemberében készítettem lakossági kérdőívemet, ekkor a lakosság 48%-a jelezte, hogy 

használni fogja a sportlétesítményeket (39. ábra). Nem meglepő, hogy a válaszadók nagy százaléka 

(37%) jelölte a nem tudom kategóriát, hiszen a kérdőív felvételekor a helyi lakosok 2014-ben nem 

tudták, hogy pontosan milyen, korábban nem elérhető sportolási lehetőségekkel gazdagodik a város.  
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39. ábra. Ön használni fogja az EYOF-ra épülő új sportlétesítményeket? (N=563) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

 

A sportlétesítmény fejlesztések dinamizálják a turizmust a városban, a sportgazdaság és a turizmus 

számos ponton érintkezést, átfedést mutat. Szinergiái - létesítmény használat, programok, 

marketing, imázs, stb. - jól kiegészítik és kölcsönösen erősítik egymást.  

 

 

40. ábra. Városi és sport turizmus szinergiái 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

• Imázs
• Kulturális 

programok, 
egyéb 
rendezvények

• Marketing• Létesítmény Szállás, 
gasztronómia, 

kulturális -
intézmény, 

rendezvényterem, 
stb.

Sport események 
média megjelenései 

erősítik a város 
imázsát, viszik jó 

hírnevét.

"Győr, sportos 
város, vonzó 
desztináció".

Nyitó, záró 
rendezvény, egyéb 
kiegészítő, magas 

kultúrájú esemény, 
oktatás, 

továbbképzés
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Legfontosabb szinergiák: a létesítmény, a marketing, az imázs és a kulturális programok, illetve az 

egyéb rendezvények. A több napos sportesemények lebonylítása során nemcsak a 

sportlétesítményeket veszik igénybe a hazai és nemzetközi sportolók, edzők, kísérők, hanem egyéb 

turisztikai szuprastruktúrát (szállás, gasztronómia, kulturális intézmény, stb.) és programot is. Egy-

egy esemény reklámozása, megjelenítése (on és off line), közvetítése során megjelenik a helyszín, 

Győr város neve. A sportágakban elért sikerek, a közvetítések, a résztvevők pozitív élményei a 

szinergiákon keresztül kölcsönösen erősítik egymást és növelik Győr város turisztikai szerepét és 

imázsát egyaránt.  

 

Összefoglalva a fent leírtakat, Győrnek a 2017-es EYOF fejlesztései teljesen új lehetőséget 

jelentenek. A nyolc napos esemény egy kezdő lépés a győri sportturizmus életében. A 

sportlétesítmények nemcsak az egészséges életmódnak kedveznek, de évszaktól függetlenül 

igénybe vehetők. A sport és rekreációs turisztikai csomagok kialakítása az élsportolók mellett az 

amatőr sportot kedvelő számára is jó hívószó. A létesítmények üzemeltetése, a színvonalas 

sportesemények lebonyolítása növeli az átlagos tartózkodási időt, élénkíti a turizmust, kiküszöböli a 

szezonalitást és erősíti Győr nevét a turisztikai palettán. 

 

6.3 Javaslatok a „Győrikum” létrehozására 

 

Összefoglalva ebben a fejezetben leírtakat, elmondható, hogy Győr, mint városi desztináció 

turisztikai kínálati palettája évek óta bővül, a városba érkezők ízlésének és pénztárcájának 

megfelelően megtalálja saját számítását. A város további fejlődéséhez elengedhetetlen a gyenge 

pontok, a fejleszteni kívánt területek ismerete, mert az új attrakciók és lehetőségek mágnesként 

vonzzák a látogatókat.  

 

Dolgozatomban a győri szakmai szakemberei válaszaiból kapott kérdőíves kutatási eredményekből 

kiindulva számításba vettem, azokat a turisztikai ágakat, melyekre a nemzetközi érdeklődés és a 

jelenlegi trend is iránymutató. Elmondható, hogy Győr kedvező földrajzi fekvése, a közlekedési 

hálózata, a tudást szolgáló intézményrendszere, és város gazdaságát növelő fejlesztései révén vonzó 

életkörülményeket biztosít a városban és környékén élőknek és látogatóknak egyaránt. Győr 

amellett, hogy gazdag ipari múlttal, erős gazdasággal rendelkező város, a régió kulturális és 
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turisztikai sokszínűségére is egyre nagyobb hangsúlyt fektet. A nagy népszerűségnek örvendő 

események növelik a város jó hírét, kedvezően hatnak a gazdaságra és a turizmusra. 

 

A 41. ábra bemutatja, hogy a turizmus egyes ágainak fejlesztésével egy eladhatóbb győri turisztikai 

termék jön létre. Az egyes turizmus ágak (sport-, konferencia-, szakrális-, egészségturizmus) 

köreinek nagyságával igyekeztem érzékeltetni, az összes vendégforgalmon belüli részarányt. 

 

41. ábra. Győr jövőbeni turizmusában rejlő potenciálok 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Látható, hogy a sportturizmusban rejlik legnagyobb fejlődési lehetőség, ugyanakkor az ábrán 

bemutatott turizmus fajták mindegyikének megvannak az alapadottságai a városban. Egyértelműen 

leolvasható az ábráról, hogy a fejlesztések és az egyes turisztikai ágakban rejlő jövőbeni 

potenciálok között szoros összefüggés található. A legkisebb körökben azért a szakrális turizmus és 

az egészségturizmus szerepel, mert Győr a közeli jövőben nem tervez ezekhez a turisztikai termék-

profilokhoz kapcsoló fejlesztéseket. 

 

Az elmúlt évtizedben Győr fejlődési pályáján a megvalósult fejlesztések (infrastrukturális, turizmus 

intézményi, attrakció, programok, stb.) révén, Győr üzleti turisták mellett a szabadidős látogatók 
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felé is nyitni kíván. Ahhoz, hogy a város neve a hazai leasure turisztikai palettán jobban csengjen, 

további (szakmai javaslatok alapján az egészség-, sport-, szakrális és spotturizmushoz kapcsolódó) 

fejlesztésekre és más, hasonló adottságú hazai nagyváros kínálatától eltérő, egyedi várostermék 

kialakítására van szükség. A következő részekben az említett városterméket komplexen építem fel. 

 

Győr turizmusának sikerzáloga a meglévő múltbeli értékek, attrakciók és fejlesztések mellett egy 

újszerű várostermék kialakítása, amelynek a „Győrikum” nevet adtam. 

 

 

42. ábra. Győr turizmusának sikere 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A „Győrikum” fundamentuma egy részletes, a város erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és 

veszélyeit felmérő SWOT analízis [Tóthné, 2015/1]. Az analízis elsődleges célja, hogy kiemelje 

meghatározó stratégiai pontokat és tényezőket.  
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19. táblázat. Győr turisztikai SWOT analízise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vonzerők 

Erősségek Lehetőségek 

- műemlékben 3. leggazdagabb 

magyar város  

- barokk belváros, barokk 

épületek 

- folyók találkozása 

- gyógyvíz 

- Bazilika: hármas búcsújáró 

kegyhely 

- rendezvények, kulturális 

fesztiválok sokasága és 

sokszínűsége  

- magas színvonalú kulturális 

együttesek 

- családoknak szóló programok, 

társulatok (Mobilis, Gyermek 

Múzeum, Győrkőcfesztivál, 

Vaskakas Bábszínház) 

- sportolási lehetőségek: 

horgászat, lovaglás, vadászat  

 

 

- desztinációfejlesztési projektek  

- pályázati források turisztikai 

infrastruktúrafejlesztésekre 

- meglévő turisztikai értékekre 

épülő több napos garantált 

programcsomagok létrehozása 

- termál- és élményfürdő fejlesztése  

- wellness szolgáltatás bővítése 

- múzeumok fejlesztése, interaktív 

kiállítások 

 

 

Gyengeségek Veszélyek 

- egységes régió és 

marketinghiánya,  

- egyes vonzerők rossz állapota 

- a Szigetközi vízlépcső 

problémája, ingadozó 

vízmennyiség a folyókban 

 

 

- Magyarország és régiói, mint 

desztinációk vonzerejének a 

csökkenése 

 

 

 

 

Turisztikai 

szolgáltatások 

Erősségek Lehetőségek 

- Látogatóközpont 

- bővülő szálláshelykapacitás 

növekvő színvonallal 

- Győr - Bike rendszer 

- helyspecifikus ajándéktárgy 

kínálat 

- vendégszerető lakosság 

 

- a konferencia-, sportturizmus 

feltételeinek a fejlesztése, illetve 

megteremtése 

-  falusi turizmus fejlesztése  

- 2017-es  EYOF-hoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések 

Gyengeségek Veszélyek 

- kevés, jó minőségű, 

színvonalas szálláshely  

- wellness szálloda hiánya 

- magyaros étterem hiánya 

- a régióba irányuló szervezett 

beutaztatást végző utazási 

iroda hiánya 

 

- alacsony színvonalú szálláshelyek 

miatt kevesebb turisztikai 

hozadékot hozó turisták érkezése  

- a szolgáltatások minőségének 

csökkenése 
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Infrastruktúra 

Erősségek Lehetőségek 

- jó megközelíthetőség, jó 

közlekedési infrastruktúra 

(közút, vasút, vízi út, 

repülőtér) 

- nemzetközi vasúti útvonal  

- több mint 300 km kerékpárút a 

régióban 

- péri repülőtér fejlesztése,  

- gönyűi nemzetközi folyami 

kikötő fejlesztése 

- EU-s vidékfejlesztési 

támogatások növekedése  

- kereslet növekedése az aktív 

pihenésre 

- további kerékpárutak kiépítése 

- EYOF-hoz kapcsolódó 

létesítmények építése 

Gyengeségek Veszélyek 

- közúthálózat zsúfolt, rossz 

minőségű 

- nagy tranzitforgalom, vasúti 

szolgáltatás nem megfelelő 

színvonalú 

- hiányos kitáblázottság, 

turisztikai táblák hiánya,  

- rossz minőségű kerékpár utak  

- vasúti pályaudvar rossz 

állapota, nem akadálymentes 

- környezeti terhelés és szennyezés 

növekedése 

- meglévő infrastruktúra 

karbantartásának elmaradása 

 

 

Humánerő-

forrás, 

szakkép-

zettség, 

közbiztonság 

Erősségek Lehetőségek 

- magas iskolázottsági szint, 

- szakképzett munkaerő 

- nyelvtanfolyam lehetőségek 

-  külföldiek elleni 

bűncselekmények csökkenése  

- jó közbiztonság 

- továbbfejlesztések támogatása 

-  kapcsolatépítési és 

kommunikációs együttműködési 

formák szélesítése 

-  hagyományápoló programok 

Gyengeségek Veszélyek 

- kevés idegen nyelvű felirat,  

- alacsony bérek 

- szakképzett munkaerő 

álláshiánya 

-  túlképzés, nyelvismeret 

hiánya 

- aktív népesség csökkenése 

- erős migráció - képzett 

szakemberek külföldre vándorlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A SWOT analízis alapján megállapítható, hogy Győr vonzerőkben, turisztikai szolgáltatásokban, 

infrastruktúrában, humán erőforrásban és a közbiztonság területén is jelentős erősségekkel bír, jó 

mutatókkal rendelkezik. A régió gazdag történelmi múltban, számos, barokk emlékben, 

gyógyvizekben, természeti értékben, de fesztiválokban és programokban is bővelkedik. Győr 

rendelkezik azokkal a vonzerőkkel, adottságokkal, amelyekkel az egyes célcsoportok a városba 

csábíthatók, ugyanakkor az adott piaci szegmens igényeit kiszolgáló egyéb szolgáltatások (pl. 

magas kategóriájú szálláshely, speciális csomagajánlatok, kitáblázottság) területén jelentős 

fejlesztésekre van szükség. A város versenyelőnyét az erős gazdaságnak és a kiépült 



141 

 

infrastruktúrának köszönheti. Az elemzés megmutatja, hogy a gyengeségek fejlesztésével számos 

lehetőség nyílik a város turizmusa számára. A fejlesztések révén erősödik a város turisztikai 

pozíciója, összehangolt térségi és városmarketing munkával jelentősen növelhető a városba 

látogatók száma.  

