
S 
Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása és 

cselekvési terv elkészítése 
2018 

 

 

 

 

 

Szolnok Megyei Jogú Város 

városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, 

továbbdolgozása és cselekvési terv elkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketzal Kft. 

2018. december



S 
 

1 
 

Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása és 

cselekvési terv elkészítése 
2018 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

 

 
 

1. Vezetői összefoglaló .............................................................................................................. 2 

2. Kutatási tevékenység .............................................................................................................. 4 

2.1. Lakossági felmérés .......................................................................................................... 4 

2.2. A kutatás eredményei ...................................................................................................... 6 

2.3. Összefoglalás ................................................................................................................. 39 

3. Az elmúlt időszak városmarketing tevékenységének értékelése .......................................... 40 

3.1. A stratégiai célok megvalósulása .................................................................................. 40 

3.2. A stratégiában javasolt marketing intézkedések értékelése ........................................... 41 

4. Nemzetközi és hazai jó városmarketing példák ................................................................... 53 

5. Új városmarketing területek: innovatív javaslatok – kreatív ötletek .................................... 63 

6. Cselekvési terv a 2019-2020-as időszakra ........................................................................... 78 

Melléklet ................................................................................................................................... 85 

Forrásjegyzék ........................................................................................................................... 90 

 

 

 

 

  



S 

2 

 

Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása 

és cselekvési terv elkészítése 
2018 

1. Vezetői összefoglaló 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2016 (III.31.) sz. kgy. határozatával elfogadta a 

település Városmarketing és Turisztikai Stratégiáját, melynek időszakonkénti felülvizsgálata és 

továbbgondolása fontos feladat.  

 

A városmarketinget értékelő anyagunk elkészítéséhez 2018. október 30.- 2018. november 16. 

között lakossági felmérést végeztünk: 491 szolnoki lakos töltötte ki a város hivatalos 

weboldalán, a www.szolnok.hu weboldalon, illetve a megyeszékhely hivatalos közösségi 

oldalán megjelenített kérdőívet.  

 

A lakossági kutatás legfontosabb megállapításai a következők: 

 

 A szolnokiak a városmarketing tevékenységet nagyon fontosnak tartják 

 A város lakói az elmúlt időszakban végzett marketing tevékenységet összességében 

közepesen jónak ítélték meg 

 Az elmúlt években a város által elnyert rangos marketing elismerések és turisztikai 

eredmények kevésbé ismertek a lakosság körében, ezeknek nagyobb publicitást javasolt 

adni a későbbiekben 

 A városmarketing tevékenység elemei közül Szolnok Tiszavirág gyalogos és kerékpáros 

hídját megjelenítő logója a legnagyobb arányban ismert 

 A helyi rendezvények általában kedveltek a szolnoki lakosok körében, közülük is a 

legnépszerűbbek a Tiszavirág Fesztivál, a Tisza-parti Nyár, a Parti-túra és a 

Gulyásfesztivál 

 A város általános megítélése összességében jó, leginkább a fejlődést, a kulturális 

kínálatot és a sportéletet ítélték meg kedvezően a válaszadók 

 Az elmúlt három évben a városi közélet minden területén pozitív változást érzékeltek a 

válaszadók 

 Mind a marketing tevékenységhez, mind a fejlesztésekhez beérkezett javaslatok jól 

hasznosíthatóak a városvezetés számára 

 A fejlesztések vonatkozásában kiemelkedőek a Tiszával kapcsolatos javaslatok 

 

 

http://www.szolnok.hu/
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A szolnoki városmarketing sikerét nemcsak a lakossági válaszok támasztják alá, a Tisza 

fővárosa az elmúlt három évben jelentős szakmai elismeréseket is kapott (Legvirágosabb úti 

cél, Iránytű 2017, Országos Városmarketing Gyémánt Díj, Marketing Gyémánt Díj, Év 

Turisztikai Attrakciója 2016 Díj).  

 

A sikeres városmarketing tevékenység folytatásához hasznos nemzetközi példák bemutatásával 

kívánunk hozzájárulni, és javaslatokat is megfogalmazunk a városmarketing új, bevonható 

területeire vonatkozóan.  
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2. Kutatási tevékenység 
 

2.1. Lakossági felmérés 

 

Szolnok városmarketing tevékenységével kapcsolatosan primer kutatást, lakossági felmérést 

végeztünk, hogy az itt élők véleményét megismerhessük és beépíthessük a stratégia céljai közé. 

 

A felvétel ideje: 2018. október 30. – 2018. november 16. 

 

Válaszadók száma: 491 fő (férfi: 170, nő: 321). 

Válaszadók életkora: 18-82 év között, átlag: 44,4 év. 

A válaszadók nagy arányban (93%) több mint 5 éve a városban lakó személyek, tehát 

véleményük valós tapasztalatokkal alátámasztott. A válaszadásból az is látható, hogy az itt élők 

fontosnak tartják a várossal kapcsolatos kérdéseket és aktívan közreműködtek azok 

megválaszolásában. 

A kutatás módszertana: kérdőíves felmérés, online kitöltéssel. A kérdőív Szolnok város 

hivatalos honlapján, a www.szolnok.hu weboldalon, illetve a megyeszékhely hivatalos 

facebook oldalán került közzétételre. 

Az alkalmazott kérdőív mintája a mellékletben található. 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Városmarketing és Turisztikai Stratégiája 2015-ben készült el, 

melyet szintén lakossági felmérés alapozott meg. A három évvel ezelőtt végzett hasonló témájú 

kutatás eredményei összehasonlíthatóak a jelenlegi tapasztalatokkal, tekintve a felvétel 

módszerére, merítésére és a vizsgált kérdésekre.  

 

A 2015-ben vizsgált opcionális városfejlesztési irányok a következők voltak: 

 Szolnok a modern város 

 Szolnok a gondoskodó város 

 Szolnok a környezettudatos város 

 Szolnok a különleges város 

 

2015-ben a „Szolnok, a Tisza fővárosa” szlogen került elfogadásra azzal a kitétellel, hogy ehhez 

a fejlesztési háttér biztosítása elsődleges.  

 

http://www.szolnok.hu/
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Jelenlegi felmérésünkben szintén a fenti irányok vizsgálata történt meg, a kutatás során a 

városlakók véleményének változását, továbbá az elmúlt években végzett városmarketing 

tevékenység eredményeit kívántuk felmérni.  
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2.2. A kutatás eredményei 

 

A kérdőíves felmérés eredményeit a kérdőíven szereplő kérdések sorrendjében1 dolgoztuk fel, 

és ugyanígy ismertetjük. 

2. Ön szerint mennyire fontos, hogy egy város aktív turisztikai- és városmarketing 

tevékenységet végezzen?  

Kérjük, osztályozza!  

 

(5: nagyon fontos, 4: inkább fontos, 3: fontos is, nem is, 2: inkább nem fontos, 1: egyáltalán 

nem fontos) 

 

 

1. ábra: Egy város aktív turisztikai- és városmarketing tevékenységének megítélése a városlakók által 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A város által végzett aktív városmarketing tevékenységet a válaszadók nagy arányban 

fontosnak ítélik meg: 71%-uk ötös-, 20%-uk négyes osztályzatot adott erre a kérdésre.  

Az itt élők tehát ezt a témát jelentősnek tartják a település életében.  

A 491 számú kitöltő válaszainak átlaga 4.59 (1-től 5-ig skálázva). Minimális volt azon 

válaszadók száma, akik ezt a tevékenységet nem tartják fontosnak (1. ábra). 

 

 

                                                           
1 A kérdőíven 1. sorszámmal jelölt kérdés a bevezetőhöz hasonlóan a válaszadók adataira vonatkozik, ezért 

eredményét ott tüntettük fel (lsd. előző pont). 
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3. Az elmúlt években Szolnok több rangos marketing-turisztikai díjat is nyert. Ön ezek közül 

melyikről hallott? 

 

A következő kérdésben azt mértük fel, hogy a lakosság milyen mértékben ismeri a Tisza 

fővárosa által elnyert különböző elismeréseket.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy az elnyert rangos marketing elismerések kevésbé 

ismertek a lakosság körében, noha a válaszadási hajlandóság alapján feltételezhetjük, hogy a 

közügyek iránt érdeklődő személyek töltötték ki a kérdőívet, azaz követik a városukkal 

kapcsolatos híreket.  

 

 

 

2. ábra: A városlakók informáltsága a RepTár által 2016-ban elnyert „Az év turisztikai attrakciója” 

címmel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A válaszadók 90%-a előtt ismert, hogy 2016-ban a RepTár „Az év turisztikai attrakciója” lett 

(2. ábra). Ez nagyon magas eredmény, melyet minden bizonnyal a számos média megjelenés is 

elősegített. 
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3. ábra: A városlakók informáltsága a „Legvirágosabb úti cél” díjjal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A kérdőívet kitöltők 61%-a hallott arról, hogy 2017-ben Szolnok nyerte a „Legvirágosabb úti 

cél” díjat (3. ábra), egyharmaduk azonban nem hallott erről az elismerésről, holott a Virágos 

Magyarország verseny országosan is viszonylag nagy publicitást kap. 

 

 

4. ábra: A városlakók informáltsága a „Városmarketing Gyémánt Díj” elismeréssel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A tavalyi évben kapott „Városmarketing Gyémánt Díj” még kevésbé ismert a városlakók 

körében, a válaszadók többsége (56%) nem hallott erről a díjról, és csupán egyharmaduk 

értesült róla (4. ábra). 

 

5. ábra: A városlakók informáltsága az „Iránytű 2017” elismeréssel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szintén hasonlóan kevésbé köztudott az „Iránytű 2017” versenyen elért két elismerés: a 

válaszadók 23%-a szerzett tudomást csak róla (5. ábra). 

 

2018-ban nem díjazták Szolnokot „A legvendégszeretőbb város” címmel, ezt a kérdést 

ellenőrző kérdésnek készítettük2. Az itt lakók 58%-a nem hallott erről, ők adtak valós választ a 

kérdésre (6. ábra). 

                                                           
2 Az ellenőrző kérdés a válaszadók őszinteségét hivatott ellenőrizni. A válaszokból kiderül, hogy a válaszadók 

őszinték voltak, nem akartak megfelelni annak az „elvárásnak”, hogy mindenről hallottak. 
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6. ábra: A városlakók informáltsága „A legvendégszeretőbb város” elismeréssel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Nyilvánvaló, hogy a városmarketing tevékenység eredményeit igazolják vissza a város által 

elnyert díjak. Az adatok alapján azonban megállapítható, hogy hasznos lenne, ha a 

szolnokiakhoz is még nagyobb arányban eljutnának az elismerésekről szóló információk, 

ezáltal hozzájárulva a lokálpatriotizmus erősítéséhez. 

 

 

 

 

A következő kérdés már speciálisabb, a turisztikai forgalommal kapcsolatos adatokra 

vonatkozott: 

 

4. Az elmúlt években jelentősen nőtt Szolnokon a turistaforgalom. Ön mely eredményekről 

hallott? 
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7. ábra: A válaszadók informáltsága a vendégforgalom növekedésével kapcsolatosan 2010 óta 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A megkérdezettek közül 320 személy (65%) nem értesült arról, hogy 2010 óta Szolnokon 40%-

kal nőtt a turisták száma, míg a kérdőívet kitöltők egynegyede értesült csupán a vendégforgalom 

bővüléséről (7. ábra). 

 

8. ábra: A válaszadók informáltsága a külföldi látogatók számának növekedésével kapcsolatosan 2010 óta 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A kitöltők szintén hasonló arányban értesültek, illetve nem hallottak arról, hogy 2010 óta a 

külföldi látogatók száma megduplázódott (8. ábra). 
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9. ábra: A válaszadók informáltsága az üzleti célú egyéb szálláshelyek számának növekedésével 

kapcsolatosan 2010 óta 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

378 fő nem hallott és nem is tudott arról, hogy 2010 óta 90%-kal emelkedett az üzleti célú egyéb 

szálláshelyek mennyisége (9. ábra). 

 

 

10. ábra: A válaszadók informáltsága a turisták költésével kapcsolatosan 2010 óta 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A turisták költésének háromszorosára növekedéséről nem értesülhettek a válaszadók, hiszen ez 

is valótlan állítás, ez is ellenőrző kérdésként szerepelt a kérdőívben3, melyre a lakosok 73%-a 

adott jó választ (10. ábra). 

 

A turisztikai statisztikák jelentős javulásának ismerete speciális érdeklődést igényel, 

ugyanakkor a város eredményei jelentős bővülést mutatnak, ezért javasolt a turisztikai 

eredmények lakossági megismertetése, a jó hírek erőteljesebb megjelenítése a városi 

kommunikációban. 

 

Az 5. kérdés az elmúlt években végzett városmarketing tevékenység egyes elemeinek konkrét 

ismertségét vizsgálta: 

 

5. Ön mennyire ismeri a Szolnokon az elmúlt időben végzett városmarketing 

tevékenységeket?  

Kérjük, osztályozza az egyes elemeket, ha ismeri őket!  

 

(5: nagyon tetszik, 4: inkább tetszik, 3: részben tetszik – részben nem tetszik, 2: inkább nem 

tetszik, 1: egyáltalán nem tetszik). Amennyiben nem ismeri, kérjük, jelölje be a 0-t! 

 

 

 

11. ábra: A válaszadók megítélése és informáltsága a város logójával kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

                                                           
3 A válaszokból kiderül, hogy a válaszadók itt is őszinték voltak, nem akartak megfelelni annak az „elvárásnak”, 

hogy mindenről hallottak. 
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Az első városmarketing értékelő kérdés Szolnok város logójára vonatkozott.  

A Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd jelkép nagy arányban ismert, illetve kedvelt (átlagos 

érték: 4,01). A kitöltők 55%-a ötös-, 21%-a négyes osztályzatot adott rá.  

Összességében tehát a megkérdezettek háromnegyede ítélte meg nagyon kedvezően a város 

logóját, csupán 4%, aki nem ismeri azt (11. ábra). 

 

Ezt követően a városi rendezvények megítélését is vizsgáltuk: 

 

 

12. ábra: A válaszadók megítélése és informáltsága a városi rendezvényekkel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A megyeszékhelyen lakók közül 172 fő ötösre-, 153 fő négyesre értékelte a rendezvényeket. 

