
 
 

 
 

 

 

 

Kutatási tanulmány 

Pécs városmarketing stratégiát megalapozó 

márkakutatás, 2021 

 

 

 

Országos online megkérdezés (n=1000) 

eredményei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar the CoRe lab 

 

2021. január-február



 

 

1. A kutatás háttere és célja 

 

Pécs Megyei Jogú Város vezetésének törekvése, hogy a város vonzerejének megítélését mind 

országos, mind helyi szinten vizsgálja, hogy intézkedéseit kutatásra alapozott módon, az 

eredményekre reagáló városmarketing stratégia mentén tegye meg. 2006-ban, az Európa 

Kulturális Fővárosa projekthez kapcsolódóan készült olyan átfogó vizsgálat, melynek 

eredményei kiindulási és összehasonlítási alapként használhatók. 

Ennek megfelelően a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karon működő the 

CoRe lab által végzett kutatás célja egy olyan városmarketing stratégiát megalapozó 

márkavizsgálat, melynek eredményeire támaszkodva egy hiteles, erős településmárka jöhet 

létre, melyet a Pécs város számára fontos célcsoportok vonzónak és egyedinek találnak. 

 

2. A kutatás módszere 

 

A kutatási célok elérését egy három módszertani elemből álló kutatás támogatta, melyeket az 

alábbiakban írunk le röviden: 

- 1000 fős országos reprezentatív online kérdőíves megkérdezés (cawi), 

- 600 fős telefonos kérdőíves megkérdezés (cati) a pécsi lakosok körében, 

- vezetői workshop a város meghatározó szervezeteinek marketingvezetőivel. 

Jelen kutatási tanulmányban az országos megkérdezés (cawi) eredményeit foglaljuk össze. 

Egyes kérdések esetén demográfiai háttérelemzést is végzünk, amit azt jelenti, hogy azt 

vizsgáljuk, hogy adott kérdések esetén vannak-e statisztikailag igazolható (ún. szignifikáns) 

eltérések a különböző demográfiai csoportok válaszaiban. A demográfiai háttérelemzést az 

alábbi változók mentén végeztük el: nem, korcsoportok, lakóhely településtípusa, iskolai 

végzettség foka és Pécstől való távolság. A Pécstől való távolság változója esetén három 

csoportot hoztunk létre: 

– Pécs közelében élők: a Dél-Dunántúlon (Somogy, Tolna és Baranya megyékben) élők; 

összesen 94 fő 

– akik közepes távolságban élnek Pécstől: az alábbi régiókban (megyékben) élők: Nyugat-

Dunántúl (Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron), Közép-Dunántúl (Komárom-Esztergom, 

Veszprém és Fejér) és Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye); összesen 512 fő 

– akik távol élnek Pécstől: az alábbi régiókban (megyékben) élők: Észak-Alföld (Jász-

Nagy-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg), Dél-Alföld (Bács-Kiskun, 

Csongrád-Csanád és Békés) és Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád 

és Heves); összesen 395 fő 

 

2.1. A megkérdezetti kör bemutatása 

 

Az országos megkérdezés során olyan magyar lakosokat kérdeztünk meg, akik 18 és 69 év 

közöttiek. A minta reprezentálja a magyar lakosságot nem, korcsoport, lakóhely településtípusa, 

lakóhely régiója és iskolai végzettség foka alapján. A megkérdezettek száma 1000 fő. A 

megkérdezetti kör főbb demográfiai – és néhány egyéb – jellemzőit az alábbi, 1. ábrán mutatjuk 

be. 

