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I. A disszertáció célja és felépítése 

 

Az értekezés alapvető tudományos törekvése volt a turizmusra ható tényezők komplex, 

szinergiákon keresztül történő vizsgálata. Győr mai arculatát és jelenlegi pozícióját azok a 

történeti fejlődési szakaszok határozták meg, melyek még ma is erősen éreztetik hatásukat. 

A város unikális értékeinek (környezet, műemlék, népművészet, hagyomány, termék, sport, 

híres személyek, stb.) feltárása, bemutatása a helyi közösség számára a lokális identitást 

erősítik, az odalátogatók számára a turisztikai vonzerőt növelik. 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. Disszertációm témájának különös aktualitást ad, a 2017-ben Győrben 

megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), mely a város 

szolgáltató-, és turisztikai szektorának hosszú távon új lehetőséget és perspektívát jelent.  

 

A dolgozat gyakorlati célja, hogy Győr, mint 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.  

 

Disszertáció 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.  
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Az értekezés hét fő részből áll, melyek közül a 2. fejezetben ismertetem a doktori kutatás 

célkitűzéseit, hipotéziseit, valamint a vizsgálat módszertanát. A témához szorosan 

kapcsolódó szakirodalom áttekintésére egy teljes fejezetet szentelek (3. fejezet). Ebben a 

fejezetben a városi turizmus - mint az idegenforgalom egy érdemleges szegmensének - 

turisztikai tényezőinek és gazdasági faktorainak rendszerszemléletű megközelítésével - 

külföldi-, és hazai városokban megvalósult idegenforgalmi fejlődési folyamatok leíró 

elemzésével - hatásainak bemutatásával foglalkozom tudományosan megfogalmazható 

értékek mentén. Ebben a fejezetben összefoglalásra kerültek 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. 

Megállapítom, hogy a városi turizmus sikerességének alapja a gazdasági faktorok, 

adottságok és attrakciók összessége, melyet a településmarketing formál városi turisztikai 

termékké.  

 

Az elméleti fejezetet követően, Győrt, mint városi turisztikai desztinációt, a turizmusra 

ható szinergiák figyelembevételével analizálom. A 4. fejezetben 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 dolgozat 5. fejezetében kerülnek bemutatásra Győr turizmusának fejlődési tendenciái. 

Szinergiákban gondolkozva, a turizmus mátrix eleminek hatásaként, tanulmányok és 

statisztikai adatok felhasználásával vizsgálom a turizmus alakulását napjainkig. 

Bemutatásra és elemzésre kerül Győr turisztikai kínálata, turisztikai kereslete, a győri 

turizmusmarketing, illetve a város turizmusáért felelős menedzsment szervezet. A fejezet 

utolsó harmadában a tényadatokból kiindulva kísérletet teszek egy új fejlődési irány 

meghatározására.  

 

A 6. fejezetben Győr jövőbeni fejlődési pályáját írom le, különös tekintettel a turisztikai 

szektor szerepére. Célom, a fejlődéshez kapcsolódó Európai Olimpiai Fesztivál hatásának 
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vizsgálata és egy új várostermék, a „Győrikum” bemutatása. A „Győrikum” egy olyan 

várostermék, melynek fundamentuma a városban jelen lévő kulturális, szellemi, 

intellektuális légkör és adottságok.  

 

A 7. fejezetben kerül sor a hipotézisek (H1–H6) vizsgálatára a kutatási eredmények 

tükrében, illetve összefoglalásra kerültek a dolgozatban leírtak, a szakirodalomban 

megfogalmazottak-, illetve a kérdőívekre (lakossági, szakértői), és a mélyinterjú 

kérdésekre kapott válaszok alapján. Megfogalmazásra került négy, fő stratégiai cél arra 

vonatkozóan, hogy Győr, mint city desztináció a hazai turisztikai piacon tovább erősíthesse 

versenyképességét. 
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II. A kutatás módszertana 

 

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. 

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. táblázat). 

 

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 táblázatban szereplő adatok alapján elmondható, hogy az alkalmazott módszertan nem 

biztosítja az eredmények reprezentativitását, azonban az 563 fős minta és az ebben a 
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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. A kitöltők körének százalékos 

megoszlását az alábbi 1. ábra mutatja.  

 

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. 

 

Primér kutatás részét képezte egy 2016-os e-mailes szakértői megkeresés, melynek célja 

volt, hogy Győr legnagyobb szállodáiban (Hotel Rába City Center, Hotel Famulus, Hotel 

ibis, ETO Park Hotel Business&Stadium) a múlt-jelen-jövő vonatkozásában, a dolgozatban 

vizsgált egyes turizmus ágakhoz (sport-, egészség-, konferencia-, szakrális turizmus) milyen 

foglaltsági adatok párosulnak.  