21% adott semleges, hármas osztályzatot (átlagos érték: 3,8). Nagyon kevés volt az olyan 

válaszadó, aki ne ismerte volna a programokat (12. ábra).  
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13. ábra: A válaszadók megítélése és informáltsága a SzolnokApp mobil applikációval kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Az okostelefonokra készült SzolnokApp ismertsége alacsonyabb szintű: a válaszadók negyede 

ismeri és kedveli, ötösre értékelte (13. ábra). Ugyanakkor közel ugyanennyien nem ismerik az 

applikációt (átlagos érték: 2,8). 

A Szolnokról készült imázsfilm ismertsége viszont ennél pozitívabb képet mutat: 182 fő 

kitöltőnek „nagyon tetszik”, 103 főnek „tetszik”, a válaszadók 18%-a (14. ábra) pedig 

egyáltalán nem ismeri a filmet (átlagos érték: 3,2). 

 

 

14. ábra: A válaszadók megítélése és informáltsága az imázsfilmmel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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124

Okostelefonokra készült SzolnokApp mobil 

applikáció 

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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Szolnokról szóló imázsfilm

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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A következő vizsgált elem a Szolnokról szóló PONT kiadványsorozat volt, melyet a 

megkérdezettek 22%-a a „nagyon tetszik” kategóriába sorolt. Viszonylag magas volt azonban 

azoknak az aránya (32%), akik nem ismerik ezeket a kiadványokat (átlag: 2,5). Nyilvánvalóan, 

ez arra az okra vezethető vissza, hogy az említett kiadványok célcsoportja elsősorban nem a 

szolnoki lakosság, hanem a városba érkező turista (15. ábra). 

 

 

15. ábra: A válaszadók megítélése és informáltsága a PONT kiadványsorozattal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A marketing tevékenységek közül a várost népszerűsítő, Jonatán nevű pelikánfigura ismertségét 

és kedveltségét is vizsgáltuk. A válaszadók 29%-a, azaz közel egyharmada ismeri és kedveli a 

pelikánt, s ötösre értékelte. Négyes osztályzatot kapott a kérdőívet kitöltők 18%-ától (16. ábra), 

a válaszadók 15%-a pedig nem ismeri a kabalafigurát (átlagos érték: 3,0).  

Mindez azzal is magyarázható, hogy a pelikánfigura mindössze 7 hónapos múltra tekint vissza 

a többi vizsgált marketing elemmel szemben. 
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Szolnokról szóló PONT kiadványsorozat

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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16. ábra: A válaszadók megítélése és informáltsága a város kabalafigurájával, Jonatánnal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A városmarketing elemeit összességében kedvezően ítélik meg a városlakók.  

A legnépszerűbb marketing eszköz egyértelműen a város logója, amit nagy arányban ismernek 

és kedvelnek az itt lakók, míg legkevésbé ismert a Szolnokról szóló PONT kiadványsorozat, 

melynek utóbbi valószínűsíthető okát már korábban kifejtettük.  
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Szolnokot népszerűsítő, Jonatán nevet viselő 

pelikánfigura

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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6. Egyéb városmarketing tevékenység, ami nagyon tetszik (Opcionális kérdés): 

 

Erre az opcionálisan megválaszolható kérdésre 64 válasz érkezett. A válaszadók sokféle 

tevékenységet soroltak fel, de közülük több nem kifejezetten marketing témájú.  

 

A szolnokiak körében népszerű, marketinghez kapcsolódó tevékenységek a következők: 

 Megfelelő információszolgáltatás; aktív online, facebook tevékenység; Tourinform 

Iroda munkája, segítőkész munkatársak 

 Hasznos kiadványok, térképek 

 Szolnok felirat 

 Szolnoki Csipkecsokoládé 

 Lakosok bevonásával zajló akciók 

 Városról megjelenő újságcikkek (pl.: Világjáró Utazási Magazin, Intercity Magazin, 

MOL Fresh Magazin) 

 Külföldi testvérvárosokkal való jó kapcsolat 

 „Van koncepció” 

 

Rendezvényekkel kapcsolatos pozitív vélemények: 

 Színes városi rendezvények, fesztiválok, hangversenyek 

 Sportesemények, sportélet (vízilabda, futás, kosárlabda) 

 A városban sok verseny, konferencia kerül megrendezésre 

 

A válaszadók teljes létszámához képest viszonylag alacsony számban, mindösszesen 14 fő 

említi, hogy nincs olyan városmarketing tevékenység, ami tetszik neki.  
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7. Egyéb városmarketing tevékenység, ami nagyon nem tetszik (Opcionális kérdés): 

 

Az opcionálisan megválaszolható második kérdésre 59 válasz érkezett, nagyságrendileg 

megegyező az előző kérdéssel, ugyanakkor a „nagyon nem tetszik” kategóriában kevesebb a 

valóban marketing tevékenységre irányuló válasz. A legtöbb felsorolt tevékenység inkább 

infrastrukturális jellegű.  

A marketinghez kapcsolódóan többen kifogásolják a „Szolnok a Tisza fővárosa” szlogent, amit 

azzal indokolnak, hogy kevés a Tiszához kötődő szabadidős aktivitási lehetőség, fejleszteni 

kellene a hajózást, nem működik szabad strand, a Tisza adottságai nincsenek jól kihasználva 

(illetve megemlítésre kerül a Zagyva folyó is).  

 

Rendezvényekkel szemben megfogalmazott negatív észrevételek:  

 Nem jelentenek valódi vonzerőt  

 Nem egyediek 

 Az árak magasak  

 A fellépők kiválasztása, helyszín választása nem megfelelő 

 

Tekintettel arra, hogy Szolnok rendezvény kínálata nagyon gazdag, ezen események 

ismertségét, kedveltségét külön kérdéskörben vizsgáltuk meg.  

Szolnokon minden évben számos rendezvényt szerveznek, így most a hagyományos, több éve 

megrendezésre kerülő városi rendezvényekkel kapcsolatosan nyílt lehetőség a lakosságot 

megkérdezni. 
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8. Ön mennyire szereti a szolnoki rendezvényeket?  

Kérjük, osztályozza, ha ismeri őket!  

 

(5: nagyon tetszik, 4: inkább tetszik, 3: részben tetszik – részben nem tetszik, 2: inkább nem 

tetszik, 1: egyáltalán nem tetszik). Amennyiben nem ismeri a rendezvényt, kérjük, jelölje be 

a 0-t! 

 

Elsőként a város történelmi nagy eseményére emlékeztető rendezvényt, a Szolnoki csata 

fogadtatását vizsgáltuk. A márciusi rendezvényt a válaszadók több mint fele, azaz 274 fő 

négyes-, és ötös osztályzattal értékelte. 9% számára azonban ismeretlen volt ez a program (17. 

ábra). 

 

 

17. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Szolnoki csata rendezvénnyel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállítást összesen 285 válaszadó értékelte 

ötössel és négyessel. A fentihez hasonló arányban, a válaszadók 12%-a számára nem volt ismert 

a kiállítás (18. ábra).  
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Szolnoki csata

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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18. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell 

Kiállítással kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A következő vizsgált rendezvény a Palacsintafesztivál volt. A fenti programokhoz hasonlóan a 

válaszadók közel fele (összesen 240 fő) ítélte meg jónak, illetve nagyon jónak a rendezvényt. 

Semleges véleménnyel van róla a kérdőívet kitöltők közel egyötöde, és 11%-uk nem ismeri (19. 

ábra). 

 

 

19. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Palacsintafesztivállal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell 

Kiállítás 

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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Palacsintafesztivál

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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A Tiszavirág Fesztivál rendkívül nagy népszerűségnek örvend: a válaszadók 67%-a ötösre 

értékelte, 17%-a pedig négyesre. Csupán 2% volt, aki úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri ezt a 

programot (20. ábra).  

 

 

20. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Tiszavirág Fesztivállal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A Tisza-parti Nyár hasonlóan ismert és kedvelt a lakosság körében. 47% ötösre-, 26% négyesre 

értékelte. 12% semlegesen ítélte meg, és csupán 5% számára volt ismeretlen ez a rendezvény 

(21. ábra). 

 

21. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Tisza-parti Nyár rendezvénnyel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Szolnoki Tiszavirág Fesztivál

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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Tisza-parti Nyár

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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A következő városi vizsgált rendezvény a Séf randevú. A kapott adatok arra engednek 

következtetni, hogy ez a rendezvény kevésbé ismert, hiszen a válaszadók közel egyötöde nem 

is hallott róla, és hasonló arányban értékelték semlegesnek is. Valószínű, mindez arra vezethető 

vissza, hogy az említett rendezvény a hagyományosan, több év óta megrendezett városi 

programokhoz – pl.: Tiszavirág Fesztivál- viszonyítva nem tekint oly régi múltra vissza (22. 

ábra).  

 

22. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Séf randevú rendezvénnyel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A Parti-túra rendezvény nagyobb körben ismert és kedvelt, a szöveges kérdésnél is többen 

megemlítették pozitív példaként. A válaszadók 46%-a ötös osztályzattal értékelte, míg csupán 

10% számára volt ismeretlen ez az esemény (23. ábra). 
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Séf randevú

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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23. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Parti-túra rendezvénnyel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A sportrendezvények általában kedveltek a város látogatói körében, mégis, a FIBA 3X3 EB 

selejtezőről a válaszadók 28%-a nem hallott. Ebben az esetben is feltételezhetjük, hogy az idén 

3. születésnapját ünneplő rendezvény ezen okból kifolyólag ismert még kevésbé (24. ábra).  

 

 

24. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a FIBA 3X3 EB selejtezővel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A több tízezer látogatót vonzó Gulyásfesztivál szintén nagy népszerűségnek örvend.   

A kérdőívet kitöltők 44%-ának „nagyon teszik”, egynegyedének „tetszik”. Csupán 16 fő jelölte 

be, hogy nem ismeri ezt a programot (25. ábra). 
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Parti-túra Szolnoki Szimfonikus Nyár Művészeti 

Fesztivál

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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25. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Gulyásfesztivállal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál a megkérdezettek 55%-ától kapott négyes-, 

valamint ötös értékelést, míg közel egyötöde ítélte semlegesnek, és 12%-a nem hallott róla (26. 

ábra). 

 

 

26. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Tiszai Hal Napja fesztivállal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A város egy másik gasztronómiai tematikájú rendezvénye, a Csokoládé Fesztivál és 

Nemzetközi Csokoládé Találkozó hasonló értékelést kapott. Összesen 20%-nak „tetszik”, és 
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Gulyásfesztivál

 0- Nem ismeri  1- Egyáltalán nem tetszik

2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem

4- Inkább tetszik 5- Nagyon tetszik
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2- Inkább nem tetszik 3- Részben tetszik, részben nem
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további 33%-nak „nagyon tetszik” a program, 10 % számára pedig ismeretlen a fesztivál (27. 

ábra). 

 

 

27. ábra: A megkérdezettek megítélése és informáltsága a Csokoládé Fesztivállal kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A rendezvények általában véve kedveltek a szolnoki lakosok körében, közülük is a 

legnépszerűbbek a Tiszavirág Fesztivál, a Tisza-parti Nyár, a Parti-túra és a Gulyásfesztivál.  

 

A felmérés következő kérdése arra irányult, hogy a Szolnokon élők tisztában vannak-e azzal, 

hogy városukban évente nagyságrendileg hány rendezvény közül válogathatnak. 

 

 

9. Ön szerint Szolnokon évente hány kulturális-turisztikai-sport rendezvényt szerveznek? 

 

A válaszadók többsége (36%) 50-100 rendezvényt jelölt meg, és 18%-uk ennél több, 101-200 

közöttire tette a rendezvények számát. 89 fő nem tudta ezt a kérdést megválaszolni (28. ábra).  
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28. ábra: A megkérdezettek ismertsége a városi rendezvények számával kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A városban évente több mint 300 kulturális – gasztronómiai - sport rendezvényt szerveznek. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy a rendezvények nagy számát kommunikálni kell, 

tudatosítani kell a lakosságban, hogy e területen is milyen jól áll Szolnok. A rendezvényekkel 

kapcsolatosan egy önálló – átfogó kutatás elvégzése is célszerű lenne. 

 

 

A 10. számú kérdésben konkrétan a Szolnokon élők elégedettségét vizsgáltuk: hogyan ítélik 

meg a városmarketing terén végzett tevékenységeket. 

 

10. Ön összességében mennyire elégedett a Szolnokon az elmúlt időben végzett 

városmarketing tevékenységgel? 

(5: nagyon elégedett, 4: inkább elégedett, 3: részben elégedett – részben nem elégedett, 2: 

inkább nem elégedett 1: egyáltalán nem elégedett) 
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29. ábra: A megkérdezettek megítélése a városmarketing tevékenységgel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A 491 számú kitöltő válaszainak átlaga 3.53 (1-től 5-ig skálázva). 22% adott ötös-, 32% négyes-

, 30% pedig hármas értékelést. A város lakói az elmúlt időszakban végzett marketing 

tevékenységet tehát összességében közepesen jónak ítélték meg (29. ábra). 

A városmarketing megítélése bizonyára jobb lenne, ha a lakosok jobban ismernék a 

városmarketing tevékenységet, annak elemeit és eredményeit. 

 

 

A 11. kérdés a városban lakók általános érzelmi megítélését vizsgálta Szolnok iránt. A kérdés 

ugyanaz, mint amit 2015-ben feltettünk 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 A 2015-ös kutatásnál a válaszadók 63%-a igennel, 21%-a nemmel válaszolt erre a kérdésre, míg 16% nem tudott 

érdemben válaszolni a kérdésre: Büszke Ön arra, hogy szolnoki?. 
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 11. Büszke Ön arra, hogy szolnoki? 

 

 

30. ábra: A kérdőívet kitöltők „szolnokiság tudata” 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

A kérdésre igennel válaszolt összesen 333 fő, azaz a válaszadók 68%-a, nemmel pedig 92 fő, 

mely 19%-ot tesz ki (30. ábra). 

 

A következő kérdésben a városra vonatkozó általános állításokat fogalmaztunk meg, melyek 

megítélését vizsgáltuk a lakosság körében. A 2015-ben végzett lakossági kutatás szintén 

tartalmazott hasonló kérdéseket, így ezek válaszait is feltüntetjük az elemzésben. 

 

 

12. Ön mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?  

Kérjük, osztályozza!  