 

A végső következtetés levonását lakossági kérdőívem utolsó két kérdése nagyban segítette. Mindkét 

kérdés: a „Ha lehetősége lenne, mit tenne annak érdekében, hogy a városba még több turista 

érkezzen?”, illetve a „Véleménye szerint mi az, amit a Győrbe látogató turista nem tart 

kielégítőnek?” kérdések Győr turizmusának fejlesztésével szorosan összefüggenek. A nyitott 

válaszadásra lehetőséget adó véleményeket egy összesítő szófelhőben ábrázoltam. A szófelhőben a 

válaszadók legnagyobb százalékban megjelölt javaslata szerepel a legnagyobb betűvel. 

 

43. ábra „Ha lehetősége lenne, mit tenne annak érdekében, hogy a városba még több turista 

érkezzen?”; „Véleménye szerint mi az, amit a Győrbe látogató turista nem tart kielégítőnek?” 

(N=563) 

 

 

 

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

 

 

12. Ha lehetősége lenne, mit tenne annak 
érdekében, hogy a városba még több 

turista érkezzen? 

13. Véleménye szerint mi az, amit a 
Győrbe látogató turista nem tart 

kielégítőnek?
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Látható, hogy annak érdekében, hogy a városba még több turista érkezzen - az általam PR-nak 

(17%) rövidített - nagyobb város reklámot, a szálloda fejlesztést (12%), a programok fejlesztését 

(9%), illetve a fürdő-, és egyedi, Győrre jellemző attrakció (6%) fejlesztését írták az önkéntes 

válaszadók. A kérdőív utolsó kérdésére érkezett legtöbb válasz a közlekedés (11%), a táblarendszer 

megújítása és szállodafejlesztés (10%), a közbiztonság (8%), a WC (7%), a parkolási gondok 

megszűntetése (6%) és a pályaudvar felújítása, és akadálymentesítése (6%) volt. 

 

A tanulmány elkészítésének célja Győr turizmusának erősítése a hazai és a nemzetközi turisztikai 

palettán. A kérdőív lehetőséget biztosított Győr adottságait, szórakozási- és szabadidős lehetőségeit 

legjobban ismerő lakosoknak, hogy önkéntes alapon a város turizmusáról véleményt formáljanak és 

a város jobb eladhatósága érdekében javaslatokat tegyenek. A gyengeségek között szereplő számos 

elem pótlása már most sürgető. A turisztikai infrastruktúra fontos eleme a megfelelő utcai 

tájékoztatás, indokolt a városon kívüli és belüli információs táblarendszer többnyelvű megújítása. A 

térség több olyan attrakciót kínál, ami komplex turisztikai termékké alakítva megnöveli a 

vendégforgalmat és a turizmusból származó bevételeket. Hiányos vagy nem megfelelő intenzitású a 

régió turisztikai kínálatának közös reklámozása (print és online felületeken), turisztikai csomagba 

összeállítása és utazási irodákon keresztül történő értékesítése. A 19. táblázatban szereplő 

erősségekre és lehetőségekre alapozva, de nem figyelmen kívül hagyva a gyengeségeket és 

veszélyeket, összeállítottam a győri várostermék legfontosabb elemeit (44. ábra). 

 

A Győrikum pillérének első eleme a jó megközelíthetőség és a kiépített közlekedési infrastruktúra. 

Győr kedvező helyen (Bécs- Budapest-Pozsony) fekvő tranzit város, egy kapu Európában, mely 

óriási lehetőség, hogy ne csak keresztülvezesse a hazánkba érkezőket, hanem sokszínű kínálatával 

marasztalja és megállítsa a városon áthaladókat [Tóthné, 2015/1]. A jövőben a város nyújtotta 

lehetőségek megismertetésével nagyobb hangsúlyt kell fektetni a városon áthaladók becsábítására. 
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44. ábra. A „Győrikum” fundamentális elemei 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A Győrikum második eleme a gazdag történelmi múltja (csodálatos barokk belvárosa, de emellett a 

fejlett infrastruktúra, a kedvező éghajlat, a gazdag kulturális programok és a magas színvonalon 

teljesítő társulatok összessége, szakrális értékek, stb.). A városmarketing célirányos, győri 

tőkeelemeket tartalmazó kommunikációja beülteti a közgondolkodásba Győrt, mint lehetőségek 

sokaságát nyújtó desztinációt, hogy a jövőben célponttá váljon. A harmadik pillére ismert ipara 

(Audi, Rába- a járműgyártáshoz kapcsolódó cégek) és tudás központja (Széchenyi István Egyetem), 

a hozzá kapcsolódó hivatásturizmus, amely tovább növeli a célpont jelleget. A város kulturális 

kínálata, programjai és társulatai révén 2010-ben a Kultúra Városa címet is elnyerte. A jó ötletek és 

programok megvalósításához továbbra is szükség van a szakmai együttgondolkodásra. A 

fejlesztések jövőre vonatkozó lehetőségek biztosítanak turizmusban. A legnagyobb volumenű 

fejlesztések a 2017-es EYOF-hoz köthetőek [Tóthné, 2016/2].  

 

A városok 1-3 napra, hosszú hétvégére kiváló desztinációk, akár rossz idő esetén is. Győrben 

megtalálható számos olyan adottság és attrakció, mely során a belföldiek által még kedveltebb 
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utazási célponttá válhat. 2015-ben Győr a 16. helyen szerepelt a belföldi vendégforgalom alapján a 

hazai TOP 20-ban (13. táblázat). Látható, hogy a magyar nagyvárosok egyre nagyobb harcot vívnak 

a belföldi vendégekért és a hazai közönség körében kedvelt attrakciókkal, programokkal és 

fesztiválokkal csábítják a belföldieket. A belföldi turizmus fellendülését segíti a magyar kormány 

által kialakított SZÉP-kártyarendszer, amely lendületet ad a városi turizmus szektorának is. A 2014-

es GYIK kutatás 1.2-es kérdőív 66. kérdése „Amennyiben Széchenyi Pihenőkártyát kap, jellemzően 

hol költi el az ott megkapott összeget?” a győri lakosság SZÉP-kártyával kapcsolatos költéseit 

vizsgálta. 

 

45. ábra. „Amennyiben Széchenyi Pihenőkártyát kap, jellemzően hol költi el az ott megkapott 

összeget?” (N=179) 

 

 

 

Forrás: Győri Járműipari Körzet adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 

A kérdőíves vizsgálatból látható, hogy a győri válaszadók is leginkább városukban, Győrben 

(54,8%) költik el a SZÉP-kártyára kapott összeget. Nemcsak a városlakók Győrben marasztalása, 

hanem a belföldi turisták Győrbe csábítása érdekében is van még fejlődési potenciál, hiszen Győr a 

belföldi turisztikai palettán elfoglalt 16. hely egyértelműen jelzi, hogy a hazai vendégekért folytatott 

versenyben további feladata van.  

 

Összefoglalva a fent leírtakat, elmondható, hogy Győr jelenleg nem tartozik a kiemelt hazai városi 

turisztikai desztinációk közé. Történelmi múltja, barokk belvárosa, számos attrakciója, kulturális 

54,8%

7,8%

37,4%

Győrben Győr környékén Az ország más részén
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társulatai és a városban megrendezésre kerülő rendezvények összességében alkalmasak arra, hogy 

felkeltsék a látogatók érdeklődését, de nem elég erősek, hogy Győr célponttá tegyék a turisztikai 

desztinációs kínálati piacon [Tóthné, 2016/2]. Az előző fejezetben bemutatott „Győrikum” egy 

olyan várostermék, melynek fundamentuma a városban jelen lévő kulturális, szellemi, intellektuális 

légkör és adottságok. Az építkezés első lépcsőfoka a meglévő turisztikai szuprastruktúra, kulturális 

létesítmények kapacitásának növelése, melyhez hozzájárul az egységes, Győrhöz hosszútávon 

kapcsolható városarculat. Az új várostermék kommunikációja segíti a város újszerű aspektusainak 

bemutatását, hiszen a „Jövő Győrben épül!”, melynek a turizmus szempontjából leglényegesebb 

eleme, hogy Győr amellett, hogy ipari város, egy fejlődőképes, minden korosztálynak 

kikapcsolódást és élményt nyújtani tudó innovatív városi desztináció.  
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7. A hipotézisek vizsgálata a kutatási eredmények tükrében 

 

Az első két hipotézis (H1-H2) a témával kapcsolatos nemzetközi és hazai tudományos 

szakirodalomban megfogalmazott városi turizmus elméletéhez kapcsolódik, a további hipotézisek 

(H3-H6) a győri városi turizmust meghatározó komponenseit (ipar, programok, fejlesztések) 

vizsgálja. Hipotéziseim, ugyan különböző szempontokat vizsgálnak, mégis mindegyike szoros 

összefüggésben áll a városi turizmus fejlődésével és annak sikerességével. 

 

 

H1. Minden város más-más turisztikai szuprastruktúrával rendelkező térspecifikus turisztikai 

termék. A városi turizmus erősségét a városban található turisztikai attrakciók, vonzerők 

koncentrált összessége jelenti, mely egy többdimenziós mátrix elemeinek egymásra hatásaként 

írható le.  

 

A rendelkezésre álló releváns hazai- és nemzetközi szakirodalom segítségével és személyes 

gyakorlati tapasztalatom alapján, összefoglaltam a városi turizmus értelmezésének (3.2.2 fejezet) és 

modelljének meghatározó versenyképességi elemeit (3.2 fejezet). Kijelenthető, hogy minden város 

más-más vonzerő adottsággal és más-más turisztikai szuprastruktúrával rendelkező turisztikai 

termék, melynek célja, hogy a globálissá váló turisztikai piacon az igényeknek megfelelően 

folyamatosan megújulni képes városi térspecifikus turisztikai termékké váljon. Best Practice (3.3.1 

fejezet) példákon keresztül mutattam be, hogy az ipari múlt kellő attraktivitással, új ötleten alapuló 

fejlesztések jó marketinggel jelentős vonzerőt képviselhet az idegenforgalmi palettán. A példákból 

látható volt, hogy sok múlik a város innovációs képességén és a működő tőke területi allokációján. 

A turisztikai tényezők és gazdasági faktorok rendszerezése, egymásra hatásának modellezése, teszi 

lehetővé egy település vonzó turisztikai desztinációs célponttá válását, melyet a településmarketing 

formál tényleges térspecifikus turisztikai termékké (3.4 fejezet).  

 

A dolgozat elméleti fejezetében kutatási eredményem összegzéseként (3.5 fejezet) meghatároztam a 

turizmus azon hét szinergia elemét – mint mátrix elemeket – melyeket egy ábrába (4. ábra) 

tömörítve, azok egymásra hatásának vizsgálatával alkalmas a városi turizmus vizsgálatára egy adott 

idő, mint változó faktor mellett. A turizmus szinergia elemein a település gazdasága, az ipari 

termelése, a turisztikai szuprastruktúra (szállás, vendéglátás, szolgáltatások), a települési 

infrastruktúra (közlekedési útvonalak, idegenforgalmi létesítmények) [Tóthné, 2015/1], az épített- 
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és természetes környezet, a turisztikai attrakciók, a település biztonsága és a higiénia együttesét 

értem.  