 



 

 

 

 

 

1. ábra: A megkérdezetti kör főbb demográfiai ismérvei  

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

  

fő % (n=1000) fő % (n=1000)

férfi 487 48,7% alapfokú 473 47,3%

nő 513 51,3% középfokú 338 33,8%

összesen 1000 100,0% felsőfokú 189 18,9%

összesen 1000 100,0%

fő % (n=1000)

18-29 éves 211 21,1% fő % (n=1000)

30-39 éves 226 22,6% jelentősen átlag alatti 72 7,2%

40-49 éves 188 18,8% átlag alatti 212 21,2%

50-59 éves 206 20,6% átlagos 540 54,0%

60-69 éves 168 16,8% átlag feletti 87 8,7%

összesen 1000 100,0% jelentősen átlag feletti 28 2,8%

nem tudom / nem válaszolok 61 6,1%

összesen 1000 100,0%

fő % (n=1000)

főváros 179 17,9%

megyei j. v., megyeszh. 232 23,2% fő % (n=1000)

egyéb város 289 28,9% 0 fő 672 67,2%

falu, község 299 29,9% 1 fő 180 18,0%

összesen 1000 100,0% 2 fő 85 8,5%

3 fő 39 3,9%

4 fő 14 1,4%

fő % (n=1000) 5 fő 5 0,5%

Közép-Magyarország 301 30,1% 6 fő 4 0,4%

Nyugat-Dunántúl 100 10,0% 9 fő 0 0,0%

Közép-Dunántúl 110 11,0% összesen 1000 100,0%

Dél-Dunántúl 94 9,4%

Észak-Magyarország 117 11,7%

Észak-Alföld 148 14,8% fő % (n=1000)

Dél-Alföld 130 13,0% 1 fő 166 16,6%

összesen 1000 100,0% 2 fő 510 51,0%

3 fő 203 20,3%

4 fő 89 8,9%

fő % (n=1000) 5 fő 25 2,5%

Pécsen élek 20 2,0% 6 fő 7 0,7%

Pécs környékén élek 46 4,6% összesen 1000 100,0%

Egyik sem igaz 934 93,4%

összesen 1000 100,0%

fő % (n=1000)

életkezdő fiatal 95 9,5%

fő % (n=1000) gyerektelen pár 115 11,5%

teljes munkaidőben dolgozó 509 50,9% családos kisgyerekkel 160 16,0%

részmunkaidőben dolgozó 73 7,3% családos nagyobb gyerekkel 129 12,9%

közmunkán dolgozó 7 0,7% családos már nem otthon lakó gyerekkel128 12,8%

gyesen, gyeden lévő 58 5,8% egyedülálló kisgyerekkel 15 1,5%

tanuló 58 5,8% egyedülálló nagyobb gyerekkel 28 2,8%

nyugdíjas 158 15,8% érett egyedülálló 161 16,1%

munkanélküli 94 9,4% már nem aktívan dolgozó 96 9,6%

egyéb 44 4,4% egyik sem 74 7,4%

összesen 1000 100,0% összesen 1000 100,0%

életszakaszba való besorolás

gazdasági aktivitás

iskolai végzettség foka

jöv. helyzet szubjektív megítélése

háztartásban élő 18 éven aluliak száma

háztartásban élő 18 éven felüliek száma

nem

korcsoportok

lakóhely településtípusa

lakóhely régiója

pécsi, Pécs környéki lakóhely



 

 

Megkérdeztük a válaszadóktól, hogy mennyire szeretnek azon a településen élni, ahol életvitel 

szerűen élnek. Az eredmények (2. ábra) azt mutatják, hogy nagyobb részt szeretnek a 

lakóhelyükön élni az emberek – 66,4% ötfokozatú skálán 4-es vagy 5-ös értékelést adott meg. 

Az értékelések átlaga pedig 3,87 volt. 

 

2. ábra: Lakóhely (település) kedveltsége 

„Mennyire szeret Ön azon a településen élni, ahol él?” (n=1000) 

 
Forrás: saját kutatás 

 

2.2. Eredmények – belföldi utazási szokások 

 

Az online kérdőíves megkérdezés egyik témája a belföldre irányuló utazási szokások vizsgálata 

volt. 

A megkérdezettek 30,9%-a jelezte, hogy évente akár többször is utazik turisztikai céllal, 34,9% 

évente legalább egyszer utazik. 11,6% jelezte, hogy soha nem utazik belföldön turisztikai céllal, 

2,6% pedig nem tudott/nem akart válaszolni (3. ábra).  