 

(5: teljesen egyetért, 4: inkább egyetért, 3: részben egyetért – részben nem ért egyet, 2: inkább 

nem ért egyet, 1: egyáltalán nem ért egyet) 
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31. ábra: A kérdőívet kitöltők viszonyulása a „szolnoki élettel” kapcsolatosan  

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Jó Szolnokon élni. – Teljesen egyetért ezzel az állítással a válaszadók 35%-a, egynegyedük 

inkább egyetért, szintén egynegyedük csupán részben ért egyet.  

Ennek az állításnak az általános értékelése 3,73, azaz jónak mondható.  

2015-ben a kérdésre adott válasz 3,5 átlagos osztályzatot kapott, tehát megállapítható, hogy 3 

év elteltével a lakosok jobban szeretnek a megyeszékhelyen élni (31. ábra). 

 

 

32. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése a város fejlődésével kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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A város sokat fejlődött az elmúlt években. – 2015-ben a válaszadók egyharmada ötös-, 

egyharmada négyes osztályzatot adott. Idén viszont 343 fő gondolta úgy, hogy a Tisza fővárosa 

jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, hiszen számos útfelújítás, 

infrastrukturális korszerűsítés, parkosítás, s megannyi fejlesztés zajlott a településen, melyek 

mind-mind alátámasztják ezt az eredményt (32. ábra). 

 

 

33. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése a „Szolnok modern város” szlogennel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szolnok modern város – A 2015-ös adatokhoz képest minimálisan pozitív irányba mozdult el a 

mérleg nyelve 2018-ban, hiszen míg 3 évvel ezelőtt az átlagos érték 3,18 volt, addig idén 

ugyanez a szám 3,43-ra nőtt (33. ábra). 

 

43

59

133

153

103

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1 Egyáltalán nem ért egyet

2 Inkább nem ért egyet

3 Részben egyetért

4  Inkább egyetért

5 Teljesen egyetért

Szolnok modern város



S 

32 

 

Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása 

és cselekvési terv elkészítése 
2018 

 

34. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése a „Szolnok családbarát város” szlogennel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szolnok családbarát város – Szintén az átlagos értéket vizsgálva elmondható, hogy javulás 

tapasztalható a közvélekedésben a két év (2015: 3,32; 2018: 3,51) számadatait tekintve (34. 

ábra). 

 

35. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése a „Szolnok zöld város” szlogennel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szolnok zöld város – Többek között a parkosításnak, a zöldfelület rendezésének is 

köszönhetően szintén emelkedés tapasztalható ebben a kérdésben, mely a 2015-ös eredményhez 

képest 4%-kal nőtt (35. ábra).   
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36. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése a város gondoskodásával kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szolnok gondoskodik az itt élőkről – Annak ellenére, hogy 2015-ben és 3 évvel később is ez az 

állítás volt a legkevésbé támogatott, az itt élők megítélése sokat javult e tekintetben, hiszen 2,9-

ről 3,16-ra növekedett az átlagos osztályzat (36. ábra).  

 

 

37. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése a város sportéletével kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szolnok sportélete példamutató – Ez a leginkább támogatott állítás, 213 fő (43%) teljesen 

egyetért ezzel. Átlagos érték: 4,0. A sportélettel korábban is sokan voltak elégedettek, 2015-

ben is magas, 3,93-as értékelést kapott ez a kijelentés. Számos sportolási lehetőség, ideális 
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létesítmény és kiváló sportklub van a városban, melyekre méltán lehet büszke a település (37. 

ábra). 

 

38. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése Szolnok kulturális kínálatával kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szolnok kulturális kínálata gazdag – A Tisza fővárosában minden évben megrendezett rengeteg 

kulturális esemény, rendezvény (pl.: Parti-túra Szolnoki Szimfonikus Nyár Művészeti 

Fesztivál, Őszi Szolnoki Művészeti Hetek, stb.), a kulturális intézmények (pl.: Damjanich János 

Múzeum, Szolnoki Galéria, Verseghy Ferenc Könyvtár, Tabáni Tájház, stb.) kínálata is 

nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy 2018-ban már 3,72 az átlagos érték a 2015-ös 3,43-hoz 

képest (38. ábra). 

 

39. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése Szolnok turisztikai adottságaival kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 
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Szolnok turisztikai adottságai kiválóak – Ahogy a válaszadók a korábbi kérdésben is látták, 

Szolnok valóban sokat fejlődött az elmúlt években, mely fejlesztések közül nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a turisztikai attrakciókat sem. „Szalagvágás” történt ez időben többek 

között a 2016-os „Év turisztikai attrakciója” címet elnyerő RepTár Szolnoki Interaktív 

Repülőmúzeum-, valamint a Sörárium Szolnoki Interaktív Sörmúzeum esetében is. 

Ezek a városi nevezetességek évről-évre egyre több vendégéjszakát és látogatószámot 

generálnak, melyek a turisztikai mutatók növekedését is jelentik egyben, ezáltal pozitív irányba 

emelve a látogatók-, s egyben a lakosok megítélését is. Az adatokból látható, hogy a korábbi 

2,9-es osztályzatátlaghoz képest jelentősen javult (3,5) a pozitív válaszok aránya (39. ábra). 

 

 

40. ábra: A kérdőívet kitöltők megítélése „Szolnok a Tisza fővárosa” szlogennel kapcsolatosan 

(Forrás: Saját szerkesztés) 

 

Szolnok a Tisza fővárosa – A városmarketing nagy hangsúlyt fektet a „Szolnok a Tisza 

fővárosa” szlogen és logó köztudatban való minél szélesebb körű megismertetésére és a 

várossal való azonosítására. A média megjelenések, promóciós ajándékok, kiadványok, 

marketing eszközök ennek leginkább használt módjai, melynek hatásosságát kiválóan jelzi, 

hogy a megkérdezettek közül sokan, vagyis 177 fő tud azonosulni a szlogen Szolnokkal való 

összekapcsolásával. Ugyanakkor ez egy ellentmondásos állítás is, mivel a helyi lakosok 17%-

a nem ért egyet ezzel az állítással. Mindezt alátámasztja az általuk tett fejlesztési javaslatcsomag 

is, melyben hangsúlyozzák a Tisza, a folyóvilág nyújtotta pozitívumok előnyösebb 

kihasználtságát, mely ezáltal hozzájárulhatna a szlogen és a mögötte lévő tartalom valódi 

társításához (40. ábra). 
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A jelenlegi és a 2015-ös kutatás5 elvégzési metodikájában az alapvető feltételek megegyeztek 

(internetes kutatás, hasonló nagyságrendű válaszadó, hasonló megkérdezési időszak), de 

természetesen a válaszok összevetésénél óvatosnak kell lennünk.  

Mindazonáltal egyértelműen kijelenthető, hogy a városmarketing több területen is 

eredményesnek tűnik, kimutatható fejlődés zajlik Szolnokon. 

 

13. Ön mivel erősítené Szolnok városmarketing tevékenységét? Mit lenne érdemes jobban 

hangsúlyozni? Milyen ötletei vannak? Kérjük, írja le véleményét, ötleteit! (Opcionális 

kérdés) 

 

A kérdőív utolsó pontjában javaslatokat, ötleteket kértünk a szolnoki polgároktól a 

városmarketing tevékenység erősítésére vonatkozóan.  

Nagyon magas számú (150) válasz érkezett, és igaz, hogy az előző 6. és 7. számú-, opcionálisan 

megválaszolandó kérdésekhez hasonlóan, jelen kérdésben is sok válasz az alapvető városi 

infrastruktúrához kapcsolódott, mégis számos javaslat érkezett a marketingre, illetve a 

turisztikai attrakciófejlesztésre vonatkozóan. 

Többen hangsúlyozták, hogy a városban a helyiek elégedettsége fontos, és ez határozza meg 

azt is, hogy az ide érkező vendégek hogyan érzik magukat. 

 

A marketing tevékenységhez érkezett javaslatok, észrevételek: 

 Több információ szükségessége (pl.: rendezvényekről) 

 Humor, önirónia, fiatalosság, igazi frissesség hiánya 

 Fotótár létesítése természeti, építészeti, szakrális értékekről 

 Helyi értékek, látnivalók mindegyikének megjelenése a kommunikációban (ne csak a 

nagyobb vonzerővel bíró attrakciók, hanem a kevésbé ismertek is) 

 Helyi szolgáltatók ösztönzése közös megjelenésekre, hirdetésekre 

 Több hirdetés, megjelenés a közszolgálati médiában 

 

Javaslatok új attrakciók, szolgáltatások kialakítására: 

 Tiszai hajózás  

 Tisza-parton sószállítás, vízimalom, halászati kiállítás 

 Tisza élővilágát bemutató épület  

                                                           
5 2015 október 26.- 2015. november 1. között 640 fő megkérdezésével végzett kutatás.  
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 Gólyaparkban található víztorony kávézóvá alakítása 

 Szabadtéri színpad  

 Szabad strand 

 Tisza-parti zenepavilon 

 Városnéző kisvonat, kalandpark, élményfürdő (fedett is), nyilvános illemhelyek 

 A vár szimbolikus helyeinek jelzése: nyugati kapu, vízi kapu, bástya 

 Állatkert 

 A vasút és a honvédség szerepének hangsúlyozása 

 Vallási turizmus 

 Ó-szolnoki pályaudvaron vasúttörténeti kiállítás, vagy vasútmakett állandó kiállítás 

 Szolnoki vártörténeti kiállítás 

 Megszüntetett fürdők újraélesztése  

 Műemléki Belvárosi nagytemplom felújítása, Szentháromság szobor felújítása, 

újraállítása 

 A még megmaradt polgári házak megmentése és le nem bontása 

 Sétálóutca kialakítása 

 Termálfürdő létesítése 

 Wellness szolgáltatások bővítése 

 A malom modern művészeti kiállítóhellyé alakítása 

 Szállodafejlesztés 

 Néphagyományok bemutatása 

 Templomok, templomtornyok látogathatóvá tétele 

 

Rendezvényekkel kapcsolatos javaslatok: 

 Játszóterek, játszóházak bővítése 

 Több családi program 

 Kutyás programok  

 Több könnyűzenei program – a téli időszakban is 

 A sérült emberek kulturális életének gazdagabbá és élményszerűvé tétele 

 Fesztiválok a Tiszaligetben 

 

A turisztikai infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó javaslatok közül kiemelkedők a Tisza 

szélesebb körű kihasználását célzó ötletek, ezeket a városi lakosság nagyon fontosnak, 

elengedhetetlennek tartja.  
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Rendkívül nagyszámú említéssel szerepelnek a következők: 

 Vízi turizmus, hajókázás, sporthorgászat, kikötő-fejlesztés 

 Bérelhető vízi járművek  

 Vizes játszótér 

 Vízi színpad 

 Vízi túrák 

 Tisza-part hasznosítása 

 Folyóhoz kötődő emlékek bemutatása 

 Tisza-parti programok 

 Tisza-parti vendéglátóhelyek, közösségi terek 

 Tisza-parti sportolási lehetőségek bővítése 

 Kajakozás, kenuzás, evezés, pecázás, sétahajókázás,  

 Hajóétterem, vízisípálya 

 Tiszaliget, Holt-Tisza hasznosítása 

 Zagyva hasznosítása 

 

A javaslatok összességében nagyon hasznosnak bizonyulnak, és szükséges kiemelni a szolnoki 

lakosok magas válaszadási hajlandóságát.  

A marketing tevékenységre vonatkozó valamennyi ötletet beépítettük a stratégiai javaslatok 

közé.  

A fejlesztésekre irányuló javaslatokat a városvezetés felé megfontolásra előterjesztjük azzal, 

hogy érdemes azokat körültekintően megvizsgálni.  

A turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez érkezett fenti ötletek mindegyike megszívlelendő, 

tekintve, hogy annak fókuszában a Tisza, illetve a vízparti és a vízhez kötődő fejlesztések 

állnak. Mindezek a város meglévő adottságaira építenek, tehát reális elképzelések 

fogalmazódtak meg.  

A „Szolnok a Tisza fővárosa” szlogen abban az esetben lesz hosszútávon használható, 

amennyiben a javasolt fejlesztési irányok támogatásra találnak. 
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2.3. Összefoglalás 

 

A szolnoki lakosság körében végzett felmérést összességében hasznosnak találtuk a stratégia 

felülvizsgálata tekintetében. 

Kiemelendő, hogy a kutatás időintervalluma (mintegy két hét) alatt a szolnokiak rendkívül 

aktívan vettek részt ebben a felmérésben, összesen közel ötszázan töltötték ki a kérdőívet. 

További értékes eredmény, hogy az opcionálisan megválaszolandó kérdésekben is nagy 

arányban kifejtették javaslataikat. 

 

A kutatás alapján megállapítható: 

 A szolnokiak a városmarketing tevékenységet nagyon fontosnak tartják (4,59 értékben) 

 A város lakói az elmúlt időszakban végzett marketing tevékenységet összességében 

közepesen jónak ítélték meg (3,53) 

 Az elmúlt években a város által elnyert rangos marketing elismerések kevésbé ismertek 

a lakosság körében, ezeknek nagyobb publicitást javasolt adni a későbbiekben 

 A város vendégforgalmának bővülését még kevésbé ismerik az itt élők, javasolt ezen 

eredmények erőteljesebb megjelenítése a kommunikációban 

 A városmarketing tevékenység elemei közül Szolnok város Tiszavirág hidas logója a 

legnagyobb arányban ismert, és kedvelt 

 A helyi rendezvények általában kedveltek a szolnoki lakosok körében, közülük is a 

legnépszerűbbek a Tiszavirág Fesztivál, a Tisza-parti Nyár, a Parti-túra és a 

Gulyásfesztivál 

 A város általános megítélése összességében jó, leginkább a fejlődést, a kulturális 

kínálatot és a sportéletet ítélték meg kedvezően a válaszadók (3,5 feletti értékkel)  

 A várossal kapcsolatos állítások mindegyikében pozitív változás történt az elmúlt három 

évben 

 Mind a marketing tevékenységhez, mind a fejlesztésekhez beérkezett javaslatok jól 

hasznosíthatóak a városvezetés számára 

 A fejlesztések vonatkozásában kiemelkedőek a Tiszával kapcsolatos javaslatok 
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3. Az elmúlt időszak városmarketing tevékenységének értékelése 
 

Szolnok városának marketing tevékenységében jelentős változást eredményezett, hogy 2016-

ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kialakította az ehhez szükséges szervezeti 

hátteret.  

A Városmarketing és Turisztikai Osztály végzi a várossal kapcsolatos marketingtevékenységet. 