 

A szinergiák elemei minden desztinációban egyediek, és az adott desztinációra jellemzőek. Egy 

város minél kevésbé ismeri fel a turizmusban rejlő lehetőségeket, annál hiányosabbak a településre 

jellemző szinergiák. Az egyes elemek, ha kellően unikálisak (gazdaság, ipar, attrakció, fesztivál, 

műemlék, gyógyvíz, stb.) akkor már önmagukban is jelentős vonzerővel bírhatnak, ugyanakkor 

kölcsönösen hatnak egymásra, együttesen határozzák meg a turisztikai desztináció népszerűségét. 

Az a városi desztináció sikeres, ahol a felsorolt szinergia elemek önmagukban és/vagy közösen 

utazási szándékként felkeltik a látogatók érdeklődését. 

 

Az állítás igaznak bizonyult. A városi turizmus erősségét, a desztináció imázsát, a város gazdasági 

prosperitása-, elérhetősége-, szolgáltatásainak minősége-, a vonzerők-, attraktivitások 

mennyiségének és minőségének szinergiája határozza meg. 

 

 

H2. A hazai városi turizmusban rejlő gazdasági potenciál egyre növekszik.  

 

A rendszerváltás után, a szocialista keretek lebomlásával a hazai városok képe, funkciója, 

térhasználata egyre inkább kibővült, a turisztikai szektor minden komponense a kereslet és az 

anyagi forrás függvényében megváltozott (3.2 fejezet). A korábban csak a társadalom egy szűk 

rétegének kiváltságaként számon tartott pihenés mára nagyobb tömegek számára is elérhetővé vált, 

ami kiszélesítette a turisztikai keresletet, melyre a turisztikai kínálat is reagált. A városi turizmus 

jelentősége fokozatosan hazánkban is felértékelődött, ma már egyre élesebb a verseny a városi 

desztinációk között (3.2.2 fejezet). A hazai TOP 20 desztinációk városi környezete egyre inkább 

versenyképes, változatos (városi térben zajló egészség, kulturális, vízparti- és gyógy) turisztikai 

kínálatot nyújt (13. táblázat). A turizmus gazdasági hatása azonban jelenleg nem mindenhol 

képvisel jelentős hányadot az önkormányzatok összbevételében, ugyanakkor az IFA részaránya az 

összes önkormányzati bevétel arányában évről évre növekszik (3.1 fejezet). A 23 megyei jogú város 

- amely ugyan közigazgatási kategória, de az országot lefedő - adóadatainak mintájában az 

idegenforgalmi adóból származó bevételaránya az elmúlt években növekvő tendenciát mutat, 

(2013:0,4%, 2014:0,7%) 2015-ben elérte az 1 százalékot (46. ábra).  
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46. ábra. Megyei Jogú Városok adóbevételi összegeinek megoszlása a különféle helyi adótípusok 

között, 2015 (N=23) 

 

 

 

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetségének adatai alapján, saját szerkesztés 

 

A turizmus fejlesztése, a dezindusztrializációnak köszönhetően, hazánkban is sok esetben egyfajta 

útkeresés, más városokban a gazdaság diverzifikálása, vagy a további profit növelése volt a cél (3.3 

fejezet). Mára itthon is felerősödnek azok a városfejlesztési célkitűzések (például a múzeumi 

negyedek kialakítása Pécsett, Budapesten, stb.), amelyek a városi turizmust erősítik. Az innovatív 

önkormányzatok, városfejlesztési programjában a turizmus egyre nagyobb szerepet kap. 

 

A hazai városok turizmusának gazdasági jelentőségét, a turizmusból származó helyi adóbevételek 

(IFA)71 és a vendégéjszaka-számok alapján vizsgálom. Az IFA a település kedvelt helyi adóneme, 

nem a helyi lakosok fizetik, és 2015. évig kézzelfogható volt az utána kapott állami támogatás 

összege is (3.1 fejezet). Az idegenforgalmi adóbevétel elsődleges célja, idegenforgalmi szektor 

(város turisztikai vonzerejének növelése, városmarketing tevékenység, tudatos márkaépítés) 

dinamizálása. A megyei jogú városok összesített IFÁ-ra vonatkozó statisztikai adatai nem nyújtanak 

reprezentatív képet a hazai városi turizmus rendszerének teljes alakulásáról, azonban a városi 

turizmustendenciák óvatos következtetésére, valódi kvantitatív statisztikák alátámasztására 

alkalmasak.  

 

 

                                                 
71 Minden szálláshely a törvény alapján vendégei után köteles megfizetni. 

1%

78%

21%

Megyei jogú városok idegenforgalmi
bevételei összesen

Megyei jogú városok helyi iparűzési
adóbevételei összesen

Megyei jogú városok vagyoni típusú
adóbevételei összesen



149 

 

47. ábra. Megyei jogú városok idegenforgalmi adóbevételei (millió forint), 2012-2015 

 

 

 

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetségének adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 

Az egész turisztikai régiót lefedő 23 város idegenforgalmi adóbevételében 2015-ben 9%-os 

növekedés mutatkozott. A turizmus után beszedett helyi adó a 23 városban, 2015-ben 

megközelítőleg 1,2 milliárd forint volt. A 47. ábráról leolvasható, hogy az elmúlt 4 évben, minden 

évben jelentős százalékos (7,5%; 18%; 8,8%) növekedés mutatható ki összességében.  

 

A városok iránti egyre növekvő kereslet intenzitása lehetővé teszi az idegenforgalmi adó évről-évre 

történő emelését. A hipotézis vizsgálatához a Győrhöz hasonló, kulturális turizmus termékprofilú 

városi desztinációkat vizsgálom részletesen. A 48. ábrán az egyes városok idegenforgalmi adó 

változások figyelhetők meg 2009-től 2015-ig. Amennyiben a városi turizmusban rejlő gazdasági 

potenciál hazánkban növekszik, vagyis a városi desztinációk iránt növekvő a kereslet, úgy a 

városok fokozatosan emelik az IFA mértékét.  
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48. ábra. Idegenforgalmi adó változása (Ft), 2009-2016 

 

 
 

 

 

Forrás: Saját adatgyűjtés alapján, saját szerkesztés 

 

 

 

Elmondható, hogy a városi desztinációk idegenforgalmi adó mértéke 2009-től folyamatosan 

emelkedik. A nagyobb bevétel reményében mára a törvény által megengedett adó maximumhoz 

(550 forint) közelít, különösen igaz ez Szegedre, ahol 2016-ra 500 forint lett az IFA. A hazai 

önkormányzatok az emelkedő idegenforgalmi adóknak köszönhetően, egyre magasabb összeget 

tudnak városuk fejlődésére-, fejlesztésére fordítani, mely tovább generálja az adott város 

turizmusának szektorát. Az IFA mind a 8 városi desztináció tekintetében emelkedő tendenciát 

mutat, tehát kijelenthető, hogy a városi desztinációk iránt növekszik a kereslet, ezért a városok évről 

- évre emelik az idegenforgalmi adójuk mértékét, vagyis a városi turizmusban rejlő gazdasági 

potenciál hazánkban nagy valószínűség szerint növekszik. A hipotézis teljes igazolására további 

vizsgálatot végeztem. A 49. ábra az előzőekben vizsgált 8 desztináció idegenforgalmi 

adóbevételének változását mutatja 2010 - 2015-ig.  
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49. ábra. Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Veszprém, Sopron, Eger idegenforgalmi 

adóbevétele (Ft), 2010-2015 

 

 
 

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetségének adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 

Elmondható, hogy 2015-ben a vizsgált városok közül, Eger realizált - tavalyi évhez hasonlóan - a 

legmagasabb bevételt, 196 millió forintot. Az elmúlt 5 év távlatát tekintve megállapítható, hogy a 

vizsgáltban résztvevő 8 klasszikus hazai városi desztinációk közül Szeged, Veszprém, Pécs (2011-

től) és „az abszolút dobogó győztes” Eger évről-évre lineárisan növekvő idegenforgalmi adóbevétel 

növekedést produkált.  

 

Hipotézisem igazolásához vizsgáltam a 8 desztináció (Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, 

Veszprém, Sopron, Eger) adóbevételeinek előző évi változását (50. ábra) is. 
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50. ábra. 2015. évi idegenforgalmi adóbevételek változása a 2014. évi adóbevételekhez képest 

(millió Ft)  

 

 

 

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetségének adatai alapján, saját szerkesztés 

 

 

 

Megállapítható, hogy Miskolc és Sopron esetében csökkent a 2015. évi idegenforgalmi 

adóbevételek a 2014. évi adóbevételekhez képest. Mindkét városban TDM szervezet felelős a 

turizmus irányításáért, így a tagokkal közösen alakítják ki az éves, rövid távú turizmus koncepciót, 

tehát a tagok erősen érdekeltek saját bevételeinek növelésében. Tény, hogy 2015-ben mindkét 

városban, csökkent az IFÁ-ból származó önkormányzati bevétel, ugyanakkor a kereskedelmi 

szálláshelyeken regisztrált összes vendégéjszaka - szám növekedett (Miskolcon 4,2 százalékkal, 

Sopron 0,2 százalékkal), amelyet a 20. táblázat adatai támasztanak alá. 
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20. táblázat. Sopron, Miskolc a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma 

alapján, 2015 

 

Összes vendégforgalom Belföldi vendégforgalom Külföldi vendégforgalom 

Település 

Vendégéjszakák 

Település 

Vendégéjszakák 

Település 

Vendégéjszakák 

száma 

2015. 

2015/

2014 

száma 

2015. 

2015/

2014 

száma 

2015. 

2015/

2014 

9. Eger 443 085 
+19,

3% 
8. Eger 319 871 

+23,3

% 
9. Eger 

155 

361 

+9,9

% 

10. 

Debrecen 
386 213 

+23,

2% 
11. Debrecen 263 352 

+19,4

% 
10. Debrecen 

122 

861 

+32,3

% 

12. Sopron 382 308 
+0,2

% 
9. Sopron 294 012 

-1,0 

% 
13. Sopron 88 296 

+4,5

% 

13. Győr 336 526 
-1,2 

% 
16. Győr 181 165 

+8,4

% 
8. Győr 

155 

361 

-10,4 

% 

14. Szeged 332 376 
+16,

7% 
13. Szeged 227 763 

+24,0

% 
11. Szeged 

104 

613 

+3,4

% 

15. Miskolc 323 720 
+4,2

% 
12. Miskolc 256 103 

+1,8

% 
17. Miskolc 67 617 

+14,4

% 

16. Pécs 229 949 
+7,4

% 
19. Pécs 165 041 

+4,3

% 
18. Pécs 64 908 

+16,1

% 
 

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

Ha tovább vizsgáljuk az összes vendégéjszaka-számokon belül, a belföldi vendégéjszaka-számokat, 

megállapítható hogy Miskolc esetében növekedett (1,8%), Sopron esetében minimális, 1 százalékos 

csökkenés figyelhető meg. A külföldi vendégéjszaka-számokban mindkét város jelentős növekedést 

(4,5%; 14,4%) realizált.  