 

3. ábra: Belföldi turisztikai célú utazások gyakorisága 

„Milyen gyakran szokott utazni belföldön turisztikai céllal?” (n=1000) 

 
Forrás: saját kutatás 

 

  

4,8%

5,9% 22,9% 30,3% 36,1%

0% 25% 50% 75% 100%

1 - egyáltalán nem szeretek ott élni 2 3 4 5 - nagyon szeretek ott élni

átlag: 3,87

4,8%

5,9% 22,9% 30,3% 36,1%

0% 25% 50% 75% 100%

1 - egyáltalán nem szeretek ott élni 2 3 4 5 - nagyon szeretek ott élni

30,9%

34,9%

20,0%

11,6%

2,6%

0% 25% 50% 75% 100%

akár évente többször

évente legalább egyszer

legfeljebb néhány évente

soha

nem tudom / nem válaszolok



 

 

Azok körében, akik szoktak belföldön turisztikai céllal utazni (n=884) megkérdeztük, hogy az 

utóbbi három évben a belföldi utazásaik hány százaléka volt egynapos, illetve hány százalék 

volt többnapos. Ennek eredményeit mutatjuk be a 4. ábrán. 

Látható, hogy a megkérdezettek magasabb arányban mennek egynapos belföldi utazásokra, 

hiszen az ezekre adott százalékos arányok átlaga 57,2%, míg a többnaposra 42,8%-os átlag jött 

ki. 11% egyáltalán nem megy egynapos belföldi utazásra, ez az arány a többnapos utazások 

esetében magasabb: 18,4%. 

 

4. ábra: Belföldi utazások megoszlása – egynapos, többnapos 

„Az utóbbi három évben a belföldi utazásai hány százaléka volt egynapos, illetve 

többnapos? Kérjük, az alábbiakban írja be úgy, hogy az összeg 100 százalék legyen!” 

(n=884; aki szokott belföldön utazni) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

A 5. ábrán látható, hogy aki nem utazik belföldön soha, az mivel magyarázza ezt. Leginkább 

jellemzően azt jelezték a megkérdezettek, hogy nincs rá pénzük (64,7%), a második 

legjellemzőbb (22,4%) ok az érdeklődés hiánya, amit a társaság hiánya követ (19,0%). Az 

egyéb említések alacsony arányban voltak (3,4%), melyek kapcsán az alábbiakat írták: nem az 

utazás a hobbijuk, nem szeretnek utazni, nem tudják a háziállatok felügyeletét megoldani. 

 

 

 

 

 

 

 

11,0%

18,4%

8,7%

12,6%

5,5%

9,4%

5,8%

8,3%

3,5%

3,5%

12,7%

13,0%

3,1%

3,3%

8,5%

5,3%

9,7%

6,1%

7,9%

6,9%

23,6%

13,1%

0% 25% 50% 75% 100%

egynapos

többnapos

0%  1-10%  11-20%  21-30%  31-40%  41-50%  51-60%  61-70%  71-80%  81-90%  91-100%

átlag: 57,2%

átlag: 42,8%



 

 

5. ábra: A nem-utazás okai 

„Miért nem utazik belföldön soha?” (n=116; aki nem utazik belföldön) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

Amikor arról kérdeztünk, hogy várhatóan milyen gyakran utaznak majd a következő három 

évben belföldön, akkor a többség azt válaszolta, hogy ugyanannyiszor, mint eddig (41%). A 

többi válaszadó közül magasabb arányban jelezték, hogy többet fognak utazni belföldön azzal 

szemben, akik azt mondták, hogy kevesebbet utaznak majd (6. ábra). 

 

6. ábra: Belföldi utazások várható gyakorisága a következő három évben 

„Milyen gyakran fog várhatóan belföldön utazni, kirándulni az elkövetkező három 

évben?” (n=1000) 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

 

64,7%

22,4%

19,0%

2,6%

3,4%

0% 25% 50% 75% 100%

nincs rá pénzem

nem érdekel a belföldi utazás

nincs kivel utaznom

inkább külföldre utazom

egyéb

12,8%

8,0%

13,4%

41,0%

21,3%

3,5%

0% 25% 50% 75% 100%

nem tudom / nem válaszolok

sokkal kevesebb alkalommal, mint
eddig

kevesebbszer, mint eddig

ugyanannyiszor, mint eddig

többször, mint eddig

sokkal többször, mint eddig



 

 

A vizsgált turisztikai célok között kedveltség terén kiemelkedik a természet, a vízparti nyaralás 

és a városlátogatás kedveltsége. Legkevésbé a vallási helyszínt, a sportrendezvényt és a bortúrát 

jelölték meg kedveltként (7. ábra). 