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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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 és a város szálláshely kapacitását meghatározó legnagyobb szállodák vezetőivel - 

Horváth Ottó, Orbán Dezső, Tóth Tamás és Szalai Andrea - való interjú elkészítése. 

 

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. 

 

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

egyszerű; a problématerülethez és a rendelkezésre álló adatok minőségéhez illeszkedő leíró 

és magyarázó módszereket alkalmazzak. 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).   
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2.táblázat. A kutatás módszertanát összesítő táblázat 

 

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, 

GYMJV, 

TDM 

Szövetség, 

győri 

turisztikai 

szolgáltatók, 

stb.) 

 

 

[H2, H3, H4, H5, 

H6] 

 

• 2009, 

2013-as 

győri 

promi-

nencia 

vizsgálat 

 

[H3] 

 
 

• Győri 

Jármű-

ipari 

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:  

 

szakértők, 

önkormányzat 

turizmusért 

felelős vezető 

2015 

 

 

 

[H6] 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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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.  

 

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

hipotézisek (H1–H6) vizsgálatához alkalmazott kutatási módszertan. 
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III. A kutatás hipotézisei  

 

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 turizmus meghatározó komponenseit (ipar, programok, 

fejlesztések) vizsgálja. Értekezésemben hat hipotézist fogalmaztam meg, amelyek 

bizonyítása érdekében áttekintettem a kutatáshoz kapcsolódó elméleti és empirikus 

szakirodalmat, valamint a témában saját (lakossági és szakértői) kutatást végeztem.  

 

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 rendelkezésre álló releváns hazai-, és nemzetközi szakirodalom segítségével és 

személyes gyakorlati tapasztalatom alapján összefoglaltam a városi turizmus 

értelmezésének és modelljének meghatározó versenyképességi elemeit. 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 példákon keresztül mutatom be, hogy az ipari múlt kellő 

attraktivitással, új ötleten alapuló fejlesztések jó marketinggel jelentős vonzerőt 

képviselhet az idegenforgalmi palettán. A példákból látható, 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.  

 

A dolgozat elméleti fejezetében kutatási eredményem összegzéseként meghatároztam a 

turizmus azon hét szinergia elemét – mint mátrix elemeket – melyeket egy ábrába (2. ábra) 
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tömörítve, azok egymásra hatásának vizsgálatával alkalmas a városi turizmus vizsgálatára 

egy adott idő, mint változó faktor mellett. A szinergiák elemei minden desztinációban 

egyediek, és az adott desztinációra jellemzőek [Tóthné 2015/3].  

 

2. ábra. A turizmus szinergia elemei 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

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 



13 

 

az anyagi forrás függvényében megváltozott. 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, azonban 

turizmus gazdasági hatása jelenleg nem képvisel jelentős hányadot az önkormányzatok 

összbevételében, ugyanakkor az idegenforgalmi adó (továbbiakban: IFA) részaránya az 

összes önkormányzati bevétel arányában évről-évre növekszik.  

 

 

3.ábra. Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Veszprém, Sopron, Eger 

idegenforgalmi adóbevétele (Ft), 2010-2015 

 

 
 

Forrás: Megyei Jogú Városok Szövetségének adatai alapján, saját szerkesztés 
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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 (3. ábra), 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 időszakokban más-más 

szignifikáns jelző 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. 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 lehetővé tette az ipar rendkívül gyors fejlődését 

és tette a Győrt Magyarország második legiparosodottabb városává. A 20. század végén az 
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autópálya megépítése, továbbá az erőteljes gazdasági struktúra átalakulása, ezen belül is a 

meghatározó járműipari beruházások járultak hozzá Győr gazdasági fejlődéséhez. 

 

 

4. ábra. Győr gazdasági fejlődésének szerkezetváltozásai, 1200-2040 

 

 

 

Forrás: Rechnitzer, 2013-as ábrája alapján, saját és Rákli-Szabados Eszter szerkesztése 

 

 

Az ábra a múlt, a jelen és a jövő időfaktorok mellett Győr mai pozícióját megalapozó 

szinergiáinak összességét koncentráltan mutatja, amelyben a népességszáma, a jó 

megközelíthetőséget lehetővé tevő közlekedési hálózat fejlődése, a város gazdasági 
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szerkezetváltozásai és a város turizmusának alapjait adó értékek, illetve a fejlesztések 

szerepelnek. 

 

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 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 volt a legnépszerűbb.  