 

Összefoglalva a fent leírtakat kijelenthető, hogy a vizsgált 8 kulturális turisztikai városi desztináció 

esetében összességében az elmúlt években növekszik a turizmus szerepe. Sopronban és Miskolcon 

is növekedett a turisztikai ágazat, mégha az ebből származó önkormányzati bevételek ezt nem 

támasztják alá72, azonban a növekvő vendégéjszaka-számok egyértelműen igazolják. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy Győr esetében emelkedtek a legnagyobb mértékben az IFÁ-ból származó 

bevételek (37,3 millió forint)73, ugyanakkor a vizsgált hasonló profilú városi desztinációk közül 

                                                 
72 Sopron esetében a szálláshelyek bevallásban feltüntetett adatainak a különbsége okozhatta, míg Miskolc 

esetében a 2014-es EFOTT IFA átalány fizetésével magyarázható. 
73 Az IFA 150%-os emelésének köszönhető. 
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egyedül Győrben csökkentek az összes vendégéjszaka-számok, a magas 2015-ös bevétel 

egyértelműen az IFA mértékének (150 %-os) növekedéséből adódik (5. fejezet). 

A növekvő IFA bevételek további idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztésekre, bővítésekre 

inspirálják a városokat, melynek következtében a városi turizmus egyre inkább előtérbe kerül és 

nem elhanyagolható gazdasági tényezővé válik. Egyre jobban előtérbe kerülnek a city desztinációk, 

a koncentráltan jelen lévő szabadidős infrastruktúra, attrakciók, történelmi lenyomatok, vonzerők 

összességének-, és a többször, rövidebb utazási szokásoknak köszönhetően (3.2 fejezet).  

 

Hipotézisem vizsgálatához a közigazgatási kategóriába tartozó 23 megyei jogú város összesített 

adatai csak korlátozottan voltak alkalmasak statisztikailag érvényes következtetések levonására, 

ezért a hasonló kulturális termékprofilú városi desztinációk (Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, 

Győr, Veszprém, Sopron, Eger) idegenforgalmi adó mértékének változását és az ebből származó 

bevételeit, illetve a vendégéjszakák számait vettem alapul. Elmondható, hogy mind a 

vendégéjszaka-számok, mind az IFA mértékének lineáris változása a városi desztinációk 

felértékelődését mutatja. Az évről-évre enyhén emelkedő trendet produkáló turisztikai bevételek 

igazolják, hogy hazánkban a városi turizmusban rejlő gazdasági potenciál egyre növekszik. A 

hipotézis igazolást nyert. 

 

 

H3. Győr település fejlődéséhez az egyes történelmi időszakokra más-más szignifikáns arculat 

kapcsolható, kifejezve és jól jellemezve az adott kor fejlődési fokát-, meghatározó prioritását. 

 

Az adott kor meghatározó momentumai a mai városi turizmus számára jelentik azokat a sajátos 

értékeket, melyek bemutatása, a város történelmi arculatának marketingje szempontjából a 

legpatinásabb és legnagyobb érték (4.1 fejezet). Győr fejlődését a történelem során folyamatosan 

változó, meghatározó momentumok tették lehetővé. Alapvető jelentőséggel bírt, kedvező földrajzi 

fekvése már a római időben. Szent István által alapított királyi vármegyei, püspökségi és 

székeskáptalan székhellyé való kinevezése-, végvára-, a katonaság a céhek letelepítését vonzotta.  

 

A 18. században a dunai vízi gabonaszállítás, majd az állatkereskedelem adta a város gazdasági 

erejét és alapozta meg Győr barokk városi arculatát. A 19. század a győri közlekedési infrastruktúra 

– elsődlegesen a vasút - erőteljes fejlesztése révén szorosan összefonódik Baross Gábor nevével, 

mely lehetővé tette az ipar rendkívül gyors fejlődésével és tette a Győrt Magyarország második 

legiparosodottabb városává. A 20. század végén az autópálya megépítése, továbbá az erőteljes 
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gazdasági struktúra átalakulása, ezen belül is a meghatározó járműipari beruházások járultak hozzá 

Győr gazdasági fejlődéséhez (4.2 fejezet). 

 

Győr gazdasági prosperitásban már a kezdetektől fontos tényezőt jelentett a közlekedési hálózat, – 

út, közút, vasút, vízi út, autópálya, regionális repülőtér – infrastruktúra elemei (4.3.2 fejezet). A 

közlekedési úthálózat kiépítettsége megteremtette a jó megközelíthetőséget, mely a gazdasági 

stabilitást nyújtó iparral szoros szinergiában áll, a cégek letelepedési előfeltétele és további 

fejlesztésének meghatározó kritériuma ma is (4.2.1 fejezet).  

 

A felsorolt szinergiák egymásra hatását kíséreltem meg összegezni az 51. ábrán, mely szerkezet 

változással a szoros szinergiában a népességszám is követett és tette Győrt nagyvárosi központtá 

(4.2.2 fejezet). Győr újkori története során mindig jelentős iskolaváros volt, mára egyetemi várossá 

vált emellett, a tudás-, a kultúra, a turizmus intézményeinek dinamikusan fejlődő központja. 

Az ábra a múlt, a jelen és a jövő időfaktorok mellett Győr mai pozícióját megalapozó szinergiáinak 

összességét koncentráltan mutatja, amelyben a népességszáma (4.2.2 fejezet), a jó 

megközelíthetőséget lehetővé tevő közlekedési hálózat fejlődése (4.3.2 fejezet), a város gazdasági 

szerkezetváltozásai (4.1; 4.2; 4.2.1 fejezet) és a város turizmusának alapjait adó értékek (5.2.2 

fejezet) illetve a fejlesztések (5.2.2 fejezet) szerepelnek. 
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51. ábra. Győr gazdasági fejlődésének szerkezetváltozásai, 1200-2040 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Rechnitzer, 2013-as ábrája alapján, saját és Rákli-Szabados Eszter szerkesztése 

 

 

A jó megközelíthetőség, az erős ipar, a növekvő népesség egyenes arányban áll a város folyamatos 

fejlődésével, a városi funkciók, terek átstrukturálódásával. Győr ma már komplex rendszer, a 

befektetés célpontja, a munka lehetőséget kínáló központ, a fogyasztás tere, vagy éppen a kultúra, a 

turizmus intézményeinek koncentrált kínálója, ezen szerepek összessége piaci termékké, eladható, 

fogyasztható városi produktummá tömörítette a várost.  

A közlekedési hálózat, az egyre jobb megközelíthetőség nemcsak a város gazdasági fejlődését 

lehetővé tevő komponenseire volt hatással, hanem az építészeti, műemléki és egyéb turizmusban 
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kiemelkedő szerepet játszó értékekre, vonzerőkre egyaránt. Az ipari-, a tudás-, a kulturális központ 

jellegéből adódik Győr turizmus szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése, bővítése (5.2.2 fejezet). 

Egy részt a város magyar és nemzetközi gazdasági szereplőinek köszönhetően növekszik Győrben 

az üzleti turizmus aránya, más részt a város gazdasági szereplői kikényszerítik a magas színvonalú 

kulturális, turisztikai és egyéb szolgáltatási lehetőségek fejlődését. Az üzleti turizmus mellett a 

fejlesztések révén (2017- Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) jelentős szerepet kap a konferencia és 

a sportturizmus a város életében (6. fejezet). Győr esetében konkrét megjelölésre van szükség, ami 

a többi, hasonló adottságú helytől azt elkülöníti, kifejezi a sajátosságait, úgy, hogy a versenytársai 

közül kiemelkedjen, azokkal szembeni újdonságaira, egyediségeire, különlegességeire felhívja a 

figyelmet (6.3 fejezet). A városfejlesztésnek és minden egyéb városalakító tényezőnek nagy 

figyelmet kell fordítani a Győr, mint városi turisztikai desztináció következetes, egységes városi, 

országos és nemzetközi kommunikációs terekben való koherens kommunikálására (5.4.2 fejezet), 

így tovább növelhető a város kapcsolati tőkéje.  

 

Az állítás igaznak bizonyult, összességében elmondható, hogy a város mindenkor magas innovációs 

képessége tette Győrt hazánk ötödik legnagyobb városává, ahol az ipar mellett a funkciók váltását, a 

városhoz köthető legfontosabb szerepkörök átalakulását tette/teszi lehetővé. Győr város, mint 

komplex rendszer az életminőség színtere. 

 

 

H4. A helyi lakosság megítélése szerint, Győr ma már sokkal több, mint iparváros, egyre 

inkább vonzó turisztikai desztinációs célpont.  

 

Azt a feltételezést, hogy Győr korábbi iparvárosi jellege látványos diverzifikációs folyamaton ment 

keresztül, nemcsak a kemény gazdasági és foglalkoztatási adatokon keresztül vizsgálhatjuk, hanem 

fontos információt nyernünk ennek percepciójáról is, azaz arról, hogy miként látják a helyben élők a 

város jellegének átalakulását.  
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52. ábra. Győr elsődleges jellegének megítélése a múltra, jelenre és jövőre vonatkozóan, az összes 

említés százalékában (N=3032) 

 

 

Forrás: Győri Járműipari Körzet kutatás - Lakossági felmérés 

 

 

A Győri Járműipari Körzet kutatási program lakossági kérdőíves felmérésének eredményei alapján 

összehasonlíthatjuk, hogy a győri lakosok hogyan jellemezték a várost elsődleges jegyei alapján a 

múltra, a jelenre, illetve a jövőre vonatkozóan. A válaszadók három „profilt” jelölhettek meg, ezek 

teljes említési gyakoriságát láthatjuk a fenti ábrán. Az adatokat szemügyre véve látható, hogy a 

múltra vonatkozóan csaknem háromnegyedes említési aránnyal rendelkező iparvárosi jelleg súlya 

jelentősen mérséklődik, ezzel párhuzamosan bizonyos tényezők szerepe felértékelődik. 

Összességében elmondható ugyan, hogy az iparvárosi jelleg domináns szerepe megmarad a jelenre 

és a jövőre vonatkozó értékelésekben, de a városról alkotott kép sokoldalúbbá válik [Tóthné, 

2015/3]. 

 

A vizsgálatunk szempontjából kiemelten fontos turizmus esetében azt láthatjuk, hogy az említési 

arány a múlthoz képest a jelenre vonatkozóan mintegy megkétszereződik, és a jövőre vonatkozó 

arányszám is hasonlóan alakul. Elmondható tehát, hogy a győri lakosság körében érzékelhető a 

város turisztikai funkciójának hangsúlyosabbá válását mutató percepció. Fontos megvizsgálni azt is, 

hogy ezek a vélekedések mennyire tekinthetők általánosnak, illetve specifikusnak a válaszadók 
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körében, ennek érdekében megvizsgáltam, hogy a turisztikai célpont jelleget említők társadalmi - 

gazdasági státusza mennyiben tér el a teljes mintában megfigyelttől. A múltra vonatkozóan az 

tapasztalható, hogy nem igazán emelhetők ki specifikus csoportok, az alapvető szocio-demográfiai 

és életminőséget tükröző mutatók mentén nem találhatunk szignifikáns eltéréseket. A turisztikai 

célpont jelleget a jelenre, illetve a jövőre vonatkozóan említők körében viszont már érzékelhetők 

bizonyos hangsúly-eltolódások. Általánosságban vizsgálva elmondható, hogy az időtávokat tekintve 

csökkenő tendenciát mutat a turisztikai célpont jelleget említők átlagos életkora. Míg azok között, 

akik a jelenre vonatkozóan említették a város turisztikai célpont jellegét. A fiatal - középkorú és a 

középkorú csoport (30-49 év között) felülreprezentált, addig a jövőt tekintve már a fiatal 

korosztályok felé billen a mérleg (míg a múlt esetében nincs különbség az átlagéletkort tekintve a 

turisztikai célpontot említők és nem említők között, addig a jelen és a jövő esetében ez az eltérés 

szignifikánsnak tekinthető, és a jelenhez képest a jövőre vonatkozóan másfél évvel alacsonyabb a 

pozitív választ adók átlagéletkora). Elmondható továbbá, hogy a jövedelmi helyzet alapján nem 

differenciálódik a két csoport, így bizonyos mértékben általánosként foghatjuk fel a turizmus 

szerepének felértékelődését mutató vélemények alakulását. Az életmód és életstílus mutatóinak 

vizsgálata tekintetében elmondható, hogy minél intenzívebb és kiterjedtebb a válaszadók 

szabadidős aktivitása, annál magasabb arányban jelölik a turisztikai célpont jelleget, tehát a város 

turisztikai kínálatának „belső használói” körében a turizmus szerepének tudatosabb felismerése 

jellemző.  