A turisztikai-marketing tevékenység értékelését „Szolnok Megyei Jogú Város turisztikai 

stratégiájának felülvizsgálata és továbbdolgozása” című dokumentumban végeztük el és 

foglaltuk össze.  

Jelen fejezet a város egyéb marketing tevékenységének értékelésével foglalkozik. 

 

3.1. A stratégiai célok megvalósulása 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a városmarketing területén megfogalmazott 

céljai az alábbiak: 

1. A szolnoki identitás, MI tudat erősítése, pozitív beállítódás erősítése (például a várost 

bemutató könyvvel). 

2. Szolnokról kialakított tudatos imázs kép erősítése országos viszonylatban. 

3. Az önkormányzat és a városban zajló események, történések általános 

kommunikációjának javítása, a hatékony célbaérést jelentő megoldások támogatása, 

újszerű és aktívabb kommunikáció. 

4. Szolnok város megtartó képességének javítása. 

5. Minden olyan mutató erősítése, amely jól prosperáló gazdaságra utal pl.: 

vendégéjszakák számának alakulása, befektetői tőke-, lakosságszám-, fiatalabb 

generáció arányának növekedése, munkanélküliségi ráta csökkenése, ingatlanárak 

emelkedése, stb. 

6. Emelkedő facebook követők száma, online felületek olvasói számának növelése. 

7. Városi kollektív élmények számának növekedése (kiemelt közösségi rendezvények). 

8. Önszerveződések számának növekedése. 

9. Kulturális, gazdasági, sport eredmények bővítése, egyre jobb, több eredmény 

realizálódása. 

Az elmúlt időszak eredményeit a következők szerint csoportosítva mutatjuk be: 

1. Belső kommunikáció 

2. Külső kommunikáció 
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3.2. A stratégiában javasolt marketing intézkedések értékelése 

 

A 2015-ben elkészült, „Szolnok Megyei Jogú Város városmarketing és turisztikai stratégiája” 

című anyagban nevesítésre kerültek mindazok a javasolt intézkedések, amelyek a városról 

alkotott képet az itt élők, illetve a megyeszékhelyhez bármilyen módon kötődők körében 

pozitívan befolyásolhatják.  

Az alábbiakban a stratégiában rögzített intézkedéseket vesszük sorra annak tükrében, hogy az 

utóbbi időszakban milyen eredményeket sikerült ezekben elérni.  

 

 A városmarketing stratégia megismertetése az önkormányzat és intézményei 

munkatársaival 

A 3 évvel ezelőtt elkészült stratégiai dokumentum az elfogadást követően rövid időn belül 

közzétételre került Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei körében.  

A város által foglalkoztatott munkavállalók számára folyamatosan elérhető és 

tanulmányozható.  

A városvezetés fontosnak tartja, hogy minden intézménye megismerje és magáénak érezze azt, 

továbbá a saját honlapon is elérhető minden érdeklődő számára. 

 

 Városmarketing feladatok intézményesítése 

Az önkormányzat 2016-ban létrehozta a Városmarketing és Turisztikai Osztályt, mely 3 fős 

létszámmal végzi a megyeszékhely marketing tevékenységét.  

Feladatai kiegészülnek az ehhez közvetetten kapcsolódó egyéb funkciókkal, mint a 

rendezvények szervezése, sajtóval való kapcsolattartás, pályázatok kezelése, stb.  

Így a város intézményi szintű megjelenése egységes, és a tevékenységek összehangoltak. 

 

 Városmarketing konzultációs fórum 

A települések életében mindig nagyon fontos, hogy az ott élőket be tudják vonni a velük 

kapcsolatos döntésekbe.  

A szolnokiak ebben a tekintetben igen aktívnak mondhatóak, hiszen városuk ügyeit 

folyamatosan figyelemmel kísérik, véleményüket szívesen megosztják.  

Az önkormányzat eddig is nagy hangsúlyt fektetett a lakossággal való kommunikációra, ezt a 

későbbiekben is javasolt kiemelten kezelni és minél több konzultációs lehetőséget biztosítani 

az itt élők, itt tanulók, itt dolgozók számára.  
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A Városmarketing és Turisztikai Osztály megalakulása óta folyamatosan egyeztet az 

önkormányzat minden szervezeti egységével, társaságával, továbbá a turizmusban érdekelt 

szervezettekkel és vállalkozásokkal. 

 

 Célcsoport- és probléma specifikus kutatások 

A stratégia megalapozását 2015-ben egy kérdőíves lakossági felmérés szolgálta, melyet most, 

az eddigi tevékenységek értékelésekor megismételtünk. Ezek a kutatások a városban élők 

véleményét vizsgálták és elsősorban marketingre vonatkozó kérdéseket tartalmaztak.  

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a témához szorosan nem kapcsolódó egyéb problémakörök 

is megjelentek a válaszokban, melyekre fontos lenne reagálni. Javasolt ezért további kutatások 

elvégzése mind a lakosság, mind pedig a további célcsoportok, mint például a városban működő 

vállalkozások, oktatási intézmények, ide érkező turisták körében, annak érdekében, hogy 

véleményüket megismerve a város reagálni tudjon a felmerülő kérdésekre. 

 

 A városvezetés kommunikációjának áttekintése 

A 21. századi rendkívüli módon felgyorsult, döntően online világban zajló kommunikáció 

indokolttá teszi, hogy egy önkormányzat is folyamatosan vizsgálja felül az általa alkalmazott 

kommunikációs eszközöket és csatornákat, továbbá azok tartalmi elemeit.  

A kommunikációban megjelenő negatív és pozitív tartalmú üzenetek is rendkívül nagy hatásúak 

lehetnek, a vezetésnek éppen ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az elért eredmények minél 

szélesebb körű bemutatására, illetve esetleges negatív történések azonnali és professzionális 

kezelésére. 

 

 Vizuális kommunikáció kereteinek lefektetése 

A városmarketing és turisztikai stratégia elfogadását követően rövid időn belül elkészült 

Szolnok Megyei Jogú Város Arculati Kódexe, mely rögzíti a vizuális kommunikációs 

keretrendszert. Az abban foglaltak a város valamennyi kommunikációs tevékenységében 

(levelezés, honlap, rendezvények) konzekvensen alkalmazásra kerülnek, ami egységes 

megjelenést, rendezettséget, profizmust közvetít az ezzel találkozók számára.  

Az elfogadott arculati elemeket a későbbiekben kialakítandó eszközökön, megjelenésekben is 

fontos alkalmazni (pl.: köztéri várostérképek, parkolóórák, táblák, stb.). 
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 Proaktív tartalomszolgáltatás 

A kommunikáció területén a várossal kapcsolatos hírek, történések mindig előtérbe kell, hogy 

kerüljenek. A saját kommunikációs csatornákon, online felületeken, helyi médiában 

folyamatosan szükséges a tartalom generálása. Emellett a regionális és országos sajtó számára 

is minél több Szolnokkal kapcsolatos pozitív hírt szükséges eljuttatni.  

Erre a város kulturális- és sport élete, eseményei, fejlesztései mindig jó okot szolgáltatnak.  

A 2016-ban létrehozott és a következő évben továbbfejlesztett applikáció, a SzolnokApp is jó 

példát mutat erre, hiszen ezen az online felületen a városi hírekről, programokról, közérdekű 

információkról azonnal értesülhetnek a felhasználók. 

 

 Klasszikus eszköztár használata 

A klasszikus marketing eszközök (ATL) alkalmazásában az utóbbi években számos 

eredményről számolhatunk be. A médiában több hirdetés, spot, programajánló futott, emellett 

plakátok, szórólapok, kiadványok járultak hozzá a város népszerűsítéséhez6.  

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a marketing célra rendelkezésre álló forrásokat a város 

hatékonyan használta fel.  

 

 Pályázat városi díjak elnyerésére 

A stratégiában javaslat született arra vonatkozóan, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata minél több, színvonalas versenyen induljon. 

Az elmúlt időszakban ennek megfelelően számos előkelő helyezést, díjat sikerült elnyerni.  

Ezek egy része a turizmushoz kötődő, de a Legvirágosabb úti cél, illetve az Országos 

Városmarketing Gyémánt Díj is az általános városképhez kapcsolódik.  

Az E-ON Magyarország 2018 augusztusában design pályázatot hirdetett önkormányzatok 

számára, melyben a települések kreatív módon mutathatták be értékeiket és jellegzetességeiket 

egy elektromos autó dekorálásával.  

Szolnok pályázata itt is az elsők között végzett. Ez a pályázat nemcsak a design, hanem a 

fenntartható fejlődés témaköre miatt is fontos.  

Javasolt tehát a jövőre nézve hasonló marketing kommunikációs versenyeken továbbra is részt 

venni. 

 

 

                                                           
6 Az egyes tevékenységek részletes összefoglalása megtalálható a Városmarketing és turisztikai tevékenységekről 

szóló önkormányzati beszámolóban a 2016-2017. évek vonatkozásában. 
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 Kommunikációs taktikai kampányok 

A hagyományos marketing eszközök között a kommunikációs kampányok kiemelt 

jelentőséggel szerepelnek. Ezek a leginkább költségigényes tevékenységek, azonban érdemes 

néhány kiemelt témában ezzel az eszközzel élni, mivel hatékonyságuk szintén magas.  

A koordinált kampányok a város üzeneteit a legszélesebb célközönséghez tudják eljuttatni. 

Ilyen volt a „Ne dobd el” kampány is 2017-ben, ami a környezet védelmére hívta fel a 

figyelmet. 

 

 Újszerű marketing megoldások 

A városmarketing stratégia számos – döntően külföldi – példát mutatott be az újszerű marketing 

megoldások vonatkozásában. Ezen a területen még kevésbé tapasztalható elmozdulás a város 

kommunikációjában, de továbbra is javasoljuk a hagyományostól eltérő, izgalmas, olykor 

meghökkentő marketing eszközök alkalmazását, mert a kérdőíves felmérés is alátámasztja, 

hogy ezeket könnyen megjegyzik és kedvelik is a városlakók.  

 

 Ajándéktárgyak 

A városi promóciós eszközök köre az utóbbi időszakban szépen gyarapodott, sok közöttük a 

helyi termék, és több az innováció, ami szintén elismerendő. A Szolnokra jellemző termékek, 

tárgyak (Szolnoki Csipkecsokoládé, plüss pelikán, stb.) továbbra is kiemelt szerepet kell, hogy 

kapjanak a Tourinform Szolnok Iroda kínálatában. 

 

 Szolnok városkártya rendszerének fejlesztése 

A városkártya bevezetése és alkalmazása az itt élők számára kiemelt jelentőségű, mind az 

identitástudat, mind az ezzel járó kedvezmények tekintetében.  

A kártya egy mintaprojekt keretében került forgalomba az elmúlt években.  

A mintaprojekt elsősorban a közösségi közlekedés szolgáltatásaihoz történő e-hozzáférést 

állította a fókuszba, így a meglévő városkártya-rendszer csak közlekedési funkciókkal bírt, 

melynek keretében elsősorban a városi buszjáratokon e-ticket funkciók ellátására volt képes. A 

városkártya jelenleg is működő funkciója a városi parkolóbérletek online vásárlása során 

biztosít kedvezményes vásárlási lehetőséget. 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 júliusában úgy döntött, hogy a mintaprogram 

befejezésével a városkártya rendszert a jövőben önként vállalt feladatként kívánja biztosítani.  
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Az önkormányzat célja, hogy saját projektje keretében a közösségi programok és a kultúra 

vonatkozásában széles körben tegye elérhetővé az e-hozzáférést. Az e-kártyával a közösségi 

szolgáltatások elérése válik egyszerűbbé.  

A városkártya rendszer használata erősíti a helyi közösséget, a lakosok kötődését a városhoz. 

 

 Városi imázs, identitás, városmárka kialakítása 

A városmarketing tevékenységek mind egy irányba kell, hogy mutassanak, mégpedig Szolnok 

imázsának pozitív alakítása, illetve a városmárka létrehozása érdekében.  

Ez egy hosszabb folyamat, melyben a tudatos építkezés kulcsfontosságú, de az ehhez szükséges 

alapok már rendelkezésre állnak. A jól felépített kommunikáció, az egységes arculat, a 

marketing stratégiai tervezése mellett programszintű városi tevékenységekre van szükség, mint 

például a már több éve sikeresen futó Szolnok Hazavár Program. 

 

 Monitoring 

A megfogalmazott marketing tevékenységekkel kapcsolatosan az egyik legnagyobb kérdés 

azok hatékonyságának mérése.  

Egzakt mutatókat itt nehéz meghatározni, de a folyamatosan végzett közvélemény-kutatások 

hű képet adnak a marketing tevékenység értékeléséről. 

 

A Városmarketing stratégiában a belső-, illetve a külső kommunikáció területén kerültek 

megfogalmazásra a közvetítendő üzenetek a különböző célcsoportok számára. 

 

Belső kommunikáció célcsoportjai Külső kommunikáció célcsoportjai 

Lakosság 

Vállalkozások 

Civil szervezetek 

Szolnokot használó nem itt élők 

(agglomeráció) 

Szolnokról elszármazottak 

Befektetők 

Turisták 

 

A kommunikációs üzenetek az alábbi tartalommal fogalmazódtak meg mind a belső-, mind 

pedig a külső kommunikációban: 

 Szolnok modern város 



S 

46 

 

Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása 

és cselekvési terv elkészítése 
2018 

 Szolnok környezettudatos város 

 Szolnok gondoskodó város 

 Szolnok különleges város 

 

Ezeknek a kommunikációs üzeneteknek az eljuttatásában több előrelépés történt 2016 és 2018 

között, azonban számos területen van még tennivaló.  

Az egyes üzenettartalmak célcsoportokhoz történő eljuttatását értékeljük az alábbiakban. 