 

A hipotézis vizsgálatához változatos szekunder (Győri Járműipari Körzet kutatás 

hipotézishez kapcsolódó kérdésekre kapott válaszok adatsorai, Győr Megyei Jogú Város 

Adóügyi Osztályának adatai, MÁK és TÁKISZ adatai, 5. ábra) és primér (saját, lakossági 

kérdőíves kutatás, N=563) adatokat használtam fel  
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5. ábra. Az egy főre jutó idegenforgalmi adó értékének változása 2000-2011 (2000.évi 

bázisról inflációval normált adatok; 2000=100%) 

 

 

 

Forrás: MÁK, TÁKISZ 

 

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 [Tóthné 2015/3].  

 

 

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 is fontos 
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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.  

 

6. ábra. A legnépszerűbb nyári rendezvényeket látogatók aránya, az említések 

százalékában (N=1013) 

 

 

 

Forrás: Győri Járműipari Körzet kutatás – lakossági felmérés, 2013 

 

A hipotézis vizsgálatához az autoregresszív integrált mozgóátlag (ARIMA) statisztikai 

modellt alkalmaztam, 12 hónapos periódusokat alkalmazva. 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 
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hónapokra. Az ARIMA modell elvégzett próbája alapján elmondható, hogy a konstans 

modell idősor teljes varianciája 50% körüli, a maradék fehérzajnak tekinthető (Ljung-Box 

statisztikához tartozó szignifikanciaérték). A teszt nem mutat szignifikáns elmozdulásokat 

a szezonalitás tekintetében, ily módon nem mutatható ki a rendezvények turizmusra 

gyakorolt jelentős hatása.  

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.  

 

A H5 hipotézis 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 tekinthető igazolható 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. 

 

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 
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nagyszabású sportrendezvény lesz, amely sportolókat, hozzátartozókat, hazai és a 

nemzetközi érdeklődőket egyaránt szép számmal a városba vonzza. Bizonyos sportágakra 

alapozva így felépülhet egy olyan komplex intézményesített rendszer, amely hosszú távon 

megalapozza a város sportiparát, elemei jól illeszkednek az eddig még nem kellően 

kihasznált egészségturizmushoz, illetve az egyéb sportgazdasági elemekhez. A 

sportrendezvény sikere, a profi sportolásra alkalmas létesítmények évtizedekre 

alapozhatják Győr sportturizmus fejlődésének irányát.  

 

A H6. hipotézis a szállodák vezetőitől a 2014-es interjú kérdéseire- , és a 2016-os e-mailes 

megkeresésre kapott válaszok alapján igazolható, hogy 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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IV. 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.  

 

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 turisztikai 

sokszínűségére is egyre nagyobb hangsúlyt fektet. A nagy népszerűségnek örvendő 

események és a fejlesztések növelik a város jó hírét, kedvezően hatnak a gazdaságra és a 

turizmusra. A 7. ábra bemutatja az egyes turizmus ágak fejlesztésének összes 

vendégforgalmon belüli hatását, ahol a körnagyságokkal jeleztem az egyes részarányokat. 

 

7. ábra. Győr jövőbeni turizmusában rejlő potenciálok 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Látható, hogy a sportturizmusban rejlik legnagyobb fejlődési lehetőség, ugyanakkor az ábrán 

bemutatott turizmus fajták mindegyikének megvannak az alapadottságai a városban. 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 felé is nyitni kíván. Ahhoz, hogy a város neve a hazai leasure 

turisztikai palettán jobban csengjen, további fejlesztésekre és más, hasonló adottságú hazai 

nagyváros kínálatától eltérő, egyedi várostermék kialakítására van szükség. Disszertációban 

meghatároztam az unikális várostermék alapját, a „Győrikumot”, amely révén kialakul egy 

vonzó turisztikai célpontkép Győrről.  

 

8. ábra. A „Győrikum” fundamentális elemei 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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A „Győrikum” kialakítása egy szisztematikus munkával megvalósuló, kutatáson-, és 

szakmai tapasztalaton alapuló várostermék, alapja egy részleteses, városra és környékére 

kiterjedő SWOT analízis [Tóthné 2015/2, 2016] volt.  

 

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. 

 

A disszertációm témájának meghatározásában kiemelt jelentőséget tulajdonítottam a 

tudomány hiányterületének keresésére, a témával kapcsolatos újszerűségek bemutatására és 

mindezek gyakorlatban történő későbbi alkalmazhatóságára is. 

 

Hiszek abban, hogy Győr rendelkezik olyan hazai viszonylatban jelentős potenciállal, amely 

a városi turizmus kiélezett versenyében hosszú távon determinálja a jobb pozíció elérését. 