 

Az iparvárosi jelleg diverzifikációját támasztják alá azok az eredmények is, amelyeket a város 

szimbolikájával, illetve a települési identitás alapjaival kapcsolatos kérdések elemzése során 

kaptunk (5.4 fejezet). Míg a múltra vonatkozóan Győr munkásváros jellege kapott domináns 

szerepet addig a jelenre és a jövőre vonatkozóan az tapasztalható, hogy a jövővel kapcsolatos, és az 

elsősorban nem gazdasági tényezőket kiemelő szlogenek, rövid jellemzések válnak népszerűvé (5.4 

fejezet).  

Azok körében, akiknél az identitás alapja elsődlegesen a település – a válaszadók mintegy fele 

tartozik ide – a kötődést meghatározó tényezők között nem tekinthető dominánsnak a gazdaság 

állapota és az ipar jelenléte, olyan tényezők, amelyek esetlegesen köthetők a turizmushoz, 

magasabb említési aránnyal szerepelnek. Elmondható azonban mind a szimbolika, mind pedig a 

kötődés esetén, hogy bár az ipari jelleg általánosságban egyre kisebb helyet foglal el a város 

percepciójában, specifikusan a járműipar jelenléte viszont fontos és egyre növekvő szerepet kap 

Győr jellemzésében. 
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53. ábra. Az egy főre jutó idegenforgalmi adó értékének változása 2000-2011 (2000.évi bázisról 

inflációval normált adatok; 2000=100%) 

 

 

 

Forrás: MÁK, TÁKISZ 

 

Következő lépésben annak vizsgálatára tettem kísérletet, hogy a turisztikai célpont jelleg helyi 

lakosság által észlelt felértékelődése visszaigazolható-e az idegenforgalmi vonzerő változásának 

tükrében. Ehhez a turizmusra vonatkozó elsődleges települési statisztikai adatok idősorait hívtam 

segítségül oly módon, hogy megvizsgáltam Győr abszolút és relatív pozíciójának változását az 

elmúlt évtized folyamán. Az idegenforgalmi adó egy lakosra jutó értékét tekintve elmondható, hogy 

Győr esetében 2000 és 2011 között mintegy hatszoros növekedés tapasztalható, amennyiben a 2000. 

évi bázisról induló, inflációval normált értéket vesszük alapul. Annak érdekében, hogy ezen adatok 

tekintetében pozícionáljam Győrt, összehasonlítást tettem hasonló időtávon a többi megyei jogú 

várossal. Az egy főre jutó idegenforgalmi adó mértékének növekedése az összes várost tekintve 

mérsékeltebb, csak mintegy három és félszeres (53. ábra). 

 

Látható, hogy a lassú növekedést a 2002 - 2004 közötti időszakban jelentős bővülés váltja fel Győr 

esetében, majd ezt követően magasabb bázisról a többi megyei jogú városéhoz hasonló növekedési 

trendet mutatnak az adatok. Ehhez kapcsolódóan láthatjuk azt is, hogy a 2000-es évtized közepén 

Győr stabilan javította pozícióit a megyei jogú városok között, és a középmezőny elejéről az 

élmezőnybe kerül, folyamatosan birtokolva Sopron és Eger mögött a harmadik pozíciót. 
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Amennyiben a vendégéjszakák számát vizsgáljuk a kereskedelmi szállásférőhelyeken, hasonló 

tendenciát tapasztalhatunk, Győr pozíciója mind abszolút, mind pedig relatív értelemben javuló 

tendenciát mutat a vizsgált időszakban.   

 

54. ábra. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján milyennek ítéli meg Győr város idegenforgalmát? 

(N=560) 

 

 

Forrás: saját kutatás (lakossági megkérdezés, 2014) 

 

Saját kérdőívemben kapott válaszok alapján elmondható, hogy a győri lakosság is úgy ítéli meg, 

hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján fejlődött Győr idegenforgalma. A válaszadók 79%-a 

jelölte meg ezt a kategóriát [Tóthné, 2015/3]. 

 

Az állítás igaz, a primer és szekunder adatok összehasonlításával igazolható, hogy Győr elsődleges, 

ipari jellege átalakul, diverzifikálódik, és a turizmus hangsúlyosabb szerepe a városban élők 

tudatában is helyet kap.  

 

 

H5. A minden évben megrendezésre kerülő Négy Évszak Fesztivál, Nyár rendezvényei a 

lakosság körében vonzóak, és növelik Győr turisztikai versenyképességét. 

 

A Győri Járműipari Körzet felmérés adatai alapján elmondható, hogy a város lakóinak kulturális-

szabadidős tevékenysége átlag feletti intenzitásúnak mondható. A válaszadók különféle szabadidős-

kulturális tevékenységekben való részvétel mértéke esetében kiemelkedő a fesztiválok szerepe, ezek 
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látogatásánál mutatkozik a pozitív említések legmagasabb aránya. A válaszadók közel fele (47,1%) 

jelezte, hogy az elmúlt egy év során részt vett valamilyen győri fesztiválon (55. ábra). 

 

55. ábra. A kulturális-szabadidős tevékenységek végzésének aránya és gyakorisága a győri felnőtt 

lakosság körében (N=3032) 

 

 

 

Forrás: Győri Járműipari Körzet kutatás – lakossági felmérés, 2013 

 

 

Ahogy általánosságban a kulturális-szabadidős tevékenységek tekintetében, úgy a fesztiválok 

látogatása esetében is hasonló szocio-demográfiai profilt rajzolhatunk; az életkor és az iskolai 

végzettség esetében ugyanazok az összefüggések állnak fenn. Részletesen vizsgálva a győri 

rendezvényeket, elmondható, hogy a válaszadók háromnegyede (75,4%) vett részt valamelyik győri 

rendezvényen az elmúlt egy évben, tehát az ilyen irányú aktivitás intenzívnek mondható. 

Alapvetően elmondható, hogy a győriek többsége csak legfeljebb néhány rendezvényt látogat, 

alacsony azoknak az aránya, akik ezek többségén részt vesz. Ebben a tekintetben is tapasztalhatók 

azonban eltérések a társadalmi - gazdasági háttér tekintetében; az 56. ábra jól szemlélteti, hogy a 

magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők esetében a látogatott rendezvények jellemző száma is 

magasabbnak tekinthető. 
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56. ábra. Látogatott rendezvények száma a felnőtt népesség, illetve a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők körében, az említések százalékában (N=1013) 

 

 

 

Forrás: Győri Járműipari Körzet kutatás – lakossági felmérés, 2013 

 

 

Az egyes rendezvények látogatottsági arányai azt mutatják, hogy a helyi lakosság körében a Győri 

Nyár rendezvénysorozata a legnépszerűbb, és általánosságban elmondható, hogy a szabadtéri; 

„általános” tematikával rendelkező fesztiválok a leginkább látogatottak (5.2.1 fejezet). Az 57. ábrán 

láthatók a legnépszerűbb nyári rendezvényeket látogatók aránya, az említések százalékában. 
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57. ábra. A legnépszerűbb nyári rendezvényeket látogatók aránya, az említések százalékában 

(N=1013) 

 

 

 

Forrás: Győri Járműipari Körzet kutatás – lakossági felmérés, 2013 

 

A rendezvények látogatóinak szocio-demográfiai hátterét vizsgálva elmondható, hogy iskolai 

végzettség alapján a leginkább kiegyenlített a nagyrendezvények látogatói köre; míg ezek esetében 

a felsőfokú végzettségűek aránya 25-30%-ra tehető, tehát csak kevéssel haladja meg a teljes 

népesség körében tapasztalható arányt, addig ez a mutató a specializáltabb, kisebb méretű és 

erősebb kulturális jelleget mutató rendezvények esetében 40-50% közötti. Az életkor tekintetében 

fordított képet látunk; a tíz leginkább látogatott rendezvény esetében az általánosnál erősebb a fiatal 

korosztályok túlsúlya – kivételt képez ez alól a Barokk esküvő – addig a kisebb események 

látogatóinak kormegoszlása jóval kiegyenlítettebbnek tekinthető.  

 

Látható az adatokból, hogy a fesztiválok vonzóak a győri lakosság körében, de ahhoz, hogy ezek 

turisztikai vonzerejét vizsgáljuk, más jellegű adatokra van szükségünk. Rendelkezésünkre állnak 

havi bontásban a vendégéjszakák számára, illetve az idegenforgalmi adóra vonatkozó adatok, 2004 

és 2014 között. Ezeket áttekintve, képet kaphatunk Győr idegenforgalmának mélyebb szerkezetéről; 

jellemezhetjük a győri turizmus szezonalitását. Általánosságban elmondható, hogy az eltöltött 

vendégéjszakák számát tekintve a nyári hónapok, elsősorban július és augusztus emelkedik ki, de 

mégsem beszélhetünk erős szezonalitásról (mindössze három év esetében tapasztalhatjuk, hogy az 
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adott éven belüli arány 12%-nál magasabb augusztusra vonatkoztatva). Ahhoz, hogy egy közelítő 

képet kapjunk a nyári fesztiválok és rendezvények turizmusra gyakorolt hatásáról, szezonális 

trendvizsgálatot végeztünk az adatok segítségével. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az éven belüli 

trendek 2010 után mutatnak-e szignifikáns eltérést a korábbi időszakban tapasztaltakhoz képest. 

Ennek segítségével tudunk arra következtetni, hogy a nyári nagyrendezvények teljes spektrumának 

kibontakozása hozott-e változást a Győrbe érkező turisták éven belüli megoszlásában.  

 

A vizsgálathoz az autoregresszív integrált mozgóátlag modellt (ARIMA) használtam fel, 12 

hónapos periódusokat alkalmazva a mozgóátlaghoz. Az ARIMA (autoregresszív integrált 

mozgóátlag) modell egy olyan statisztikai módszer, ami egy évente szabályszerűen viselkedő 

folyamatok szezonális hatásait vizsgálja. Jelen esetben azt vártam, hogy a látogatók számának 

változása az évek hasonló szakaszaiban hasonló relatív arányokban figyelhető meg, vagyis az 

állandónak tekinthető mozgást alapvetően a turizmus meglévő szezonalitása befolyásolja. 

Esetünkben a próba azt mutatta, hogy nincs szignifikáns eltérés a belső megoszlás tekintetében, az 

alapvető szezonalitás nem borult fel az utóbbi években, azaz nem koncentrálódik a korábbinál 

nagyobb mértékben a látogatók száma a nyári hónapokra. Az ARIMA modell elvégzett próbája 

alapján elmondható, hogy a konstans modell idősor teljes varianciáját 50% körüli, és a maradék 

fehérzajnak tekinthető (Ljung-Box statisztikához tartozó szignifikanciaérték). Elmondható, hogy a 

vizsgált intervallumra nézve szignifikáns, vagyis fehérzajról van szó. Amint azt az 58. ábra mutatja, 

a teszt tehát nem mutat szignifikáns elmozdulásokat a szezonalitás tekintetében, ily módon nem 

mutatható ki a rendezvények turizmusra gyakorolt jelentős hatása. 
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58. ábra. Az eltöltött vendégéjszakák számán alapuló szezonális modell  

 

 

Model Statistics 

Model 

Number of 

Predictors 

Model Fit 

statistics Ljung-Box Q(18) 

Number of 

Outliers 

Stationary R-

squared Statistics DF Sig. 