 

7. ábra: Turisztikai célokkal kapcsolatos szimpátia 

„Milyen turisztikai célokat kedvel általában? Kérjük, jelezze, hogy az alábbi célok 

mennyire szimpatikusak az Ön számára!” 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

  

4,31

4,15

3,99

3,69

3,66

3,53

3,40

3,09

3,06

2,70

2,50

2,34

1 2 3 4 5

természet (n=980)

vízparti nyaralás (n=974)

városlátogatás (n=977)

városépítészeti látványosság
(műemlékek) (n=966)

wellness, gyógykezelés (n=962)

gasztronómia (étel-, italfesztivál)
(n=968)

kulturális rendezvény (n=968)

könnyűzenei rendezvény
(n=964)

tematikus rendezvény (pl.
várjátékok) (n=952)

bortúra (n=956)

sportrendezvény (n=959)

vallási helyszín (n=957)

átlag: 3,37



 

 

Látogatottság terén azok a turisztikai célok a legnépszerűbbek, amelyek kedveltség terén is az 

élen vannak, vagyis a természet, a városlátogatás és a vízparti nyaralás. A bortúra, a vallási 

helyszín és a sportrendezvény a legkevésbé látogatottak. Ezt foglalja össze a 8. ábra. 

 

8. ábra: Turisztikai célok látogatása belföldön 

„Melyeket látogatja ezek közül belföldön?” (n=1000) 

 

 

 
Forrás: saját kutatás 

 

  

83,5%

76,6%

72,0%

65,9%

56,2%

53,4%

51,5%

44,6%

36,0%

27,0%

27,0%

26,0%

0% 25% 50% 75% 100%

természet

városlátogatás

vízparti nyaralás

városépítészeti
látványosság (műemlékek)

kulturális rendezvény

wellness, gyógykezelés

gasztronómia (étel-,
italfesztivál)

könnyűzenei rendezvény

tematikus rendezvény (pl.
várjátékok)

bortúra

vallási helyszín

sportrendezvény



 

 

Belföldi úticél kiválasztása során a legfontosabb szempontnak a természeti környezetet jelölték 

a megkérdezettek – ötfokozatú skálán átlagosan 4,22-es értékelést adtak meg. Ezt a 

szálláskínálat, az ott lakók kedvessége és a programok, szórakozási lehetőségek követik. 

Legkevésbé fontos szempontként a gyerekprogramok elérhetőségét és a sportolási 

lehetőségeket jelölték meg. Ennek összefoglalása látszik a 9. ábrán. 

 

9. ábra: Szempontok fontossága belföldi úticél kiválasztása kapcsán 

„Mennyire fontosak az alábbi szempontok az úticél megválasztásában az Ön számára, 

amikor belföldi utazást tervez?” (n=884; aki szokott belföldön utazni) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

  

4,22

4,03

3,89

3,87

3,57

3,56

3,56

3,52

3,47

3,33

3,33

3,27

3,18

3,09

2,57

2,52

1 2 3 4 5

természeti környezet

szálláskínálat

az ott lakók kedvessége,
hozzáállása a turistákhoz

programok, szórakozási
lehetőségek

kulturális kínálat

aktív turizmus lehetősége

helyi termékek
kipróbálásának lehetősége

gasztronómiai kínálat

környezettudatos
megoldások

ismerősök ajánlása

épített környezet

ahol kevés a turista

egészségturizmus
lehetőségei

az adott térség ismertsége

gyerekprogramok
elérhetősége

sportolási lehetőség

átlag: 3,44



 

 

Felsoroltunk szempontokat, és arra kértük az online megkérdezés résztvevőit, hogy értékeljék 

azokat az alapján, hogy mennyire gondolják, hogy az adott szempont hozzájárul ahhoz, hogy 

egy városról azt lehessen állítani, hogy élhető város. Általánosságban megállapítható, hogy a 

vizsgált szempontok kapcsán jellemzően inkább hozzájárulnak a megkérdezettek szerint ahhoz, 

hogy egy városról azt lehessen állítani, hogy élhető város (főátlag: 3,96). Legmagasabb 

értékelést a közbiztonság kapta, mely kiemelkedik a többi szempont közül. Legkevésbé a 

sportolási lehetőségek elérhetősége járul ehhez hozzá a válaszok alapján (10. ábra). 