Ennek érdekében számos, analízisen alapuló folyamatot kell végrehajtani, melyhez bízom 

benne, hogy a városi turizmus szinergiákon keresztül történő analízise témakörével 

kapcsolatos meglátások, összefüggések hasznos adalékul szolgálnak. 
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I. Aim and Structure of the Thesis 

 

The fundamental scientific aim of the Thesis was to examine factors having an impact on 

tourism through synergies in a complex manner. Exploring and introducing unique values 

of a settlement (environment, historical monuments, folklore, products, sport, famous 

people etc.) strengthens local identity for the local community, furthermore it enhances 

touristic attraction for visitors. Current image and position of Győr was determined by 

historical development stages which have a considerable effect even in our days. Győr is a 

transit city, a gate to Europe, which is an immense opportunity for the city not only to lead 

through visitors coming to our country but to serve as a magnet and attract them with its 

colourful range of activities and make them stay, since apart from the industry, rivers, 

thermal water, rich historical environment and monuments, as well as vibrant cultural, 

sport and business life convey allurement. The European Youth Olympic Festival to be 

organised in Győr in 2017 gives special relevance to the topic of my Thesis, which entails 

new possibilities and perspectives for the service and touristic sector of the city in the long 

run too.  

 

The practical objective of the Thesis is to find out how Győr can improve its touristic role 

and become a diversified economic unit. Although my hypotheses inspect different aspects, 

each of them is strictly related to the development of urban tourism and the success of 

such.  When analysing urban touristic destinations I made an attempt to show directions for 

future touristic development starting from past traditions by investigating present fact 

figures.  

 

 

Aim of the Thesis: 

- Systemisation of touristic and economic factors which have an impact on the 

attraction of a settlement’s touristic supply as a regional resource, as well as 

modelling how they influence each other.  
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- Joint analysis of facilities and attractions defining the tourism of Győr, showing 

directions for future touristic development starting from past traditions by 

investigating present fact figures.  

 

The Thesis includes seven main chapters out of which the aims, hypotheses of the doctoral 

research as well as the methodology of the examination are introduced in Chapter 2. I 

devote an entire chapter to review the scientific literature closely related to the topic 

(Chapter 3). In this Chapter I deal with the system approach of touristic and economic 

factors of urban tourism - as a considerable segment of tourism - , the descriptive analysis 

of touristic development processes occurring both in foreign and domestic cities, moreover 

the effects of such are demonstrated via scientifically determined values. In this Chapter all 

the definitions and significant elements containing the theoretical coherence which are 

referred to in the later Chapters of my Thesis and serve as a basis to explicate other issues 

with special regard top urban tourism can be found. 

I state that the success of urban tourism is greatly dependent on the entirety of economic 

factors, endowments and attractions which are formed to an urban touristic product by city 

marketing.  

 

After the theoretical chapter I analyse Győr as an urban tourist destination taking synergies 

affecting tourism into consideration. In Chapter 4 I highlight the triple synergy of industry, 

transport and tourism which are in close interference with each other and play a decisive 

role in the development of the city. In certain ages industry and improvement of traffic had 

different emphasis in the changes of the touristic image of the city.  

 

In Chapter 5 of the Thesis development tendencies of Győr tourism are presented. 

Thinking in synergies, as an effect of matrix elements of tourism, using studies and 

statistical figures I examine the formation of tourism to our present days. Touristic supply 

and demand of Győr, tourism marketing, as well as management body responsible for the 

tourism of the city are observed and dissected.  In the last part of the chapter I make an 
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attempt to define a new direction for future touristic development starting from fact 

figures.  

 

In Chapter 6 I describe future development path of Győr with special regard to the role of 

the touristic sector. My objective is to investigate the impact of the European Youth 

Festival in terms of development, and present a new city product „Győrikum”. 

„Győrikum” is a city product which is established on the current cultural, spiritual and 

intellectual atmosphere and endowments in the city.  

 

In Chapter 7 the hypotheses are investigated (H1–H6) in the light of research findings, 

furthermore the statements of the Thesis are summarised and concluded on the account of 

the content of scientific literature and the replies obtained from the questionnaires 

(residential, expert) as well as the in-depth interviews. 4 major strategic targets have been 

defined so as Győr, as a city destination could enhance its competitiveness in the national 

touristic market.  
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II. Methodology of Research 

 

 

To examine research hypotheses I used various primary and secondary data sources. In the 

course of the analysis I tried to evaluate problem areas in a rather diversified manner, and 

beside quantitative methods the findings of qualitative data collections were applied to make 

the picture more subtle.  

 

Of the primary data sources I mainly employed the figures of the two surveys – residential 

and expert sample – performed by the author in 2014. The residential survey was carried out 

through the Internet, - and those using the services of the Visitor Centre, visitors of Dr. 

Kovács Pál County Library and Community Place, last but not least the students of the 

Faculty of  Apáczai Csere János of the University of West Hungary, case number 563 (Chart 

1). 