Éjszaka-Model_1 0 ,525 18,259 16 ,309 0 

 

 
 

 

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Adóügyi Osztály 

 

 

 

Az adatokat az alapján is vizsgáltuk, hogy összességében milyen eltérések mutatkoznak a 2004 – 

2010-es, illetve a 2010 utáni mutatók között. Bár elmondható, hogy abszolút számban a 

vendégéjszakák számának első időszakhoz képest mutatkozó bővüléséhez a két nyári hónap 28,3%-

kal járul hozzá, de ez elsősorban a magas bázisnak köszönhető. 
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59. ábra. Július és augusztus hónapok összesített százalékos részesedése a Győrben töltött 

vendégéjszakák teljes számából, 2004-2014 

 

 

 

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Adóügyi Osztály 

 

 

Ha a vendégéjszakák számának százalékos részesedését vizsgáljuk 2004 és 2014 évek-, július és 

augusztus hónapjai között, akkor is csak minimális növekedést tapasztalható (20,1-ről 21,8%-ra), 

tehát itt is megmutatkozik, hogy összességében nem tapasztalható szignifikáns hatás.  

 

Albert Tóth Attila 2009-ben vizsgálta a Hotel Rába City Center győri fesztiválok és kulturális 

rendezvények szállodai vonzatát. Tanulmányában megállapítja, hogy 2-3% közé tehető azon 

vendégéjszakák száma, melyek összes vendégéjszakák számához viszonyítva, közvetlenül 

valamilyen fesztivál, rendezvényhez köthetők. Leírja, hogy más általa megkérdezett győri 

nagyszállodákban „is hasonlóan csekély arányt jeleztek a szakmabeli kollégák” [Albert Tóth, 

2009:489]. Szakértői interjú (4. sz. melléklet) során a négy nagy győri szállodavezető is 

alátámasztotta, hogy a szállodában tartózkodó vendégeik körében kedveltek a fesztiválok, de önálló 

vonzerővel nem rendelkeznek (5.2 fejezet). 
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Saját szakmai és lakossági kérdőíves kutatásom során kíváncsi voltam a városi programok 

megítélésére. A lakosság (N=563) 81%-ban kellően gazdagnak találta a város rendezvény kínálatát, 

8% válaszolt csupán nemmel. A turisztikai szakma (N=63) a városban megrendezésre kerülő 

programok mennyiségét legtöbben kiválónak (25%) vagy jónak (56%) ítélték meg. Hasonló 

százalékos megoszlásokat kaptunk a programok minőségére (kiváló:11%, jó:62%) és tematikájára 

(kiváló:10%, jó:51%) vonatkozóan (13. ábra). A turisztikai szakma, arra kérdésre, hogy „Mi Győr 

jövőbeni turizmusfejlesztésének a kulcsa?” (33. ábra). A válaszadók 8 %-a a rendezvények, 

kulturális programok minőségi és/vagy mennyiségi javítását jelölte meg (6. fejezet). 

 

Az állítás tehát csak részben igaz. Elmondható, hogy a hipotézis két fő irányát tekintve a teszt eltérő 

eredményt hozott. Az, hogy a nyári fesztiválok és rendezvények a helyi lakosság körében 

népszerűnek tekinthetők igazolhatók a látogatottsági adatokkal, azonban a trendvizsgálat eredménye 

azt mutatja, hogy a nagy nyári rendezvények nem hoznak jelentős elmozdulást a győri turizmus 

szezonális trendjeiben. Nem igazolható tehát, hogy a Négy Évszak Fesztivál; Nyár 

rendezvénysorozata érdemben növelik a város turisztikai vonzerejét. 

 

 

H6. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések által az egészség-, sport- és konferenciaturizmus 

fokozódó térnyerése erősíti Győr helyét a magyar turisztikai palettán. 

 

Az egészség-, sport- és konferenciaturizmus győri intenzitását és fejlődését legjobban az ehhez a 

turisztikai ághoz közvetlenül kapcsolódó szállásfoglalásokkal próbáltam mérni (6. fejezet). 

Hipotézisem igazolásához a városi szálláshelyek kb. 75%-át magában foglaló nagy szállodák (Hotel 

Famulus, Hotel ibis, Hotel Rába City Center) igazgatóit, illetve értékesítés és marketing 

részlegvezetőjét (ETO Park Hotel Business & Stadium) kérdeztem meg (4. sz. melléklet). Mind a 

négyen elmondták, hogy a felsorolt turisztikai ágakra jellemző a magasabb költés és jelentős egyéb 

turisztikai hozadék, ezért minden ehhez kapcsolódó fejlesztést nagy örömmel fogad a győri 

turisztikai szakma.  

Tóth Tamás (Hotel ibis), arra a kérdésemre (4. sz. melléklet), hogy: „Fontosnak tartja az 

infrastrukturális fejlesztéseket? Miért?” azt válaszolta, hogy igen és elsősorban azért, mert továbbra 

is az üzleti turizmus a domináns, amely hétfőtől csütörtökig tölti meg jellemzően a győri 

szálláshelyeket, a hétvégén kevesebb vendég érkezik a városba. Mind az egészség-, mind a sport- és 

konferenciaturizmus a hét második felétől erősödik és meglátása szerint nagy százalékban át is 

húzódik a hétvégére. Ilyen módon mind a három ágnak nagy szerepe van a szezonalitás 
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kiküszöbölésében. Az egyéni, ún. leasure turisták sokkal kisebb foglaltsági adatokat generálnak, 

mint a felsorolt turisztikai ágakhoz kapcsolódó látogatók, akik egyszerre 100 - 300 fős foglaltságot 

realizálnak az egyes szálláshelyeken. A szállodai szakemberek elmondták, hogy Győr, mint 

járműipari város, az ország gazdaságának egyik motorja már önmagában is jelentős hívó szóval bír 

a konferencia és egyéb szakmai rendezvénynek piacán (5.4 fejezet). A közös kiadvánnyal, a további 

közös study-tourok szervezésével, a szakma és az önkormányzat összefogásával ugyanakkor 

további potenciálok is elérhetővé válnak a sport és egyéb turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően a 

jövőben. A szállodavezetők bíznak a 2017-es EYOF-hoz kapcsolódó sportlétesítmények átadása 

utáni szállodai vendégéjszaka-szám és rendezvényterem bérlet növekedésben is (6.2.1 fejezet). 

 

A győri igazgatók közös álláspontja, hogy a konferenciaturizmus további hazai bővítéséhez szükség 

van minél nagyobb számú résztvevő (3 - 4.000 fő) befogadására is alkalmas létesítményre. Győrben 

a 2014-ben átadott, 5.500 fő befogadására alkalmas, szekcionálható Audi Aréna szélesre tárta a 

konferenciaturizmus kapuját (6.1 fejezet). A győri szállodák vezetőinek tájékoztatása alapján 

elmondható, hogy a konferenciaturizmus már eddig is jelen volt a győri négy szálloda életében, de 

az utóbbi 4-5 évben erőteljesebben, áltagban 2-4 napos szállodai foglaltságot generálnak. Horváth 

Ottó (Rába Hotel City Center) elmondta, hogy a nagyobb konferenciákat jellemzően még mindig 

Budapesten, és a főváros 60 km-es sugarú távolságában rendezik meg, melynek elsődleges oka, 

hogy a konferencián részt vevők az előadások után szeretnék a szálláshely wellness szolgáltatásait 

is igénybe venni pihenésképpen. Jelenleg Győrben egyik győri szálláshely sem tud ennek a 

feltételnek maradéktalanul megfelelni, a mai elvárásoknak megfelelő wellness részleg hiánya miatt. 

A városban az ETO Park Hotel Business&Stadium korszerű felszereltségű konferencia- és 

rendezvény termeinek köszönhetően rendelkezik a konferenciaturizmushoz közvetlenül kapcsolódó 

legmagasabb foglalatsági adatokkal. Szakértői interjú (4. sz. melléklet) során a szálloda értékesítés 

és marketing részlegvezetője elmondta, hogy a konferenciaturizmus 2012-ben az összes foglaltsági 

adatok 1,6%-át, 2013-ban 16%-át, 2014-ben a 14%-át, 2015-ben 28%-át generálta (6.1 fejezet). 

 

2014-ig a városban a sporthoz köthető rendezvényeknek, egyéb hazai és nemzetközi eseményeknek 

az ETO Stadion, a Magvassy Mihály Sportcsarnok és Egyetemi Sportcsarnok létesítményei adtak 

otthont. Az Audi Aréna és az Aqua Sportközpont 2014-es átadásával a szállodák sporthoz köthető 

foglaltságai ugrásszerű növekedésnek indultak (6.1 fejezet). Két évvel, a 2014-es szakértői kutatás 

után, Győr szálláshelyének legnagyobb százalékát magában foglaló három győri szálloda 

vezetőjének (Orbán Dezső - Hotel Famulus, Horváth Ottó - Hotel Rába City Center, Tóth Tamás - 

Hotel ibis Győr) és az ETO Park Hotel Business & Stadium értékesítési részleg vezetőjének, Szalai 
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Andreának, 2016 februárban, e-mailben feltett kérdésemre (5. sz. melléklet) „Véleménye szerint az 

alábbi halmazok (sport-, egészség-, konferencia-, szakrálisturizmus) részaránya hogy alakult (múlt), 

alakul (jelen) és hogy fog alakulni (jövő) a szállodai foglaltságok alapján, %-os megoszlásban?” 

kapott válaszok bizakodásnak adnak okot. A válaszok alátámasztják hipotézisemet, mert az 

összesített válaszok alapján egyértelműen növekszik a sport-, és konferenciaturizmushoz 

kapcsolódó fejlesztéseknek köszönhetően a foglaltságok (60. ábra). 

 

 

60. ábra. „Véleménye szerint az alábbi halmazok (sport-, egészség-, konferencia-, 

szakrálisturizmus) részaránya hogy alakult (múlt), alakul (jelen) és hogy fog alakulni (jövő) a 

szállodai foglaltságok alapján, %-os megoszlásban?” (N=4) 

 

 

 

Forrás: szakértői e-mailes megkeresésre kapott válaszok alapján, saját szerkesztés 

 

 

A fenti ábra adatiból látható, hogy az EYOF-hoz kapcsolódó sportlétesítmények átadása a múlt 

foglaltsági százalékhoz viszonyítva, a jelenben már éreztetik hatásukat; mintegy 8%-os 

vendégéjszaka-szám növekedés figyelhető meg a sporthoz kapcsolódó foglaltságokban.  

 

Mind a négy nagy szálloda vezetője bízik a város további sportinfrastruktúra fejlesztésével 

összefüggő sportturizmus növekedésében (6.2.1. fejezet), mert a szálloda foglaltsági adatok 
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növekedése mellett a sportturizmus jelentős egyéb turisztikai hozadékkal (gasztronómia- fél vagy 

full panzió, egyéb szabadidős szolgáltatások, környékbeli szolgáltatások, stb.) is bír. Nem 

elhanyagolható az a tény sem, hogy a kiemelkedő hazai és nemzetközi sporteseményeket közvetíti 

számos hazai és nemzetközi média, melynek köszönhetően kiváló imázs növelő erővel bír szűkebb 

értelemben Győr, tágabb értelemben az egész ország számára (6.2.2 fejezet). 