 

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ 

Kommunikációs üzenet: Szolnok modern város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Lakosság 

Szolnokon született fiatalok 

Folyamatos fejlesztések 

Hangulatos belváros 

Javuló közlekedés 

Hagyománytisztelet  

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Szolnokon született, azóta is 

itt élő polgárok 

Nem Szolnokon született, de 

itt élő, magát szolnokinak 

valló lakosok 

Szolnokon átmenetileg élők 

A szolnoki felsőoktatásban 

tanuló hallgatók 

A város biztosítja a tanulás 

feltételeit 

Életpálya modell 

Hosszú távú tervezés  

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

Vállalkozások 

Támogatási lehetőségek 

Ipari Park, Logisztikai 

Központ 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Civil szervezetek 
Életkörülmények javítása 

Programok összehangolása 

Az eddigieknél szélesebb 

körű üzenet-közvetítés 
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Kommunikációs üzenet: Szolnok környezettudatos város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Lakosság 

Szolnokon született fiatalok 

Élhető város 

Zöld közlekedés 

Zöld kommunikáció 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

Szolnokon született, azóta is 

itt élő polgárok 

Nem Szolnokon született, de 

itt élő, magát szolnokinak 

valló lakosok 

Szolnokon átmenetileg élők 

A szolnoki felsőoktatásban 

tanuló hallgatók 
Legzöldebb egyetem 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

Vállalkozások Környezettudatos megoldások 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan, az 

eddigieknél szélesebb 

körű üzenet-közvetítés 

Civil szervezetek 

Megújuló energiahasználat 

Zöld felületek növelése 

Közös kommunikáció 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

 

Kommunikációs üzenet: Szolnok gondoskodó város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Lakosság 

Szolnokon született fiatalok Otthon, biztonság 

Családbarát intézkedések 

Egészség 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 
Szolnokon született, azóta is 

itt élő polgárok 
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Nem Szolnokon született, de 

itt élő, magát szolnokinak 

valló lakosok 

Szolnokon átmenetileg élők 

A szolnoki felsőoktatásban 

tanuló hallgatók 

A város számít a hallgatókra 

Hosszú távú tervezés 

Az eddigieknél szélesebb 

körű üzenet-közvetítés 

Vállalkozások 

Helyi hozzáadott érték 

Innováció, kreativitás 

Vásárlóerő erősödése 

Az eddigieknél szélesebb 

körű üzenet-közvetítés 

Civil szervezetek 

Érzékenyítés 

Akadálymentesítés 

Erős közösségek 

Önkéntesség 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

 

 

Kommunikációs üzenet: Szolnok különleges város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Lakosság 

Szolnokon született fiatalok 

Helyi értékek 

Lokálpatriotizmus 

Város újra pozicionálása 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

 

Szolnokon született, azóta is 

itt élő polgárok 

Nem Szolnokon született, de 

itt élő, magát szolnokinak 

valló lakosok 

Szolnokon átmenetileg élők 

A szolnoki felsőoktatásban 

tanuló hallgatók 
„Válaszd Szolnokot!” 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 
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Vállalkozások 
Városi funkciók bővítése 

Új projektek indítása 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Civil szervezetek 

Komoly hozzáadott érték 

Csak itt létrehozott, 

különleges kezdeményezések 

Az együttműködésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

 

 

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Kommunikációs üzenet: Szolnok modern város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Szolnok által nyújtott 

szolgáltatásokat használók 

agglomerációban élők 

Jó szolgáltatások 

Ügyfélbarát intézkedések 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Szolnokról elszármazottak Van mire büszkének lenni 
Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

Befektetők 

A város támogató 

Innovatív technológiák 

Hallgatók helyben tartása 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Turisták 
Izgalmas, új attrakciók 

„Ezt látni kell” 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 
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Kommunikációs üzenet: Szolnok környezettudatos város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Szolnok által nyújtott 

szolgáltatásokat használók 

agglomerációban élők 

Fenntartható közlekedés 

Feltételek megteremtése 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Szolnokról elszármazottak 
Fenntarthatóság 

Környezettudatosság 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Befektetők 

Zöld-, okos város 

A város imázsának erősítése 

Helyi értékek  

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Turisták 

Egyedi, természet közeli 

értékek 

Tiszai programok 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

 

Kommunikációs üzenet: Szolnok gondoskodó város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Szolnok által nyújtott 

szolgáltatásokat használók 

agglomerációban élők 

Szolgáltatások elérhetősége 

Támogató ügyintézés 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Szolnokról elszármazottak 

„Szolnok visszavár” 

„Szolnok hazavár” 

Fejlődő, élhető város 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 
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Befektetők 
Támogató kommunikáció  

Együttműködés 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

Turisták 
Szolnok jó házigazda 

„Legyél a vendégünk!” 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

 

Kommunikációs üzenet: Szolnok különleges város 

CÉLCSOPORT ÜZENET TARTALMA ÉRTÉKELÉS 

Szolnok által nyújtott 

szolgáltatásokat használók 

agglomerációban élők 

„Szolnok Plusz” 
Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

Szolnokról elszármazottak 
Különleges projektek 

Érdemes visszajönni 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

Befektetők 
Fenntartható okos város 

Növeli a befektetések értékét 

A fejlesztésekkel 

párhuzamosan 

közvetítendő üzenetek 

Továbbra is fontos feladat 

Turisták 

Egyedi élmények, turisztikai 

attrakciók 

Vonzó úti cél 

Befogadó város 

Vendégszeretet 

Pezsgő kulturális élet 

Sportos város 

Részben megvalósult 

Továbbra is fontos feladat 

 

Összességében megállapítható, hogy a Szolnok Megyei Jogú Város városmarketing és 

turisztikai stratégiájában meghatározott célok teljesülése időarányosan megfelelően halad.  

A 2016-2018 közötti időszakban a városvezetés kiemelt figyelmet fordított a marketing 

területére.  
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Az eredmények között kiemeljük a szükséges szervezeti háttér megteremtését, a koordinált 

marketing tevékenységet, valamint az egységes arculat kialakítását is.  

További jelentős feladatot látunk a célcsoportonként meghatározott üzenetek hatékony 

közvetítésében, illetve a városi fejlesztések megvalósítását követően az eredmények minél 

szélesebb körű kommunikációjában. 
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4. Nemzetközi és hazai jó városmarketing példák 
 

New Bern (Észak-Karolina – Amerikai Egyesült Államok) 

 

New Bern barátságos, 30.000 fős kisváros Észak-Karolinában.  

A települést svájci bevándorlók alapították a 18. század elején, ők adták a New Bern nevet a 

településnek, melynek nevezetessége, hogy itt élt az a Caleb Bradham nevű gyógyszerész, aki 

felfedezte a Pepsi Colát.  

New Bern nem igazi turisztikai helyszín, városmarketing szempontból viszont azért érdekes, 

mert a település különleges figyelmet fordít a medvére, mint állatszimbólumra.  

A város címerében – akárcsak a svájci névadójának címerében – megtalálható a medve (a 

medvéről kapta nevét Bern). 

    

1. kép: New Bern város címere a medvével, ill. a medve megjelenése városi szolgáltatónál 

 

           

2. kép: A rendőrautót és a jogosítványt is a medve díszíti, melyre „büszkék” a helybeliek 
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3. kép: A városban több tucat különböző medveszobor áll, melyek különböző ruhákat viselnek 

 

 

4. kép: A város sportegyesületei a medvék, az ajándéktárgyakon is a mackók találhatóak 

(Az 1-4. képek forrása: www.newbern-nc.org, www.visitnewbern.com) 

 

 

 

 

 

 

http://www.newbern-nc.org/
http://www.visitnewbern.com/
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Koppenhága (Dánia) 

Dánia fővárosa, Koppenhága, 1,2 milliós lakosságával Skandinávia legnépesebb városa.  

A település fontos gazdasági, üzleti, közlekedési, tudományos és média központ.  

A város tömegközlekedésének alapját az elővárosi gyorsvasút hálózat adja (S-tog), de 2002-től 

már metróvonalak is segítik az emberek mindennapos utazásait.  

Koppenhága buszhálózata is példaértékűen működik. A városvezetés a városi járműparkot az 

alapfunkcióján túl is fontos városmarketing eszköznek tekinti. A vonatokon, autóbuszokon 

gyakoriak a lakosságnak és a turistáknak szóló üzenetek, melyeket ötletesen, kiváló technikai 

színvonalon úgy valósítanak meg, hogy az utazók érdekei mindeközben egyáltalán ne 

sérüljenek. 

A koppenhágai állatkert (Copenhagen Zoo) 2012-es kampánya a város egyik legsikeresebb 

akciója volt, melyben széleskörűen alkalmazták a tömegközlekedési eszközöket. 

 

5. kép: S-tog vonat az Állatkert reklámjával 

 

6. kép: Óriáskígyó hirdeti az Állatkertet a városi buszon 
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7. kép: A metrókocsik belsejében is találkozhatunk különféle állatokkal, mint például az oroszlánok az 

üvegfelületeken, vagy a rovarok a földön 

 

A dán városvezetés a tömegközlekedést felhasználja politikai és üzleti reklámkampányaiban is, 

mely technikai megoldások mindenképpen figyelemre méltóak. 

       

         

8. kép: Koppenhága városi közlekedési kampányok illusztrációja 

(Az 5-8. képek forrása: www.visitcopenhagen.com,  www.pinterest.com) 

 

http://www.visitcopenhagen.com/
http://www.pinterest.com/
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Linz (Ausztria) 

A Duna partján fekvő osztrák város nagyon jó példát szolgáltat a sikeres városfejlesztésre és 

turizmus-marketingre. Linzben ezek a feladatok szorosan összekapcsolódnak, és nagyon 

tudatosan, tervezetten felépített folyamatként zajlanak évek óta.  

Az utóbbi 15 évben történt jelentős változások megalapozása a 2000-2010 közötti évekre 

született Kulturális Fejlesztési Stratégia, melynek fő iránya a fenntartható városfejlesztés 

koncepciója volt.  

Ezt az elgondolást sikerült a településnek véghezvinni, és továbbfejleszteni az elmúlt évek 

során. 

 

     

9. kép: Linz folyóparti látképe emblematikus épületeivel 

(Forrás: www.linztourismus.at) 

 

Linz 2009-ben Európa Kulturális Fővárosa lett, 2014-ben elnyerte az UNESCO „City of Media 

Arts” címet, és emellett további rangos nemzetközi elismerést is kapott.  

A Kulturális Főváros cím elnyerésének évében a városban összesen 7.500 kulturális esemény 

zajlott, összesen 3,5 millió látogatóval. A városfejlesztés fókuszában azóta is a felelős és 

fenntartható fejlődés, kreatív ipar, design, és kortárs kultúra áll. A város folyamatos fejlődése, 

változása a „Linz verändert”7 márkaüzenetben is megjelenik.  

Linzben nagyon fontosnak tartják, hogy a város mind az itt élők, mind az ide érkezők számára 

élhető, szerethető legyen. A sikeres városmarketing alapja a jól működő, stabil szervezeti háttér 

és széleskörű intézményi együttműködés. A „Linz Tourismus” a város turisztikai szervezete, 

ami a turizmussal és a városmarketinggel kapcsolatos minden feladatot ellát, az 

információszolgáltatástól a márkaépítésig. A marketingtevékenységre vonatkozóan éves 

                                                           
7 Linz megváltoztatva 

http://www.linztourismus.at/
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bontásban akciótervek készülnek. A város hosszú távú elképzeléseit a 2050-ig szóló 

„Fenntartható turizmus” stratégia tartalmazza. 

A városmarketing arculati elemeit a 2017-ben elfogadott „Arculati Kézikönyvben” rögzítették. 

Az arculati elemek között a linzer, mint helyi termék is megjelenik, rendkívül színes és 

változatos formában. Az alkalmazott színvilág is lendületes, frissességet sugárzó.  

Az elemek valamennyi városi megjelenésben visszaköszönnek, a kiadványoktól az online 

felületekig.  

 

   

10. kép: Példák Linz arculati elemeire 

(Forrás: www.linztourismus.at) 

 

Linzben a folyóparti elhelyezkedés előnyeit teljes mértékben kihasználják. Tekintve, hogy 

Szolnok számára ezek jó példaként szolgálnak, az alábbiakban a Duna-parti fejlesztéseket és 

programokat emeljük ki: 

 Sok esemény épül a Dunára, mint például a rendszeres, tematikus hajós kirándulások. A 

kínálatban szerepel városnéző-, gasztronómiai-, sőt rendezvény – akár esküvő - hajó is, 

emellett távolabbi célpontok is elérhetőek hajóval Linzből. 

 A folyópart élő, pezsgő, sok vendéglátóhellyel, gondozott sétányokkal. 

 A Duna Park a városközpont és a folyó között terül el, tavasztól őszig az egyik 

legnépszerűbb városi zöldfelület, kedvelt találkozóhely és rendezvény-helyszín. 

 A Duna partján több sportlétesítmény, kerékpárút és pihenőhely került kialakításra. 

 A folyóparti területen találhatóak az emblematikus kulturális létesítmények, mint az Ars 

Electronica Center, a Lentos Art Museum, vagy a Mural Harbor.  

 A 2009-ben átadott, évente átlagosan mintegy 150 ezer látogatót vonzó Ars 

Electronica Center a tudatos termékfejlesztés keretében valósult meg.  

Az építészetileg is rendkívül érdekes létesítmény helyet ad a Jövő Múzeumának, 

továbbá kutató- és fejlesztő centrumként is működik. Évente itt rendezik meg a 

http://www.linztourismus.at/
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Művészet, Technológia és Társadalom Fesztiválját, valamint további rangos 

nemzetközi eseményeket is. 

 A Lentos Art Museum elnevezés a város római kori nevéből ered. Linz egyik 

emblematikus épülete közvetlenül a Duna-parton fekszik, a modern, üvegfelületű 

homlokzat a folyóval együtt a városképet jelentősen meghatározza. A múzeum a 19-

20. század művészetét mutatja be, állandó és időszaki kiállításai mellett külön 

gyermekeknek szóló programokat is szervez. 

 Mural Harbor, a kultkikötő, szintén népszerű folyóparti létesítmény.  

Az itt található ipari épületek falait változatos graffiti művek díszítik, melyeket akár 

tematikus vezetés, hajókirándulás vagy graffiti workshop, illetve további 

rendezvények keretében lehet megismerni. 

 Dohánygyár projekt: az egykori gyárterület több mint 300 évig textil-, illetve 

dohánygyárként működött. 2010-ben, a termelés beszüntetésekor, a város tulajdonába 

került a teljes, 80 ezer négyzetméteres terület, melyet kulturális célokra alakítottak át.  

A Dohánygyár ma kreatív centrum, számos rendezvénynek, koncertnek, konferenciának ad 

otthont.  

     

11. kép: Duna-parti programlehetőségek 

(Forrás: www.linztourismus.at) 

 

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete, az UNWTO és a WTCF (Word Tourism City 

Federation) szakértői a közelmúltban Linz városát is bemutatták azon 14 mintatelepülés között, 

melyben azt a kérdést járták körül, hogy mi a titka a sikeres városfejlesztésnek és az eredményes 

turisztikai marketingnek.  