 

Chart 1. Sociographic features of participants in the residential survey (N=563) 

 

Residential Survey 

2014 

Title 

 
Person 

Distribution 

(%)  

Gender 

Male 156 28  

Female 407 72  

Age 

18 - 25 132 23  

26 - 35 101 18  

36 - 45 163 29  

46 - 60 102 18  

61 - 65 12  

Qualifications 

Elementary 79 14  

Secondary 188 33  

Higher education 296 53  

 

Source: Own research (Residential survey, 2014) 
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On the basis of the figures included in the chart it can be stated that the applied method does 

not ensure the representative nature of the results, nevertheless the sample consisting of 563 

persons, the representative researches looking into this issue and the statistical figures make 

it possible to perform the analysis and draw fundamental conclusions.  

 

In 2014 the expert survey was filled in by 65 respondents who play a decisive role in the 

touristic sector of Győr. The percentage breakdown of respondents is shown in the following 

diagram.  

 

Chart 2. Distribution of Participants in the Expert Survey (N=65) 

 

 
 

Source: Own research (Expert survey, 2014) 

 

Due to the low case number the sample is not fully suitable for drawing statistically effective 

conclusions, consequently I used it to specify central elements connected the investigated 

problem areas, and to support tendencies that may be filtered from quantitative figures.  

The findings of the survey – related to the Thesis - which was carried out among the 

prominent inhabitants of Győr to find out their opinion on the city both in 2009 and 2013 in 
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two waves, were exploited as a secondary data source similarly to the expert sample. I also 

used the database of the residential survey – related to the Thesis - carried out within the 

frame work of (GYIK) Győr Vehicle Industrial Region Research as a secondary data source. 

The sample size of 3032 is representative regarding gender, age and districts of the city, in 

addition the post-weighing used the census data broken down by qualifications along with 

the original criteria. Owing to the high case number of the database it offered a good 

opportunity to implement analyses which required to segment the entire population by 

certain criteria.  

 

The research process involved making interviews with Domanyik Eszter, the head of 

department responsible for local tourism, and Horváth Ottó, Orbán Dezső, Tóth Tamás and 

Szalai Andrea directors of major hotels domineering the accommodation capacity of the  

 

Secondary data sources mainly comprise of sources linked to regional statistic data supply, 

consequently data supplied by KSH T-STAR, National Tax and Customs Office, and 

settlement figures of the Hungarian State Treasury have been employed. Correspondingly, 

touristic data acquired from varied sources - Hungarian Tourism Plc., TDM Alliance, 

Alliance of Towns with a County Rank, the Municipality of Győr Town with a County 

Rank, touristic service providers etc. are also considered as secondary data sources. 

 

When analysing primary and secondary data I was concerned to apply simple descriptive and 

explanatory methods for the examination of hypotheses - suitable for the problem area and 

the quality of the available data. In the course of my research I used ARIMA (autoregressive 

integrated moving average) model (H5), which is a statistical method fitted to examine 

seasonal effects of annual regular processes. Moving average is based on the sum of (normal 

distribution excluding autocorrelation) averages of white noise and the uncorrelated error. 

On the grounds of the test we can state to what extent the constant model explains the total 

variance of the time series, and whether the rest can be considered as white noise (Ljung-

Box statistic significance value).  
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Chart 3. Summary Chart for Research Methodology   

 

Methodology of Research 

Secondary Research Primary Research 

 

• Analysis of 

national and 

inter-

national 

scientific 

literature  

 

[H1, H2, H3, H4, 

H5, H6] 

 

 
 

• Analysis of 

statistical 

figures 

(KSH, T-

STAR, MT 

Zrt., 

MJVSZ, 

GYMJV, 

TDM 

Alliance, 

touristic 

service 

providers in 

Győr, etc.) 

 

[H2, H3, H4, H5, 

H6] 

 

• 2009, 

2013-

promi-

nence 

survey 

Győr 

 

[H3] 

 

 
 

• Vehicle 

Industrial 

Region 

Research 

Győr 

 

[H4, H5] 

 

• Residential survey sample, 

2014 

     N=573 

 

- Online questioning - Google 

Form 

- Snowball method 

- Visitor’s Centre -, visitors of 

Dr. Kovács Pál County Library 

and Community Place -, the 

students of the Faculty of  

Apáczai Csere János of the 

University of West Hungary 

 

[H4, H5] 

 
 

• Expert survey sample, 

2014 

     N=65 

 

- Online questioning - Google 

Form 

 

[H5, H6] 

 
 

• Expert e-mail survey, 2016 

     N=4 

 

 

[H6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews:  

 

(with experts 

and the head 

of the 

Municipality 

in charge of 

tourism, 2015) 

 

[H6] 

 

Source: Self-edited 
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During the analysis of the data I deemed it significant to inspect opinion and attitude indices 

gained mainly from primary data sources synchronised with statistic fact figures and 

tendencies thus trying to find the relationship between them.  