 

Az egészségturizmushoz kapcsolódó szállásfoglalások száma a vezetők egyhangú véleménye 

alapján az elmúlt években és most is rendkívül alacsony Győrben. Ennek oka, egyértelműen az, 

hogy a győri idegenforgalmi kínálati palettáról hiányzik egy, gyógyvízre épülő, magas színvonalú 

szolgáltatást nyújtó wellness és gyógylétesítmény és a gyógy-, és wellness szolgáltatásokra épülő 

szállodai komplexum (5.2 fejezet). A fejlesztésnek köszönhetően nemcsak az egészségturizmushoz 

kapcsolódó foglaltsági adatok növekednének, hanem - a két turisztikai ág szinergiájának 

köszönhetően - a konferenciaturizmushoz kapcsolódó foglalások száma is. A külföldi egészségügyi 

rendszerek válsága, a jelenlegi káros környezeti hatások erősödése, a sok stressz, az öregedő 

népesség, a fiatalabb generáció tájékozottsága (prevenció, egészségmegőrzés, stressz oldás, trendek 

követése, terápiák, stb.) miatt előtérbe kerülnek a pihenésre, regenerálódásra épülő gyógy és 

egészségturisztikai ágazatok. Elmondható, a 6.1 fejezetben-, és a szakirodalomban leírtak alapján, 

hogy a stresszes életmód, egészségtudatos élet, öregedő népesség, stb. egyre erősödő igényt mutat 

ezen turisztikai ág iránt. A magyar és külföldi egészségfinanszírozással összeegyeztetett 

értékkeretre épülő programcsomagok, a kedvező fekvés garantált sikert hoznának Győrnek. 

 

A 6. hipotézis a szállodák vezetőitől a 2014-es interjú kérdéseire- , (4. sz. melléklet) és a 2016-os e-

mailes interjú (5. sz. melléklet) kérdésére kapott válaszok alapján igazolható. Az infrastrukturális 

fejlesztések által (Pl. Audi Aréna, Audi Aqua Center) megnő az érdeklődés a város, mint 

konferenciaturisztikai és sportturisztikai helyszín iránt, a hipotézis igazolást nyert.  
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7.1 Összegzés, javaslatok 

 

A disszertáció írásában nagy szerepet játszott Győr szeretete és a turizmusban eltöltött több éves 

tapasztalatom. Az értekezés alapvető tudományos törekvése volt, hogy a turizmusra ható tényezőket 

komplex módon, szinergiákon keresztül vizsgáljam. A dolgozat gyakorlati célja, hogy Győr, az 

egykori iparváros, milyen módon erősítheti turisztikai szerepvállalását és válhat több lábon álló 

gazdasági egységgé. Hipotéziseim, ugyan különböző szempontokat vizsgálnak, mégis mindegyike 

szoros összefüggésben áll a városi turizmus fejlődésével és annak sikerességével. A városi 

turisztikai desztinációk elemzésénél a múlt hagyományaiból kiindulva a jelen tényadatait elemezve, 

megkíséreltem lehetőségeket mutatni a jövő turisztikai fejlődési irányaira.  

 

Győr turizmusának fejlesztése érdekében mihamarabb el kell készíteni egy átfogó turisztikai 

fejlesztési koncepciót, azzal a céllal, hogy az évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek és 

főbb célkitűzések, illetve a szorosan idekapcsolódó városmarketing tevékenységek meghatározásra 

kerüljenek. Az új turisztikai célok megfogalmazása a jelenlegi turisztikai szolgáltatások helyzetének 

elemzése és értékelésével történjen. Érdemes mérlegelni – az alulról nem jelentkező igény nélkül is 

– a helyi TDM szervezet felállítását, így olyan turisztikai pályázatokra is jogosult lehet Győr, 

amelyekre csak kizárólag TDM szervezetek pályázhatnak74 (pl. turisztikai versenyképességet javító 

környezet, szolgáltatás és attrakció kialakítása, fejlesztése).  

 

Összefoglalva a dolgozatban leírtakat és figyelembe véve a szakirodalomban megfogalmazottakat, 

illetve a kérdőíveimre (lakossági, szakértői), és a mélyinterjú kérdésekre kapott válaszok alapján 

négy, fő stratégiai cél fogalmazható meg: 

1. A meglévő turisztikai attrakciók bővítése, fejlesztése;  

2. A turisztikai infrastruktúra fejlesztése;  

3. Kulturális rendezvények, fesztiválok látogatószámának növelése;  

4. A turizmust segítő egyéb infrastruktúra fejlesztése. 

 

  

                                                 
74  A pályázati források lehívásának sikeressége érdekében 2013-ig a TDM szervezetek fejlesztésére 5,8 mrd 

Ft-ot hívtak le, 106 projekt megvalósulására [NGM, 2014]. 
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21. táblázat. Győr turizmusának erősítése a hazai turisztikai palettán  
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A fenti táblázatban összesítésre kerültek mindazok a stratégiai célokhoz tartozó konkrét 

feladatok is, amelyek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy Győr, mint city desztináció a 

hazai turisztikai palettán versenyelőnyét javítani tudja.  

 

A disszertációm témájának meghatározásában kiemelt jelentőséget tulajdonítottam a 

tudomány hiányterületének keresésére, a témával kapcsolatos újszerűségek bemutatására és 

mindezek gyakorlatban történő későbbi alkalmazhatóságára is. 
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9. Mellékletek 

1. sz. melléklet - Lakossági kérdőív 

 

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV75 
Tisztelt Győri Lakos! 

 
Kérem, az alábbi kérdőívvel segítse Győr város turizmusára vonatkozó kutatásomat. A kérdőív 
kitöltése maximum 10 percet vesz igénybe. 
Szíves közreműködését előre is köszönöm! 

Nem:    Férfi / nő 
 
Életkor:  18-24    25-35    36-45    46-60    61- 
 
Iskolai végzettség: alapfokú / középfokú / felsőfokú 

 
 

1. Mióta él Győrben?        …………..óta 
 
 

2. Szeret Győrben élni? 
a. Igen, mert……………………………………………………………………………………………..………….. 
b. Nem, mert…………………………………………………………….…………………………………………… 

 
 
 

3. Véleménye szerint mi a város szimbóluma? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Az alábbiak közül melyik szlogennel tud leginkább azonosulni? 
 

a. Én. Te. Győr. 
b. Győr, a találkozások városa 
c.  A jövő Győrben épül 
d. Szeretem Győrt! 
e. Győr, a Győrkőcváros. 
f. Győr, az élhető város. 
g. Győr a Győrieké! A város mindenkié. 
h. Egyéb:……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
5. Véleménye szerint, mi Győr legfőbb különlegessége? 

a. Földrajzi elhelyezkedés 
b. Folyók 
c. Barokk belváros 

  

                                                 
75 Kitöltése önkéntes. Az adatok név nélkül kerülnek összesítésre. 
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6. Mi az, ami leginkább a városhoz köti? 
a. Család 
b. Barátok 
c. Közösség 
d. Munkahely 
e. Egyéb 
 
 

7. Hallott már a 2017-ben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról, az 
EYOF-ról? 

a. Igen 
b. Nem 

 
8. Hogy hívják az EYOF kabala kakasát? 

a. Hun- Geri 
b. Hunor 
c. Hugoo 
d. Nem tudom 
 
 

9. Ön használni fogja az EYOF-ra épülő új sportlétesítményeket? 
a. Igen 
b. Nem 

 
10. Megítélése szerint az EYOF-hoz kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztések milyen hatással 

lesznek a városra? 
a. Pozitív 
b. Negatív 
c. Nem tudom 

 
11. Honnan szerez tudomást a városi rendezvényekről, fesztiválokról? 

a. Éves rendezvénynaptár 
b. Közösségi portál 
c. Írott sajtó- Kisalföld 
d. Írott sajtó- Győr+ 
e. Ismerősök 
f. Internet 
g. Látogatóközpont / Tourinform Győr iroda 
h. egyéb:……………………………………………………………………………………………………………... 

 
12. Tudja, hogy hol működik a Látogatóközpont / Tourinform Győr iroda? 

a. Igen, már jártam ott 
b. Igen, de még nem jártam ott 
c. Nem tudom 

 
13. Milyennek ítéli meg a két éve működő győri Látogatóközpont / Tourinform Győr 

működését? 
a. Kiváló 
b. Jó 
c. Egyre jobb 
d. Nem megfelelő 
e. Nem ismerem  



190 

 

14. Kellően gazdagnak találja a város rendezvénykínálatát? 
a. Igen 
b. Nem 
c. Nem tudom megítélni 

 
 

15. Kérem, értékelje a város programkínálatát a következő szempontok szerint: 
 

 nem 
ismerem 

nem 
elfogad-

ható 

elfogad-
ható 

jó kiváló 

Programok mennyisége      

Programok minősége      

Programok tematikája      

Programokkal kapcsolatos 
információszolgáltatás 

     

Higiénia      

 
 

16. Jelölje meg, mely rendezvényeket ismer vagy látogat? 
 

 nem ismerem hallottam róla, 
de nem 
látogatom 

ismerem, 
látogatom 
 

Tavaszi Fesztivál    

Öt Templom Fesztivál    

Nyárnyitó koncert    

Magyar Táncfesztivál     

Szent László Napok    

Győrkőcfesztivál    

Fröccs Napok+Győri Legendák Napja    

Barokk Esküvő    

Nyárzáró koncert    

Magyar hagyományok fesztiválja    

Advent Győrben    

Győri Könyvszalon    

Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és 
Gasztronómiai Fesztivál  

   

 
 

17. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján Ön hogyan értékeli Győr városának idegenforgalmát? 
a. Fejlődött 
b. Stagnált 
c. Visszaesett 
 
 

18. Véleménye szerint szívesen fogadja a lakosság az idelátogató turistákat? 
a. Igen, ha kell, segít nekik 
b. Tartózkodással 
c. Nem 
d. Nem tudom  
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19. A város melyik kulturális intézményeit látogatja, milyen gyakran? 
 

a. Győri Nemzeti Színház  

□ bérletem van  

□ havonta  

□ csak ha kedvemre való darab van  

□ nem járok 
 

b. Richter - terem  

□ bérletem van 

□ csak, ha kedvemre való program van 

□ nem járok 
 

c. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ  

□ színházi előadások alkalmával  

□ önálló előadó estek alkalmával 

□ egyéb rendezvények alkalmával 

□ nem járok 
d. Vaskakas Bábszínház  

□ gyakran 

□ csak, ha kedvemre való program van  

□ nem járok 
e. Cinema City- Pláza mozi  

□ rendszeresen 

□ havonta egyszer 

□ csak, ha kedvemre való darab van 

□ nem járok 
f. Egyetemi Hangversenyterem, Zsinagóga  

□ gyakran 

□ csak ha kedvemre való program van 

□ nem járok 
g. Győr Városi Egyetemi Csarnok  

□ táncos előadások rendezvényei alkalmával 

□ könnyűzenei koncertek alkalmával 

□ nem járok 
h. MOBILIS Interaktív Kiállítási Központ  

□ gyakran 

□ programok alkalmával 

□ nem járok 
i. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum  

□ gyakran 

□ új kiállítás alkalmával 

□ nem járok 
 

j. Zichy Ferenc Látogatóközpont  

□ gyakran  

□ programok alkalmával 

□ nem járok 
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k.  József Attila Művelődési Ház  

□ Szabadhegyi Találkozások 

□ egyéb rendezvények alkalmával 

□ nem járok 
 
 

20. Tapasztalata szerint milyen pozitív hatásai vannak vagy lehetnek a turisták érkezésének 
egy város életében? (több választ is megjelölhet) 

 
a. Több munkalehetőség 
b. Adóbevétel növekedése 
c. Közlekedési infrastruktúra fejlődése 
d. Kereskedelmi, vendéglátóipari fejlesztések 
e. Nincs fontos szerepe a gazdaság fejlődésében 
f. Nem tudom 

 
 

21. Ha lehetősége lenne, mit tenne annak érdekében, hogy Győrbe még több turista érkezzen? 
………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

 
 
 

22. Ön szerint mi az, amit az idelátogató turista nem tart kielégítőnek? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Köszönöm, hogy kérdőívemre időt szánt, ezzel nagyban segítette kutatásomat. 
Tisztelettel,  
Tóthné Kardos Krisztina 
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2. sz. melléklet - Szakértői kérdőív 

 

GYŐRI SZAKMAI KÉRDŐÍV76 
Tisztelt Kollégák! 