Linz esetében ez minden bizonnyal a professzionálisan szervezett, kreatív és fenntartható 

szemléletű város- és turizmusfejlesztésben, márkaépítésben és stratégiai tervezésben 

keresendő.  

http://www.linztourismus.at/
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Budapest III. kerület, Óbuda 

A turizmusfejlesztés és a városmarketing összekapcsolásáról egy hazai jó gyakorlat is említésre 

méltó, mégpedig egy olyan fővárosi kerület, mely az utóbbi időszakban sokat tett azért, hogy 

magát Budapest többi kerületétől megkülönböztesse, s önálló arculatát kialakítsa. 

Óbuda egy rendkívül sokszínű, változatos terület, hiszen megtalálható itt a római kori 

emlékektől (Aquincum, katonai amfiteátrum) Krúdy világán át a Sziget Fesztiválig nagyon sok 

turisztikai attrakció. Ugyanakkor az egyik legnépszerűbb, legélhetőbb budapesti kerület, 

lakosainak száma 130 ezer fő.  

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2005-ben fogadta el a korábbi kerületfejlesztési 

koncepciót és 2009-ben a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.  

Ezekre épülve 2015-ben került elfogadásra a jelenleg érvényben lévő Településfejlesztési 

Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS).  

A TFK határozza meg a kerület hosszú távú, 2030-ig szóló fejlesztési irányait, a kerület 

jövőképét és a vízió elérését szolgáló célokat.  

Óbuda-Békásmegyer jövőképét a fenti dokumentumok úgy határozták meg, hogy „Budapest 

III. kerülete a jövőben a főváros azon része, amely képes a helyi lakosok igényeit kielégíteni és 

az újonnan beköltözők (lakóhelyet keresők) és a gazdasági szereplők számára is vonzó maradni. 

Önmagát fenntartani képes, a környezettel szimbiózisban élő, az adottságait és a lehetőségeket 

kihasználni tudó város, amely a főváros kerületei és az agglomeráció környező településeivel 

szemben rugalmasságából fakadóan az élet minden területén versenyelőnyt élvez. Az egyetemes 

célok megvalósulásával Óbuda-Békásmegyer egy olyan márkává válhat, amely mind a lakosok, 

mind a gazdasági szereplők számára a magas minőséget jelenti.”  

A kerület fejlesztésének fókuszában a versenyképesség, a fenntarthatóság és az élhetőség áll.  

 

A városrész turisztikai szervezete az önkormányzat intézménye, az Esernyős Óbudai Kulturális 

Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.  

A létesítmény a hangulatos Fő téren működik, ahol egyben helyi termékeket és 

ajándéktárgyakat úgyszintén kínáló shop is található. Emellett a helyszín kávézó, galéria és 

kerékpáros pihenőpontként egyaránt funkcionál.  

Honlapjukon ajánlják a programlehetőségeket, turisztikai szolgáltatásokat, vendéglátóhelyeket. 

A www.visitobuda.hu weboldal mellett saját közösségi oldalt és Youtube csatornát is 

üzemeltetnek. Itt több, Óbudáról szóló tematikus kisfilm is megtekinthető.  

http://www.visitobuda.hu/
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Az elmúlt években Óbuda turizmusfejlesztésének fókuszába a római emlékek idegenforgalmi 

hasznosítása került, de az antik helyszínek is egyidejűleg fontos elemei lettek a 

városmarketingnek, a helyi közösségi életnek.  

 

A komplex cél elérése érdekében a városrész sokrétű tevékenységet folytat:  

 A Budapesti Történeti Múzeum részeként működő Aquincumi Múzeum fejlesztési tervei 

több évre előre kidolgozásra kerültek. 

 Jelentős fejlesztések már megvalósultak, illetve jelenleg is zajlanak (Az amfiteátrum 

akadálymentesítése részben megtörtént, a kerületi Herkules Villa felújítása hamarosan 

befejeződik - a római házban családbarát programhelyszínt terveznek kialakítani, az 

egységes információs táblarendszer megvalósítása folyamatban van, stb.). 

 Jelentős nemzetközi szakmai együttműködés keretében világörökségi pályázat beadására 

került sor (III. kerületben található római emlékek, magyarországi limes helyszínek): a 

dunai limes világörökségi helyszínné nyilvánítására Magyarország (Miniszterelnökség) 

közösen nyújtotta be nevezését Ausztriával, Németországgal, és Szlovákiával az UNESCO-

hoz. Sikeres pályázat esetén Óbuda a világ legrangosabb kulturális-turisztikai kínálatának 

részese lehet.  

 A budapesti III. kerületi római emlékek fejlesztése érdekében az Óbuda-Békásmegyeri 

Önkormányzat 2018-ban VEKOP pályázatot adott be.  

 A városrész vezetése folyamatos lobbi tevékenységet folytat további források elnyerése 

érdekében. 

 A kerület több rendezvényét a régészeti emlékek helyszínén szervezi, ezáltal közelebb 

hozva a lakossághoz az ókori örökséget, s egyre több iskolai programot is tartanak az antik 

helyszíneken. 

 A turisztikai marketing legfontosabb célcsoportja a család, folyamatosak a családokat 

megszólító látványos, szórakoztató, kulturális események, rendezvények.  

 Az aquincumi helyszínekről számos marketing anyag készült, illetve jelenleg is készül. 

 A kerület együttműködik a többi római emlékkel rendelkező budapesti és vidéki 

helyszínnel. 

 Óbuda jelentős eredményt ért el, mikor a városnéző Hop On – Hop Off szolgáltatókkal 

megállapodott arról, hogy a buszok útvonalába ezentúl a III. kerületi római emlékek is 

bekerülnek. 



S 

62 

 

Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása 

és cselekvési terv elkészítése 
2018 

 A település turisztikai befektetőkkel való kapcsolata is kiváló, hamarosan egész vendéglátó 

negyed épül ki az Amfiteátrum tőszomszédságában. 

 

   

12. kép: Floralia ünnep az Aquincumi Múzeumban 

(Forrás: www.aquincum.hu) 

 

Az ilyen és ehhez hasonló innovatív kezdeményezések szintén sokat tesznek hozzá mind a 

turizmusfejlesztés, mind a városmarketing területéhez.  

A szakemberek arra számítanak, hogy Óbuda jelentősége a budapesti turizmusban az 

elkövetkező években nagymértékben felértékelődik majd. 
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5. Új városmarketing területek: innovatív javaslatok – kreatív ötletek 
 

Szolnok Megyei Jogú Város a 2015-ben elkészült városmarketing és turisztikai stratégia alapján 

jelentős lépéseket tett az egységes városmarketing irányába, melynek látványos eredményei 

születtek.  

A sikeres városmarketing tevékenység eredményeként jelentős szakmai- és közönségdíjakat 

nyert a város, és a pozitív változásokat – a területen végzett kutatás alapján – a lakosság is 

érzékeli, értékeli. Az alábbiakban a városmarketing tevékenység további irányaira teszünk 

javaslatokat, melyeket a városmarketing szempontjából az alábbi értékelési szimbólumrendszer 

segítségével elemzünk: 

 

 

Elsődleges fontosságú városmarketing elem:   

Nagyon fontos városmarketing elem:   

Fontos városmarketing elem:    

Unikális városmarketing elem:   

 

 

Szolnok modern, környezettudatos, gondoskodó, különleges város, Szolnok a Tisza fővárosa. 

Ezeket a gondolatokat a városnak folyamatosan közvetíteni kell a város polgárai és az 

idelátogatók felé, és az üzenetek célba juttatásának eszközeit folyamatosan fejleszteni, bővíteni 

kell.  

A kommunikációt új területeken is meg lehet, meg kell kezdeni, törekedni szükséges Szolnok 

egységes arculatának minél szélesebb területekre való kiterjesztésére, innovatív megoldások 

alkalmazására. 
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Az intézkedés 
Szolnok városnévtábláinak kiegészítése a Szolnok a 

Tisza fővárosa felirattal 

Az intézkedés rövid leírása 

 

 

 

 

A városba vezető utak mentén a Szolnok tábla alá / után 

ajánlatos kihelyezni egy-egy táblát, melyen a Szolnok a 

Tisza fővárosa szlogen szerepel.  

A táblának akár el lehet készíteni az angol nyelvű változatát 

is, de összekapcsolható a gépjárművel érkezők számára 

való – magyar és idegen nyelvű - üdvözléssel. 

A feliratokat először a városba vezető legfontosabb utak 

mentén kell elhelyezni, de a későbbiekben minden műútra 

kihelyezhetőek. 

Hasonló táblákat lehet elhelyezni a vasúti pályaudvaron, 

buszpályaudvaron, illetve majd az elkészült hajókikötőben 

is. 

A későbbiekben a várost elhagyó autósok részére elbúcsúzó 

üzenetek szintén megjeleníthetőek (pl.: Szolnok a Tisza 

fővárosa visszavárja).  

Az intézkedés várható 

hatása  

A város lakosai és az idelátogató vendégek körében is 

tudatosul, hogy Szolnok a Tisza fővárosa, a település 

rendelkezik a Tiszával kapcsolatos természeti – turisztikai - 

kulturális értékekkel, termékekkel.  

Az érkezőket már az első pillanatban üzenettel fogadja a 

megyeszékhely. A látogatók úgy érzik, hogy különleges 

helyre érkeztek, keresni fogják a „kapcsolatot a Tiszával”, 

így a folyóhoz kapcsolódó turisztikai termékek könnyebben 

eladhatóvá válnak majd.  

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  
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Az intézkedés 
A megyeszékhely színvonalas információs 

táblahálózatának elkészítése  

Az intézkedés rövid leírása 

 

 

 

A városban jelenleg nem megfelelő a turisták igényeit 

kielégítő irányító táblák rendszere.  

A település legfontosabb turisztikai helyszíneire irányokat 

és távolságokat – lehetőleg két nyelven – mutató egységes 

táblarendszert ajánlatos kialakítani. A jelzések esztétikus 

elkészítése fontos a város arculatai elemeinek előtérbe 

helyezésének figyelembevételével.  

A táblákon szereplő irányok közé a lehető legtöbb helyen 

indokolt megjeleníteni a Tisza folyót is annak érdekében, 

hogy az emberekben erősödjön a tudat, hogy valóban a 

Tisza fővárosában járnak. 

Az intézkedés várható 

hatása  

A táblák megkönnyítik a turisták eligazodását a városban, 

segítenek bejárni a város nevezetességeit. A látogatók 

tartózkodási idejét növeli, ha sok nevezetességet sorolunk 

fel rajtuk, hiszen úgy érzik, mindent be kell járniuk, és 

veszítenek, ha bármi is kimaradna a felsorolt látnivalók 

közül.  

A táblákkal olyan helyszínekre is elkalauzolhatjuk a 

vendégeket, melyek messzebb vannak a belvárostól, de 

fontosnak tartjuk bemutatásukat. 

A számos nevezetesség jelölése erősíti a város polgárainak 

azt az érzését is, hogy Szolnoknak van mit megmutatni az 

ide látogató turisták számára.  

A praktikus táblarendszer a „gondoskodó” városképet is 

erősíti. 
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Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

Az intézkedés A belváros és a Tisza-part köztéri térképének elkészítése 

Az intézkedés rövid leírása 

 

 

 

 

A szolnoki belvárosról és a Tisza-partról olyan köztéri 

térképet lenne fontos készíteni, mely megkönnyíti a turisták 

tájékozódását, ugyanakkor fel is hívja a figyelmet a város 

látnivalóira. A tájékozódás az okostelefonok 

helymeghatározó funkciói okán már egyszerű feladat, de 

egy köztéri térkép – mely pontosan jelöli a város 

meghatározó turisztikai helyszíneit - nagyban segíti a 

városlátogatást.  

Ahhoz, hogy a térképen vonzó helyszínként lehessen 

megjeleníteni a különböző szolnoki attrakciókat, célszerű 

olyan rajzolt térképet készíttetni, mely jóval többet mutat az 

utcák geometrikus rendszerénél. A rajzokon a meghatározó 

épületeket felismerhetően kell elhelyezni, a Tisza 

megjelenítése pedig kulcsfontosságú, bizonyítva azt, hogy 

a folyó a város turizmusának valóban az egyik 

legfontosabb, kihagyhatatlan eleme. 

Két helyszínen, a városközpontban és a Tisza-parton 

történő kihelyezés is célszerű lenne. 

A táblák megvalósítása során fontos a fogyatékkal élők 

támogatása, szempontjaik figyelembevétele, ezért például 

Braille-írással, „hangos” QR kódokkal ellátott táblák 

kihelyezése javasolt. 

Az intézkedés várható 

hatása  

A szép köztéri térképek növelik a turisták által bejárt 

területet, növelik a tartózkodási időt. A város polgársága 

örömmel konstatálja, hogy Szolnokon milyen sok szép 
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nevezetesség található, ezáltal is növelve a lokálpatrióta 

tudatot és a város iránti elköteleződést. 

Ha a városban megteremtődik a bérelhető kishajós tiszai 

vízi túrázás, akkor a kikötőbe helyezett – a szolnoki Tisza-

szakaszt bemutató térkép –, közvetlen promóciós 

eszközként is hangsúlyos szerepet kap. 

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

Az intézkedés 
A városi nevezetességek mellé ismertető tábla 

kihelyezése, szolnoki tematikus út kialakítása 

Az intézkedés rövid leírása 

 

 

 

 

Szolnok városának számos olyan nevezetessége van, mely 

a történelmi, kulturális örökség részeként figyelmet 

érdemel. Az épületek, örökségi helyszínek mellé olyan 

táblákat ajánlatos kihelyezni, melyeken szerepelnek az 

adott attrakcióval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, 

információk. 

A táblákat úgy kell esztétikusan elkészíteni, hogy azok a 

város arculatai elemeit megfelelően használják. 

A legalább kétnyelvű megjelenítés kardinális, az ismertető 

szöveg tartalmának figyelemfelkeltő mivolta lényeges, 

érdekességeket, Szolnok történetében fontos 

momentumokat kiemelve a kitáblázott nevezetességgel 

kapcsolatosan.  

A táblákat sorszámozni is érdemes, ezáltal kialakítva egy 

kényelmesen végigjárható érdekes szolnoki tematikus 

útvonalat. 