 

In the above chart the primary and secondary data research methodology applied for the 

examination of the hypotheses (H1-H6) can be found in square braces.    
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III. Hypothesis of Research 

 

The first two hypotheses (H1–H2) is related to the theory of urban tourism formulated in 

the international and national scientific literature regarding the topic, furthermore 

hypotheses (H3–H6) study the decisive components of the urban tourism in Győr (industry, 

programmes, developments). In my Thesis I assumed six hypotheses, reviewed the 

theoretical and empiric scientific literature associated with the research, moreover I made 

an own (residential and expert) research into the issue to be able to prove them.  

 

 

H1. Each city is a place-specific touristic product with different touristic 

suprastructure. The strength of urban tourism arises from the concentrated amount 

of touristic attractions, charms which can be defined as the cross-effect of the 

elements in a multidimensional matrix.  

 

With the help of the relevant available national and international literature and my personal 

practical experience I summarised the most powerful competitive elements of the 

interpretation and model of urban tourism. It can be announced that each town is a touristic 

product with different attractions and various touristic suprastructure whose aim is to 

become an urban, place-specific touristic product which is able to renew continuously, 

meeting the demand at the globalising touristic market. Through the examples of Best 

Practices I demonstrate that the industrial past with adequate attraction and improvements 

on new ideas along with efficient marketing may represent a considerable magnetism on 

the touristic scale. The above examples certify that a lot depends on the innovative ability 

of a city and the regional allocation of operating capital. It is the systemisation of touristic 

and economic factors, modelling the interference of such makes a settlement turn into an 

attractive touristic destination which is then transformed into an actual place-specific 

touristic product by settlement marketing.  
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In the theoretical chapter of the Doctoral Thesis, as a summary of my research findings, I 

specified the seven synergy elements of tourism –as matrix elements- collected in a chart 

(Chart 4). When examining the cross-effects of such on each other they are suitable for 

looking into urban tourism at a given time frame as a variable factor. Synergy elements are 

unique in each destination and characteristic of the certain destination. [Tóthné 2015/3].  

 

Chart 4. Synergy elements of Tourism  

 

Source: Self-edited 

 

 

The hypothesis proved to be true. The strength of urban tourism, the image of a 

destination, are determined by the synergy of economic prosperity, accessibility, the 

quality of services and the  quantity and quality of attractions of the city.  
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H2. The economic potential lying in domestic urban tourism is increasing 

continuously.  

 

After the change of regime and the collapse of socialist frames the image, function, space 

use of domestic cities have expanded, each component of the touristic sector have altered 

depending on demand and financial sources. Formerly relaxation used to be available 

exclusively for a narrow layer of the society; however by now it has become accessible for 

a larger number of people which extended touristic demand and touristic supply along with 

it. The significance of urban tourism has been appreciated gradually in our country, 

nonetheless the economic impact of tourism does not represent a considerable proportion 

in the total revenue of municipalities, and still the proportion of tourist tax (hereinafter to 

be referred to as IFA) is increasing year by year in proportion to total municipal revenues.  

 

Chart 5. Revenues from Tourist Tax in Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Veszprém, 

Sopron, Eger (HUF), 2010-2015 

 
Source: Based on the data supplied by the Allienace of Towns with a County Rank, self-

edited   
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In order to examine my hypothesis the aggregate figures of 23 towns with a county rank 

were partly sufficient to deduct statistically valid conclusions, therefore the changes of 

tourist tax and the revenues from such at urban destinations with similar cultural product 

profile (Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Veszprém, Sopron, Eger) (Chapter 5), and 

the number of guest nights were taken as a basis.  

 

It is therefore concluded that the linear change in both the numbers of guest nights and IFA 

demonstrates that the appreciation of urban destinations is growing. Tourist revenues 

inducing slightly rising trends annually justify that the economic potential lying in urban 

tourism is increasing in our country. The hypothesis has been proved. 

 

H3. In certain historic eras the development of Győr can be identified with different 

adjectives, expressing and describing the development stage and main priority of the 

given age.  

 

The dominant moments of the given era represent the particular values which are worth 

introducing for current urban tourism since these are the most venerable and treasured 

values from marketing aspect of the historical image of the city.  During the history the 

development of Győr has been facilitated by ever-changing, dominant moments.  