 
Kérem, az alábbi kérdőívvel segítse Győr város turizmusára vonatkozó kutatásomat. A kérdőív 
kitöltése maximum 10 percet vesz igénybe. 

 
 

Nem:    Férfi / nő 
 
Életkor:  18-24    25-35    36-45    46-60    61- 
 
Iskolai végzettség: alapfokú / középfokú / felsőfokú 

 
 

1. Kérem, jelölje be, hogy az Ön szervezete az alábbiak közül melyik kategóriába tartozik. 
Jelölje X-szel a helyes választ! 

 

Hotel ****  

Hotel ***  

Panzió   

Étterem  

Kávézó, cukrászda  

Utazási iroda   

Idegenvezető  

Sport intézmény fenntartó  

Kulturális intézmény fenntartó  

 
 
2. Kérem, adja meg a foglalkoztatottak számát a képviselt szervezetben: 

a. 1-5 fő 
b. 5-10 fő 
c. 10-50 fő 
d. 50 fő felett 

 
 

3. Hogyan értékeli az Ön által képviselt vállalkozás / szervezet jövedelmezőségét?  
 

 veszteséges nyereséges 

2010   

2011   

2012   

2013   

 
  

                                                 
76 Kitöltése önkéntes. Az adatok név nélkül kerülnek összesítésre. 
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4. Tervez-e az elkövetkező 3 évben valamilyen fejlesztést, beruházást? 

a. Igen, a fejlesztés jellege: 

□ infrastruktúra fejlesztés 

□ humánerőforrás fejlesztés 

□ eszközbeszerzés, modernizálás 

□ marketing tevékenység, új piacok megszerzése 

□ épület ingatlan beruházás 

□ új szolgáltatások bevezetése 

□ jelenlegi szolgáltatások fejlesztése 

□ Egyéb: ………………………..………… 
b. Nem 

 
 

5. Az elmúlt négy évben adott be pályázatot valamilyen szervezethez, illetve támogatási 
rendszerhez? 

a. Igen, nyertem. 
b. Igen, de nem nyertem 
c. Nem 

 
 

6. Hogyan ítéli meg vállalkozásának, szervezetének jövőjét? 

□ Sikeres és jövedelmező lesz 

□ Bevétele nő, fejlesztésre fordítjuk 

□ Jövedelmezősége csökken. 

□ Veszteséges lesz vagy megszűnik 
 
 

7. Milyennek tartja a többi turisztikai szereplővel való kapcsolatát, az egymás közti 
információáramlást? 

a. Több szervezettel, vállalkozással, intézménnyel van üzleti kapcsolatom 
b. Több szervezettel, vállalkozással, intézménnyel van non-profit (információ 

csere) kapcsolatom 
c. Nincs kapcsolatom más turizmusban érdekelt szervezettel 
d. Egyéb:………………………………………………………………………………………………… 

 
 

8. Véleménye szerint mi segítheti a jövőben a turizmusban, és turizmus fejlesztésében 
érdekeltek együttműködését? 

a. Turisztikai desztináció menedzsment (TDM) felállítása 
b. Rendszeres szakmai egyeztető fórumok szervezése 
c. Turizmusért felelős osztályvezető/Idegenforgalmi referens/Látogatóközpont 

vezető rendszeres tájékoztatója 
d. Nincs szükség további hatékonyság javításra, Győrben jó az együttműködés 
e. Egyéb:………………………………………………………………………………........................... 
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9. Rangsorolja 1-5-ig, Ön szerint mely tényezők játszottak a legfontosabb szerepet abban, 
hogy Győr ma egy vonzó turisztikai desztináció.  

 

 1 

(egyáltalán 

nem fontos) 

2 

(nem fontos) 

3 

(fontos) 

4 

(kicsit fontos) 

5 

(nagyon 

fontos) 

Kedvező fekvés       

Jó megközelíthetőség      

Fejlett ipar      

Műemlékek      

Dinamikus 

városrehabilitáció 

     

Kulturális programok, 

fesztiválok 

     

Turisztikai attrakciók 

bővítése 

     

Aktív városmarketing 

tevékenység 

     

 
 
10. Kérem, értékelje a város adottságait jelen állapotában az alábbi turisztikai ágakban! 
 

 rossz elfogadható fejleszten-
dő 

kiváló 

Sport turizmus     

Konferencia turizmus     

Kulturális turizmus     

Szakrális turizmus     

Üzleti turizmus     

Bevásárló turizmus     

Gyógy- és wellness turizmus     

 
 
11. Milyenek ítéli meg az önkormányzat idegenforgalom fejlesztésében vállalt szerepét?  

a. kiváló 
b. jó 
c. elfogadható 
d. nem megfelelő 
e. nem ismerem 
f. egyéb:………………………………………………………………………………………….. 
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12. Milyennek ítéli meg a két éve működő győri Látogatóközpont / Tourinform Győr 
működésének hatékonyságát? 

a. kiváló 
b. jó 
c. egyre jobb 
d. nem megfelelő 
e. nem ismerem 
f. egyéb:………………………………………………………………………………………….. 

 
 

13.  A Látogatóközpont mennyire segíti az Ön munkáját, illetve mennyire elégedett az 
intézmény működésével? 

a. nagyban segíti/ elégedett vagyok 
b. segíti/elfogadható 
c. nem segíti/ nem vagyok elégedett 
d. nem ismerem 
e. egyéb:……………………………………………………………………………………… 

 
 

14. Megítélése szerint a 2017-es EYOF-hoz kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztések milyen 
hatással lesznek a város sportturizmusára? 

a. pozitív 
b. negatív 
c. nem tudom 
 
 

15. Véleménye szerint a 2017-es EYOF kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztések milyen 
hatással lesznek cége működésére? 

a. forgalomnövekedésre számítok 
b. forgalomcsökkenésre számítok 
c. nem tudom 

 
 

16.  Kérem, értékelje a város programkínálatát a következő szempontok szerint: 
 

 nem 
ismerem 

nem 
elfogad-

ható 

elfogad-
ható 

jó kiváló 

Programok mennyisége      

Programok minősége      

Programok tematikája      

Programokkal kapcsolatos 
információszolgáltatás 

     

Higiénia      
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17.  Ön szerint mi Győr jövőbeni turizmusfejlesztésének a kulcsa? (maximum 4 lehetőséget 

jelöljön meg) 
a. Meglévő turisztikai kiállítóhelyek felújítása, bővítése 
b. Fürdőfejlesztés – élményfürdő, gyógy és wellness központ építése 
c. Nemzetközi szintű sportlétesítmények fejlesztése 
d. Konferenciaturizmus fogadókapacitásának fejlesztése 
e. Szakrális utak szervezése 
f. Rendezvények, kulturális programok minőségi és/vagy mennyiségi javítása,  
g. Erőteljesebb városmarketing tevékenység 
h. Győr-Pér repülőtér fejlesztése  
i. Minőségi szálloda kapacitásbővítés 
j. Turisztikai attrakcióbővítés 
k. Győr környéki csillagtúrák (pl. Pannonhalma, Komárom, Lébény, stb) közös kiajánlása 

turisztikai csomagok formájában 
l. Egyéb ………………..……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

18.  Az önkormányzat jelenlegi turizmuspolitikájával mivel ért leginkább/legkevésbé egyet? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönöm, hogy kérdőívemre időt szánt ezzel nagyban segítette kutatásomat.  
Tisztelettel, 
Tóthné Kardos Krisztina 
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3. sz. melléklet - Szakértői interjú  

 

Domanyik Eszter - Városmarketing és Programszervezési Főosztály Vezető 

Interjú időpontja: 2015. február 20.  

Helyszín: Városháza épülete, 1. emelet 

 

Az interjú kérdései: 

 

1. Hogyan jellemzi Győr jelenlegi turisztikai keresletét? 

2. Milyen jövőbeli fejlesztéseket tervez az önkormányzat a turizmus szerepének erősítése 

érdekében? 

3. A 2017-ben megrendezésre kerülő EYOF-hoz kapcsolódó sportinfrastruktúra fejlesztések 

megítélése szerint milyen hatással lesznek a város turizmusára? 

4. A városban megrendezésre kerülő Négy Évszak Fesztivál rendezvényei közül emelje ki 

azokat, amelyek Ön szerint a legnagyobb érdeklődőt vonzanak? 

5. Megítélése szerint a Négy Évszak Fesztivál Nyár rendezvényei növelik a vendégéjszaka-

számokat a városban? 

6. Megítélése szerint melyek azok a stratégiai célok, amelyek hosszútávon javítják a város 

versenyelőnyét? Kérem, a célok eléréséhez szükséges feladatokat is sorolja fel. 

 

 

Interjú időtartama:35 perc 
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4. sz. melléklet - Szakértői interjú 

 

Hotel Famulus - Orbán Dezső Igazgató 

Hotel ibis - Tóth Tamás, Igazgató 

Hotel Rába City Center - Horváth Ottó Igazgató 

ETO Park Hotel Business & Stadium - Szalai Andrea Értékesítés és Marketing Részlegvezető 

Interjú időpontja: 2015. január 24. - 2015. január 29. 

 

 

Az interjú kérdései: 

 

1. Szállodai foglaltságok alapján hogyan jellemzi Győr jelenlegi turisztikai keresletét? 

2. Hogy cseng Győr neve ma a hazai turisztikai kínálati palettán? 

3. Mely turisztikai ághoz milyen a százalékos a foglaltságuk jelenleg?  

4. Fontosnak tartja az infrastrukturális fejlesztéseket? Miért? 

5. A 2017-ben megrendezésre kerülő EYOF-hoz kapcsolódó sportinfrastruktúra fejlesztések 

megítélése szerint milyen hatással lesznek a szálloda foglaltságára? 

6. Megítélése szerint a Négy Évszak Fesztivál Nyár rendezvényei növelik a vendégéjszaka-

számokat a városban? 

 

 

 

 

 

Interjú időtartama:25-30 perc 
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5. sz. melléklet - Szakértői e-mailes megkeresés 

E-mail kiküldésének időpontja: 2016. február 09. 

Válaszok visszaérkezése: 2016. február 09. – február 11. 

 

 

Kedves Andi, Ottó, Dezső és Tamás! 

 

Ismét - bízom benne utoljára - szeretném a segítségeteket kérni doktori kutatásomhoz. 

Véleményetek szerint az alábbi halmazok (sport-, egészség-, konferencia-, szakrálisturizmus) 

részaránya hogy alakult (múlt), alakul (jelen) és hogy fog alakulni (jövő) a szállodai foglaltságok 

alapján, %-os megoszlásban?  

 

 

Legyetek kedvesek ehhez az alábbi táblázatot kitölteni. A táblázat adatait összesítem, nem jelenik meg 

az általatok megadott %-os arány! Természetesen lehet becslés is (múlt, jövő). 

 

 MÚLT (%) JELEN (%) JÖVŐ (%) 

Egészségturizmus    

Konferenciaturizmus    

Sportturizmus    

Szakrálisturizmus    

 

Hálásan köszönöm a közreműködéseteket! 

Üdvözlettel,  

Tóthné Kardos Krisztina 