A táblák megvalósítása során fontos a fogyatékkal élők 

támogatása, szempontjaik figyelembevétele, ezért például 



S 

68 

 

Szolnok MJV városmarketing stratégiájának felülvizsgálata, továbbdolgozása 

és cselekvési terv elkészítése 
2018 

Braille-írással, „hangos” QR kódokkal ellátott táblák 

kihelyezése javasolt.  

Az intézkedés várható 

hatása  

A városba hosszabb-rövidebb időre érkező látogatók 

jobban megismerik Szolnok nevezetességeit, kulturális-, 

építészeti-, történeti emlékeit.  

A szépen elkészített, érdekes információkat tartalmazó 

táblákat szívesen nézik végig az érdeklődő turisták.  

A város polgárai jobban megismerik városuk történetét, 

megerősödik kulturális identitásuk.  

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

Az intézkedés 

Szolnok utcaképének javítása utcai bútorok, köztéri 

tárgyak egységesítésével, egységes városmarketing 

arculattal  

Az intézkedés rövid leírása 

 

A város köztereinek különböző tárgyai, az utcabútorok 

(padok, pihenők, stb.), szemetesek, köztéri információs 

táblák, kerékpártárolók mind-mind alkalmasak arra, hogy a 

városmarketing elemei legyenek. A köztéri eszközök 

egységes arculatot kaphatnának, megjelenítve a város 

színeit, elhelyezhetőek rajtuk a város szimbólumai (címer, 

logó, pelikán figura), esetleg a városmarketing szöveges 

üzenetei is. 

Tekintettel arra, hogy az utcabútorok időszakosan cserére 

szorulnak, így nem jár többletköltséggel, ha az újonnan 

kihelyezésre kerülő eszközök már a megfelelő dizájnnal 

kerülnek elkészítésre. Egy idő után az összes köztéri tárgy 

már a kívánt arculatot hordozná, ezáltal egységes 

városképet szolgáló marketingeszközzé válva.  
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A fenti tárgyakat vandálbiztos módszerek alkalmazásával 

kell elkészíteni. 

Az intézkedés várható 

hatása  

A szép dizájnnal ellátott kültéri eszközökkel találkoznak 

leggyakrabban a turisták, illetve a városban élők. Az 

egységes arculat mindenkinek feltűnik és jelentős 

mértékben képes javítani az adott településről alkotott 

összképet. 

A szép, igényes utcabútorok az emberek hangulatát 

javíthatják, a rendezettség pedig segítheti a városi tisztaság 

fenntartását is. 

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

Az intézkedés 
A külvárosi területek szerepének növelése a 

városmarketing akciók során 

Az intézkedés rövid leírása 

 

A különböző marketing akciókban elsősorban a belvárosi 

területek, a történelmi városmag szerepel, mint helyszín, 

ugyanakkor a város lakosságának nagyobb része a település 

központjától távolabb él. Fontos, hogy a közvetlen 

lakókörnyezetük is része legyen a különböző marketing 

tevékenységeknek. 

Érdemes lenne tehát olyan városi kampányokat is 

megvalósítani, melyeknél ezek a területek is bemutatásra, 

bevonásra kerülnének. 
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Az intézkedés várható 

hatása  

A megyeszékhely lakosságának nagyobb aránya azonosul 

majd a városmarketing tevékenységgel, érti meg annak 

fontosságát, számára is értelmezhető jelentőségét. 

Amennyiben valakinek a közvetlen lakókörnyezete is része 

egy nagyobb ívű kampánynak, úgy sokkal jobban nyomon 

követi azokat az eseményeket is, melyek nem közvetlen 

szomszédságában zajlanak. A városközponttól távolabb élő 

szolnokiak elkötelezettsége javulhat városuk felé. 

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

Az intézkedés A pelikán figura használata Szolnok sportéletében 

Az intézkedés rövid leírása 

 

A városi szimbólumrendszer kedves alakja a pelikánfigura. 

A Jonatán nevet viselő pelikánfigura olyan területeken is 

alkalmas városmarketing eszköz, melyek a szórakozáshoz, 

játékhoz, szabadidőhöz kapcsolódnak. Tekintettel arra, 

hogy a szolnoki identitásnak meghatározó eleme a sport, 
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így célszerű a figurát, mint imázs eszközt a sportban minél 

szélesebb körben alkalmazni. 

Jonatán lehet egy sportcsapat kabalafigurája, a madárról el 

lehet nevezni a szurkolói csoportokat, utánpótláscsapatokat 

is. Rákerülhet mezekre, zászlókra, érmekre, kupákra.  

Lehet vele rigmusokat skandálni, sportindulót írni, állandó 

grafikai elemként alkalmazható a sporthoz kapcsolódó 

plakátokon, szórólapokon, műsorfüzeteken. 

Az intézkedés várható 

hatása  

A város sportszerető közönsége jobban megismeri a 

pelikánt, mint városmarketing figurát, jobban azonosul 

vele. A sportolók vendégszereplése során a meglátogatott 

település szurkolói, illetve a Szolnokra látogató 

vendégszurkolók is megismerik a pelikánt.  

A sportszerető gyermekek körében különösen népszerűvé 

válhat Jonatán, így ők már úgy nőnek fel, hogy sok pozitív 

élményük kapcsolódik majd a szolnoki szimbólumhoz. 

A pelikán alkalmazása unikális szolnoki 

marketingelemként kerülhet be a magyar sportéletbe. 

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

Az intézkedés Chatbotok alkalmazása a városi honlapon 

Az intézkedés rövid leírása 

 

A chatbotok olyan korszerű interaktív felületek, melyek 

személyre szabottan válaszolják meg az információkérők 

által feltett kérdéseket. A honlapon egy virtuális személlyel 

beszélgethet a látogató, tőle kap rövid, pontos válaszokat, 

melyek előre programozottak, de a rendszer intelligensen 
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ismeri fel a kérdéseket, állítja össze az azokra adandó 

komplex válaszokat. 

Az állandóan nyitva tartó ügyfélszolgálat intelligens 

válaszadóit több lakossági ügyfélszolgálati területre is 

alkalmazni lehet.  

A szolgáltatást először egyszerűbb területekre lehetne 

kiépíteni (pl.: hulladékkezelés, parkolás, nyitvatartások, 

stb.), később azonban már bonyolultabb területeken is 

működhetnek a chatbotok (okmányirodai információadás, 

utazási információk, stb.), illetve hosszabb távon oktatási-, 

egészségügyi programokban is segíthet az „intelligens” 

önkormányzati beszélgetőpartner. 

Az intézkedés várható 

hatása  

A polgármesteri hivatalok által működtetett 

ügyfélszolgálatoknál még sehol sem alkalmazott 

szolgáltatás egészen újszerű információs módszer lenne. A 

megyeszékhely lakosságában intenzívebbé válhatna annak 

tudata, hogy Szolnok igazán modern város, illetve a 

felhasználási területek bővülésével a gondoskodó város 

imázs is erősödhetne. 

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

Az intézkedés Online fórum szervezése különböző városi kérdések 

témájában 

Az intézkedés rövid leírása Az online városi fórum szervezése új típusú eszköze lehet a 

városi lakosság megszólításának. Elsősorban a fiatalabb - 

számítógépes tudásában naprakészebb, és megfelelő 
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eszközökkel rendelkező – korosztály számára lehet érdekes 

egy „webináriumon” való aktív részvétel.  

Az előadó (a városvezetés) az interneten keresztül (hanggal 

és képi megjelenítésben) tájékoztathatná az érdeklődőket 

egy témában, és válaszolhatna interaktív formában a feltett 

kérdésekre. 

Célszerű olyan területeket választani, melyek a fiatalokat 

érdeklik, a módszer segíthet abban, hogy a közélet 

kérdéseiben teljesen passzív, soha meg nem nyilvánuló 

rétegeket szólítson meg általa. A fórum sikere 

természetesen azon múlik, hogy megfelelő tájékoztatást 

kapnak-e a résztvevők, számukra valóban hasznos válaszok 

adhatóak-e. 

A városmarketing jó első témája lehet egy internetes városi 

fórumnak. Érdekessége és a módszer újszerűsége jól 

kiegészítheti egymást. 

Az intézkedés várható 

hatása  

Innovatív eszköz használatára kerül sor a lakosság 

tájékoztatása érdekében. Tekintettel arra, hogy az internetes 

fórum eszközrendszerét és metodikáját főleg a 

legfiatalabbak értik, így általa olyan réteg szólítható meg, 

mely eddig kevésbé aktívan vett részt a város közéletében. 

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  
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Az intézkedés Látványos tiszai vízi fesztivál szervezése Szolnokon8  

Az intézkedés rövid leírása 

 

 

 

 

A világ számos pontján tartanak vízhez kapcsolódó 

látványos fesztivált, melyek között unikális rendezvények 

is vannak. A koreai Songkran fesztivál leglátványosabb 

eseménye az utcai vízi pisztoly csata, a finn Kaljakellunta 

sörúsztató rendezvény pedig a gumimatracok és csónakok 

látványos felvonulása.  

Ezek az elsősorban fiatalok számára vonzó rendezvények 

százezres látogatói kört csábítanak és rengeteg sajtó, média, 

social média megjelenést generálnak, hatalmas hasznot 

hozva a megrendező településeknek. 

Egy látványos tiszai rendezvény, mely valami egészen 

újszerű ötletre épül (úszógumis folyóátúszás, pelikán 

jelmezes vízi-távolugrás, sajátkészítésű vízi biciklik 

versenye, stb.), különleges, humoros esemény lenne, mely 

akár a meglevő városi rendezvények egyik állandó, 

népszerű elemévé nőhetné ki magát. 

Az intézkedés várható 

hatása  

Egy új, vicces tartalmú rendezvény fiatalos lendületet adna 

a városi nagyrendezvényeknek, egyszerre lehetne modern, 

látványos, és tiszai is. Egy rendhagyó, egyedi, újszerű 

nagyrendezvényt nagy média figyelem is kísérne, s a város 

lakossága hamar megszerethetné. 

Az intézkedés helye a 

városmarketingben  

 

 

 

                                                           
8 A város turisztikai stratégiájában írtunk arról, hogy a Tisza folyónak a városi rendezvényeknél fontos szerepet 

kell adni. A vízi fesztivált azért tárgyaljuk itt, mert egy új fesztivál az első időszakban általában csak helyi 

jelentőséggel bír, a turisztikai szerepe csak néhány év elteltével érvényesül. A városmarketing és turisztikai-

marketing természetesen szoros kapcsolatban áll egymással. 
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Javaslatok egyéb városmarketing intézkedésekre 

 

Az előbbiekben felsorolt városmarketing intézkedések mellett számba vettünk olyanokat is, 

melyek jelentősebb befektetés nélkül, rövid idő alatt vagy akár azonnal is megvalósíthatóak, 

ugyanakkor kedves elemei lehetnek Szolnoknak. 

Az intézkedés Az intézkedés rövid leírása 

Születésnapi ingyen belépő 

 

A szolnoki lakosok születésnapjukon ingyenesen 

látogathatnák meg a RepTár Szolnoki Interaktív 

Repülőmúzeumot. Az egy évig tartó program során elvileg 

minden szolnoki lakost vendégül lát egy látogatásra a város. 

A kedves gesztus valójában többletforgalmat generál, 

hiszen a legritkább esetben látogat el egyedül valaki egy 

hasonló helyszínre. 

Szobor-felöltöztetés 

 

Valamelyik szolnoki közterületi szobor (pl.: Gördeszkás 

fiú) alkalmankénti beöltöztetése. Nagyobb nemzetközi 

sportesemények alkalmával a szobor viselheti a szolnoki 

sportmezt, de ölthet decemberben Mikulás jelmezt vagy 

akár márciusban huszár ruhát is. 

Pályázat meghirdetésére is sor kerülhet, mely során a 

legjobb ruhát tervező valósíthatja meg elgondolását. 

Közterületi festmények 

 

A város bizonyos közterületein, a Szolnoki Művésztelepen 

készült képek reprodukciójának rövid magyarázó-

műelemző szöveggel ellátott kihelyezésére kerülhetne sor. 

A képek által a lakosok jobban megismernék az egyes 

művészeket, valamint a művésztelep jelentőségét is. 
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Köztéri műanyag szobrok 

 

A köztéri műanyag szobrok olcsón megvalósíthatóak és 

hangulatos elemei lehetnek Szolnok köztereinek.  

Célszerű lenne pelikánt ábrázolni, mely különböző mókás 

színekkel, díszítésekkel egyedivé tehető. Fontos, hogy a 

szobrokból jusson a külvárosi terekre is, de kerülhet belőlük 

példány a városi óvodákba, iskolákba, egyéb 

közintézményekbe is. 

Ismertető tábla a várnál 

 

A szolnoki vár egyes elemeit megjelenítő projekt, illetve a 

meglévő művésztelep rekonstrukciójának megvalósítása 

jelenleg folyamatban van. A végső állapot eléréséig célszerű 

lenne egy olyan ismertető táblát elhelyezni a helyszínen, 

mely az egykori végvárral kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat ismertetné meg és az erődítmény egykori képét 

is bemutatná. 

Pályaudvari vasútmodell 

 

A pályaudvaron elhelyezhető egy olyan állandó 

vasútmodell kiállítás, mely a történelmi jelentőségű vasúti 

csomópont történetét mutatná be modelleken keresztül.  

Az egyes korok vasúti szerelvényei is érdekesek, de a város 

vasúti struktúrájának bemutatása is erősítheti a város 

polgárainak öntudatát.  

Különleges busz festés

 

Az egyik városi busz különleges festést kaphatna, mely 

ezáltal kiváló és innovatív marketing eszköze lehetne 

Szolnoknak. A díszítést alacsony költségvetéssel, fóliázva 

is meg lehetne oldani, időnként cserélve.  

A város lakói közt a témában verseny hirdetésére is sor 

kerülhetne a legötletesebb megoldások díjazásával és 

esetleges megvalósításával.  

A megyeszékhely az elkövetkezendő időszakban jelentős 

turisztikai fejlesztéseket valósít meg. Ezen beruházások 

eredményeképpen létrejövő turisztikai attrakciók 
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promóciója szintén megvalósítható lenne a 

tömegközlekedési eszközökön, buszokon.  

Utcai hangszer

 

 

A közterületi hangszerek különleges eszközök, melyeket az 

utca embere és a turista jártában-keltében megszólaltathat. 

A hangszert olyan helyre szükséges helyezni, ahol hangja a 

lakókat nem zavarja. 
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6. Cselekvési terv a 2019-2020-as időszakra 
 

 

Szolnok Megyei Jogú Város városmarketing tevékenységéhez cselekvési tervet készítettünk, 

mely időbeosztásban határozza meg a szükséges városmarketing feladatok elvégzését.  