 

Even back in the Roman times the favourable geographical location of the city had a 

fundamental importance. The fact that Győr was nominated to a county of kingdom seat, 

an episcopate and a chapter seat, furthermore being a border fort and having an army 

attracted great many settlers establishing guilds. In the 18th century shipping crops on the 

Danube then animal trade gave the economic power to the city and founded the baroque 

urban image of Győr. In the 19th century the vigorous improvement of the traffic 

infrastructure – primarily that of the railway – entailed extremely fast development of the 

industry which made Győr into the second most industrialised city of Hungary. At the end 

of the 20th century the motorway was built, furthermore massive transformation of the 

economic structure as well as important vehicle industrial investments greatly contributed 

to the economic growth of Győr.   
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Chart 6. Structural Changes during the Economic Development of Győr, 1200-2040 

 

 

 

Source: Based on Rechnitzer’s chart 2013, edited by the author  

 

 

 

Beside present and future time-factors the chart shows all the synergies founding the 

current position of Győr in a concentrated manner, in which the population, the 

improvement of traffic network ensuring good accessibility, changes in the economic 

structure of the city, values serving as a basis for tourism in the city as well as 

developments are included.  

 

The hypothesis proved to be true, therefore in conclusion we can state that all-time high 

innovative ability of the city made Győr into the 5th largest cities of our country that 
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enabled the industry, function shifts and the transition of major roles related to the city to 

occur. The city of Győr, as a complex system is the scene of quality life.   

 

 

H4. According to the judgement of the inhabitants, nowadays Győr is much more 

than a mere industrial city, it is rather an attractive touristic destination.  

 

Prior to the change of regime Győr and its surroundings used to be one of the most 

industrialised regions in the West of Hungary, the traditional automation industry built on 

the past still grants a solid economy - in a narrow sense for the city and in a larger sense for 

the region and the country. Besides having a rich industrial past and strong economy, Győr 

puts greater and greater emphasis on the touristic diversity of the city. Tourism acquires a 

bigger share in the life of Győr through the baroque downtown affluent in monuments, the 

colourful cultural programmes and festivals, developments and enhancing touristic 

attractions. It has revealed that in 2015 Sopron, Debrecen, Eger and Győr were the most 

popular ones among inbound destinations in cultural tourism in urban space, based on the 

total number of guest nights.  

 

To examine the hypothesis I used varied secondary data (data lines of replies gained from 

Győr Vehicle Industrial Region Survey related to the questions of the hypothesis , data 

supplied by the Tax Department of Győr Town with a County Rank, as well as data from 

MÁK and TÁKISZ, Chart 7) and  primary data  (own, residential survey research, N=563).  
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Chart 7. Changes of Tourist Tax per Capita in  

(Starting from 2000 as a base, inflation normed data; 2000=100%) 

 

 

 

Sources: MÁK, TÁKISZ 

 

 

The hypothesis is true and comparing primary and secondary data justifies that the primal 

industrial nature of Győr is changing, diversifying, and the more emphatic role of tourism 

is getting imprinted in the city dwellers’ mind of Győr too [Tóthné 2015/3].  

 

 

H5. The programmes of the Four Season Festival are very attractive among the 

citizens; moreover they increase the touristic competitiveness of Győr.  

 

Numerous researches prove that festivals and accompanying events highly contribute to 

enticing visitors to the city and promote effective marketing of the touristic supply of a 

certain region. In the touristic supply offered by Győr festivals and outdoor programmes 

play a crucial part. The Four Seasons Festival - is a series of events which has been 
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organised around similar themes, having been introduced and well-known in the city for a 

long time.  

 

In my hypothesis I am inspecting the ‘Summer’ series of events with the highest 

attendance rates which is largely favoured by the local inhabitants and increases the 

touristic competitiveness of the city in the touristic market.  

 

 

Chart 8. Proportion of Visitors attending the most popular summer events, percentage of 

mention (N=1013) 

 

 

 

Source: Győr Vehicle Industrial Region Research – residential survey, 2013 
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When examining the hypothesis I applied ARIMA (autoregressive integrated moving 

average) statistic model with 12-month periods. In this case I expected that changes in the 

number of visitors in the similar periods with similar relative proportions, that is, the 

constant movement is fundamentally affected by the existing seasonality of tourism. In our 

case the test demonstrated that there was no significant difference in terms of internal 

distribution, fundamental seasonality did not change in the past years, in other words, the 

number of visitors does not concentrate for the summer months compared to the former 

years.  On the basis of the test carried out on the basis of the ARIMA model it can be stated 

that the total variance of the constant model time-series is around 50%, the rest can be 

considered as white noise (Ljung-Box statistic significance value). The test does not reveal 

any significant moves regarding seasonality, consequently the significant impact of events 

on tourism may not be detected. If we analyse the percentage of guest nights from July to 

August between 2004 and 2014 only a minimum increase can be found (from 20.1 to 

21.8%), so it is visible that there is not a significant effect in total.  

 

 

Hypothesis H5 proved to be partly true. Considering the two main directions of the 

hypothesis the test came to a different result. The fact that summer festivals and events are 

popular with the local population can be supported by attendance figures, however the 

findings of the trend test show that large summer events do not bring about major 

movement in the seasonal trends of Győr tourism. Therefore it may not be confirmed that 

the Four Seasons Festival; summer events increase the touristic attraction of the city to a 

considerable extent.  

 

 

H6. Through developments in progress, escalating importance of health, sport and 

conference tourism strengthen the place of Győr on the Hungarian touristic scale. 

 

Tiny nuclei of future opportunities are embedded in the city through the rich historical and 

industrial past, as well as current developments. The infrastructural improvements in 
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progress in the city,  new possibilities make the touristic supply more colourful, by which 

several branches of tourism may boom in the city too (health tourism, sport tourism and 

conference tourism). Thermal water closely related to health tourism is also available in the 

city; however the necessary infrastructure requires massive retrofit. Conference tourism 

has been expanding in Győr since the facilities fit for hosting large audiences were 

established. The European Youth Olympics to be held in 2017 will be a grandiose sport 

event attracting a huge number of sportsmen, relatives, international and national visitors 

to the city. On the basis of certain sports a complex institutionalised system may be 

established which will provide the grounds for sport industry in the town, whose elements 

match health tourism not fully exploited so far, and other sport economic elements. The 

success of the sport event, sport facilities may determine the development direction of 

sport tourism in Győr for the forthcoming decades.  

 

On account of the responses received during the interview made in 2014 and the e-mail 

survey in 2016, it may be justified that infrastructural developments (for instance: Audi 

Arena, Audi Aqua Centre) facilitate increasing interest for the city as a conference touristic 

and sport touristic location, therefore H6 has been proved.   
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IV. Conclusion, Suggestions 

 

The love for Győr and several years of experience acquired in tourism played an important 

part in writing my Thesis. The basic scientific aim of the paper was to examine factors 

having an impact on tourism in a complex manner, through synergies.  

 

Speaking of Győr we must note that due to its the favourable geographic location, traffic 

network, knowledge-based system of institutions, and improvements enriching the economy 

of the city it provides attractive living standards for those living in the city, in the outskirts or 

simply for visitors. Besides being a city with a rich industrial past and strong economy, Győr 

focuses on the cultural and touristic diversity of the region to a growing extent. Highly 

popular programmes and improvements magnify the reputation of the city simultaneously 

with having a favourable impact on the economy and tourism. Chart 9 presents the impact of 

the improvement of certain branches of tourism within the total number guests where 

individual portions were marked with different circle sizes.  

 

Chart 9. Future Potentials lying in the Tourism of Győr  

 

Source: Self-edited 
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It is clearly visible that the greatest opportunity for improvement lies in sport tourism, yet 

each branch of tourism displayed in the chart has their basic skills in the city. There is a 

strong correspondence between improvements and future potentials lying in certain touristic 

branches. The smallest circles include religious and health tourism, since Győr does not plan 

any developments related to these touristic product profiles in the near future.  

 

In the previous decade Győr has been trying to open its gates to leisure visitors apart from 

business tourists too, through implemented developments (infrastructural, tourist 

institutional, as well as attractions and programmes etc.). In order to acquire a better 

reputation for the city on the national leisure tourist scale further developments are required,  

as well as formulating a unique city product which differs from the supply offered by other 

national cities with similar endowments. In the Thesis I defined the base for a unique city 

product „Győrikum”, which promotes forming the image of Győr being an attractive tourist 

destination.  

Chart 10. Fundamental Elements of „Győrikum” 

 

Source: Self-edited 
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Establishment of „Győrikum”, the city product, involved systematic work, research and 

professional expertise, which was based on a detailed SWOT analysis including the city and 

its surroundings [Tóthné 2015/2, 2016].  

 

In summary what has been described in the Thesis, considering the scientific literature, the 

responses given to my questionnaires (residential, expert) and those acquired during the in-

depth interviews, 4 strategic objectives can be formulated:  

1. Extend, develop current touristic attractions;  

2. Improve tourist infrastructure;  

3. Increase the number of visitors attending cultural events and festivals;  

4. Improve other infrastructure assisting tourism. 

 

While defining the topic of the Thesis I put special emphasis on searching for scientific 

niche fields, introducing novelties in connection with the topic and future applicability of 

those in practice.  

 

I truly believe that Győr has a rather conspicuous potential – by domestic standards – which 

determines to achieve a better position in the fierce competition of urban tourism. To this 

effect various processes based on analysis must be performed; and I hope the notions, 

perceptions, relationships and context established in the course of the analysis of urban 

tourism through synergies  will contribute to such in a large measure.  
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