A városmarketing alapvetően csak a folyamatos tevékenység által lehet sikeres.  

 

A cselekvési terv elkészítése azért is szükséges, mert a meghatározott időszakokban fókuszálni 

kell bizonyos tevékenységekre, illetve az új projektek, marketing aktivitások indításának 

időhöz kötése elengedhetetlen. 

A cselekvési tervben az egyes éveket kettő szakaszra bontottuk, mely szakaszok 6-6 hónapot 

foglalnak magukba.  

 

Bizonyos feladatok megkezdése feltétlenül fontos a kijelölt időszakban, míg mások 

halaszthatóak, esetleg forráshiány, vagy egyéb megkerülhetetlen akadályoztatás esetén 

elhagyhatóak. A cselekvési terv ugyanakkor kiegészíthető azokkal a feladatokkal, melyek az 

elkövetkező időszak társadalmi-, gazdasági-, politikai-, kulturális-, turisztikai változásai okán 

válnak szükségessé. Külön táblázatba foglaltuk azokat a feladatokat, melyeket folyamatosan 

kell végezni, nem köthetőek időszakokhoz. A folyamatosan végzendő feladatok általában a 

legfontosabb tevékenységek. 

 

A feladatok jelölésénél a belső kommunikáció a szolnoki lakosság (annak különböző 

csoportjai), az itt – a felsőoktatásban - tanuló diákok, a helyi vállalkozások és szolnoki civil 

szervezetek felé irányuló kommunikáció összességét jelenti.  

A külső kommunikáció alanyai a szolnoki agglomerációban élők, a várost különböző célból 

használók a városból elszármazottak, a befektetők és a potenciális belföldi-külföldi turisták. 
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Folyamatosan végzendő tevékenységek 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

A folyamatban levő fejlesztésekhez 

kapcsolódó marketing feladatok 

Belső és külső kommunikáció 

Városvezetés  

Polgármesteri 

Kabinet 

Igazgatóság 

Fejlesztési 

Igazgatóság  

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

Az eddigi városmarketing feladatok 

folytatása 

Belső és külső kommunikáció 

Polgármesteri 

Kabinet 

Igazgatóság 

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

A városközponttól távolabb eső területek 

szerepének növelése a városmarketing 

akciók során 

Belső kommunikáció 

Polgármesteri 

Kabinet 

Igazgatóság  

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 

A Városmarketing és Turisztikai Osztály 

eredményeinek jobb kommunikációja 

Belső és külső kommunikáció 

Városvezetés  

Polgármesteri 

Kabinet 

Igazgatóság 

Nem halasztható, 

folyamatosan 

végzendő 
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Időszak: 2019. I-VI. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok városnévtábláinak kiegészítése a 

Szolnok a Tisza fővárosa felirattal 

Városvezetés 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

Döntés a javaslati fejezetben leírt 

különböző új városmarketing projektek 

megvalósításáról 

Városvezetés  

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei  

Halasztható 

 

Időszak: 2019. VI-XII. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok színvonalas információs 

táblahálózatának előkészítése 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

A városi nevezetességek mellé ismertető 

táblák kihelyezésének előkészítése, a 

szolnoki tematikus út megtervezése 

Városvezetés 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Halasztható 
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Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

A város által kiválasztott új 

városmarketing projektek előkészítése: 1. 

ütem 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály  

Halasztható 

 

Időszak: 2020. I-VI. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok színvonalas információs 

táblahálózatának megvalósítása: 1. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

A városi nevezetességek mellé ismertető 

tábla kihelyezése, szolnoki tematikus út 

kialakítása 

Megvalósítás 1. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

Szolnok utcaképének javítása 

utcabútorok, köztéri tárgyak 

egységesítésével, egységes 

városmarketing arculattal  

Tervezés 1. ütem 

Városvezetés 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 
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A város által kiválasztott új 

városmarketing projektek előkészítése: 2. 

ütem. 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Halasztható 

A város által kiválasztott új  

városmarketing projektek megvalósítása: 

1. ütem 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Halasztható 

 

Időszak: 2020. VI-XII. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok színvonalas információs 

táblahálózatának megvalósítása: 2. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

A városi nevezetességek mellé ismertető 

tábla kihelyezése, szolnoki tematikus út 

kialakítása 

Megvalósítás 2. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

A város által kiválasztott új 

városmarketing projektek megvalósítása: 

2. ütem 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

Halasztható 

Szolnok utcaképének javítása 

utcabútorok, köztéri tárgyak 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Halasztható 
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egységesítésével, egységes 

városmarketing arculattal 

Tervezés 2. ütem. 

Hivatal szervezeti 

egységei 

 

Időszak: 2021. I-VI. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok színvonalas információs 

táblahálózatának megvalósítása: 3. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

A városi nevezetességek mellé ismertető 

tábla kihelyezése, szolnoki tematikus út 

kialakítása 

Megvalósítás 3. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

Szolnok utcaképének javítása 

utcabútorok, köztéri tárgyak 

egységesítésével, egységes 

városmarketing arculattal 

Megvalósítás 1. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

A város által kiválasztott új 

városmarketing projektek megvalósítása: 

3. ütem 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Halasztható 
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Hivatal szervezeti 

egységei 

 

Időszak: 2021. VI-XII. hónap 

A feladat neve A feladat felelőse Halaszthatóság 

Szolnok utcaképének javítása 

utcabútorok, köztéri tárgyak 

egységesítésével, egységes 

városmarketing arculattal 

Megvalósítás 2. ütem 

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 

A város által kiválasztott új 

városmarketing projektek megvalósítása: 

4. ütem 

Városvezetés  

Városmarketing és 

Turisztikai Osztály 

koordinálásában a 

Polgármesteri 

Hivatal szervezeti 

egységei 

Halasztható 
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Melléklet  
 

A városmarketing vizsgálatához alkalmazott kérdőív mintája 
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Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

Szolnok jövője közös ügyünk, ezért kíváncsiak vagyunk ezzel kapcsolatosan az Ön véleményére is. 

Kérjük, segítse munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével! Köszönjük! 

 

 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

 Férfi     Nő 

 

Az Ön életkora 

 év 

 

1. Mióta lakik Ön Szolnokon? 

 1 éven belül költöztem ide 

 1-5 éve 

 több mint 5 éve 

 

2. Ön szerint mennyire fontos, hogy egy város aktív turisztikai- és városmarketing tevékenységet 

végezzen?  

Kérjük, osztályozza!  

(5: nagyon fontos, 4: inkább fontos, 3: fontos is, nem is, 2: inkább nem fontos, 1: egyáltalán 

nem fontos) 

……….. 

 

3. Az elmúlt években Szolnok több rangos marketing-turisztikai díjat is nyert.  

Ön ezek közül melyikről hallott? 

 

2016-ban a RepTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum „Az év turisztikai attrakciója” lett 

Magyarországon 

 

 Igen, hallottam róla 

 Nem hallottam róla 

 Nem tudom, nem emlékszem 

 

Szolnok 2017-ben megnyerte a „Legvirágosabb úti cél” díjat 

 

 Igen, hallottam róla 

 Nem hallottam róla 

 Nem tudom, nem emlékszem 

 

Szolnok 2017-ben 4 „Városmarketing Gyémánt Díjjal” gazdagodott 

 

 Igen, hallottam róla 

 Nem hallottam róla 

 Nem tudom, nem emlékszem 
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Szolnok az „Iránytű 2017” versenyen két turisztikai kommunikációs anyagával is elismerést 

szerzett 

 

 Igen, hallottam róla 

 Nem hallottam róla 

 Nem tudom, nem emlékszem 

 

Szolnok 2018-ben elnyerte „A legvendégszeretőbb város” díjat 

 

 Igen, hallottam róla 

 Nem hallottam róla 

 Nem tudom, nem emlékszem 

 

4. Az elmúlt években jelentősen nőtt Szolnokon a turistaforgalom.  

Ön mely eredményekről hallott? 

Szolnokon 2010 óta 40%-kal növekedett a turisták száma. 

 Igen, hallottam róla     Nem hallottam róla     Nem tudom, nem emlékszem 

Szolnokon a külföldi látogatók száma 2010 óta megduplázódott. 

 Igen, hallottam róla     Nem hallottam róla     Nem tudom, nem emlékszem 

Szolnokon 2010 óta 90%-kal növekedett az üzleti célú egyéb szálláshelyek száma. 

 Igen, hallottam róla     Nem hallottam róla     Nem tudom, nem emlékszem 

Szolnokon 2010 óta megháromszorozódott a turisták költése. 

 Igen, hallottam róla     Nem hallottam róla     Nem tudom, nem emlékszem 

 

5. Ön mennyire ismeri a Szolnokon az elmúlt időben végzett városmarketing tevékenységeket?  

Kérjük, osztályozza az egyes elemeket, ha ismeri őket! 

(5: nagyon tetszik, 4: inkább tetszik, 3: részben tetszik – részben nem tetszik, 2: inkább nem 

tetszik, 1: egyáltalán nem tetszik). Amennyiben nem ismeri, kérem, jelölje be a 0-t! 

      Ismeri Szolnok város logóját, melyen a Tiszavirág híd szerepel? 

 Igen, ismerem a Tiszavirág hidas logót, …….. osztályzatot adok rá. 

 Nem ismerem a Tiszavirág hidas logót. 

Ismeri a városi rendezvényeket (pl.: Tiszavirág fesztivál, Tiszai Hal Napja, Gulyásfesztivál, 

Csokoládé Fesztivál, stb.)? 

 Igen, ismerem a rendezvényeket, …….. osztályzatot adok rájuk. 

 Nem ismerem a rendezvényeket. 

      Ismeri az okostelefonokra készült SzolnokApp mobil applikációt? 

 Igen, ismerem a SzolnokApp mobil applikációt, …….. osztályzatot adok rá. 

 Nem ismerem a SzolnokApp mobil applikációt. 

      Ismeri a Szolnokról szóló imázsfilmet?       

 Igen, láttam a filmet, …….. osztályzatot rá. 

 Nem láttam a filmet. 
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      Ismeri a Szolnokról szóló „PONT kiadványsorozatot”? 

 Igen, ismerem a „PONT kiadványsorozatot”, …….. osztályzatot adok rá. 

 Nem ismerem a „PONT kiadványsorozatot”. 

Hallott már a Szolnokot népszerűsítő, Jonatán nevet viselő pelikánfiguráról? 

 Igen, ismerem a pelikánfigurát, …….. osztályzatot adok rá. 

 Nem ismerem a pelikánfigurát. 

 

6. Egyéb városmarketing tevékenység, ami nagyon tetszik: ………………………………  

    …………………………..………………………………………………………………………..… 

7. Egyéb városmarketing tevékenység, ami nagyon nem tetszik: ……………………..…  

    ……………………………………..……………………………………………………………..… 

 

8. Ön mennyire szereti a szolnoki rendezvényeket?  

Kérjük, osztályozza, ha ismeri őket! 

 

(5: nagyon tetszik, 4: inkább tetszik, 3: részben tetszik – részben nem tetszik, 2: inkább nem 

tetszik, 1: egyáltalán nem tetszik). Amennyiben nem ismeri a rendezvényt, kérjük, jelölje be a 

0-t! 

 

Szolnoki csata           ….. 

Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállítás     ….. 

Palacsintafesztivál          ….. 

Szolnoki Tiszavirág Fesztivál         …..  

Tisza-parti Nyár          ….. 

Séf randevú           ….. 

Parti-túra Szolnoki Szimfonikus Nyár Művészeti Fesztivál     ….. 

FIBA 3X3 EB selejtező          ... 

Gulyásfesztivál           ….. 

Tiszai Hal Napja- Szolnoki Sparhelt Fesztivál       ….. 

Csokoládé Fesztivál és Nemzetközi Csokoládé Találkozó     ….. 

 

9. Ön szerint Szolnokon évente hány kulturális-turisztikai-sport rendezvényt szerveznek? 

 

 50 rendezvénynél kevesebbet 

 50-100 rendezvényt 

 101 – 200 rendezvényt 

 201-300 rendezvényt 

 301 rendezvénynél többet 

 Nem tudom 
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10. Ön összességében mennyire elégedett a Szolnokon az elmúlt időben végzett városmarketing 

tevékenységgel?  

(5: nagyon elégedett, 4: inkább elégedett, 3: részben elégedett – részben nem elégedett, 2: 

inkább nem elégedett, 1: egyáltalán nem elégedett) 

……… 

11. Büszke Ön arra, hogy szolnoki? 

 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

 

12. Ön mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?  

Kérjük, osztályozza!  

(5: teljesen egyetért, 4: inkább egyetért, 3: részben egyetért – részben nem ért egyet, 2: inkább 

nem ért egyet, 1: egyáltalán nem ért egyet) 

Jó Szolnokon élni          …. 

A város sokat fejlődött az elmúlt években       …. 

Szolnok modern város         …. 

Szolnok családbarát város         …. 

Szolnok zöld város          …. 

Szolnok gondoskodik az itt élőkről        …. 

Szolnok sportélete példamutató        …. 

Szolnok kulturális kínálata gazdag        …. 

Szolnok turisztikai adottságai kiválóak       …. 

Szolnok a Tisza fővárosa         …. 

 

13. Ön mivel erősítené Szolnok városmarketing tevékenységét? Mit lenne érdemes jobban 

hangsúlyozni? Milyen ötletei vannak? Kérjük, írja le véleményét, ötleteit! 

 

 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT!  
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Forrásjegyzék 
 

 

 Beszámoló a városmarketing és turisztikai tevékenységekről 2016-2017, Szolnok 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Linz Tourismus oldala: www.linztourismus.at  

 Magyar UNESCO Bizottság: www.unesco.hu  

 Óbuda-Békásmegyer honlapja: www.obuda.hu  

 New Bern város honlapja: www.newbern-nc.org  

 New Bern város turisztikai honlapja: www.visitnewbern.com  

 Koppenhága turisztikai oldala: www.visitcopenhagen.com  

 Pinterest: www.pinterest.com 

 Civertan Grafikai Stúdió honlapja: www.civertan.hu  

 

http://www.linztourismus.at/
http://www.unesco.hu/
http://www.obuda.hu/
http://www.newbern-nc.org/
http://www.visitnewbern.com/
http://www.visitcopenhagen.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.civertan.hu/