 

10. ábra: Élhető város megítéléshez hozzájáruló szempontok 

„Ön szerint az alábbi szempontok mennyire járulnak hozzá ahhoz, hogy egy városról 

azt lehessen állítani, hogy élhető város?” (n=1000) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás  

4,43

4,18

4,14

4,13

4,09

4,07

4,01

3,95

3,94

3,87

3,82

3,82

3,65

3,34

1 2 3 4 5

közbiztonság

egészségügyi szolgáltatások
minősége

helyi szolgáltatások elérhetősége

zöldterületek aránya, mérete

helyi közlekedés fejlettsége

munkalehetőségek

intézményi infrastruktúra kiépítettsége

lakhatási lehetőségek (lakásvásárlás,
lakásbérlés elérhetősége)

parkolási lehetőségek

földrajzi adottságok (pl. vizek, hegyek
közelsége)

földrajzi elhelyezkedés

szórakozási lehetőségek

gasztronómiai kínálat

sportolási lehetőségek elérhetősége

átlag: 3,96



 

 

2.3. Eredmények – városok értékelése 

 

A fővároson kívül azokat a magyar nagyvárosokat is értékeltettük a válaszadókkal, melyek 

turisztikai szempontból érdekesek. Ennek célja az volt, hogy lássuk, hogy az egyes 

nagyvárosoknak milyen a pozíciója, mit gondol róluk a lakosság, hol helyezi el őket. 

Rákérdeztünk arra, hogy melyik város jut eszükbe, ha hazai nagyvárosra gondolnak a fővároson 

kívül. Az eredményeket a 11. ábrán közöljük. Látható, hogy spontán módon Debrecen az első 

(173 említéssel, ami a válaszadók 17,3%-a). Debrecent Szeged (126 említés), majd Pécs követi 

(84 említés). 12,8% nem válaszolt. Az alábbi, 11. ábra mutatja az összes említett várost, az 

egyszer említett városok az alábbiak voltak: Ajka, Balaton, Dunakeszi, Hévíz, Jászberény, 

Mátraháza, Nagykáta, Nyírbátor, Pápa, Salgótarján, Szarvas, Szentendre, Tapolca, Tököl, Vác, 

Visegrád, Zamárdi.  

 

11. ábra: Hazai nagyvárosok spontán felidézése (a fővároson kívül) 

„Melyik város jut először eszébe, ha a hazai nagyvárosokra gondol (a fővároson 

kívül)?” (n=1000) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

Azon válaszadóktól, akik valamilyen rendszerességgel szoktak belföldön turisztikai céllal 

utazni (n=884), megkérdeztük, hogy milyen gyakran látogatnak hazai nagyvárosokat a 

fővároson kívül turisztikai céllal. Legmagasabb arányban (35,4%) azt jelezték, hogy legfeljebb 

néhány évente. 33,5% évente legalább egyszer, míg 18,7% akár többször is egy évben. 5,8% 

soha nem látogat hazai nagyvárosba turisztikai céllal (12. ábra). 

 

 

 

 

 

város említése
említések 

száma
város említése

említések 

száma
város említése

említések 

száma

Debrecen 173 Békéscsaba 8 Fonyód 2

Szeged 126 Hajdúszoboszló 6 Gödöllő 2

Pécs 84 Zalaegerszeg 6 Kalocsa 2

Eger 72 Tatabánya 5 Keszthely 2

Győr 71 Siklós 4 Nagykanizsa 2

Miskolc 47 Szekszárd 4 Szántód 2

Sopron 41 Gyöngyös 3 Szécsény 2

Székesfehérvár 35 Kaposvár 3 Tiszafüred 2

Nyíregyháza 22 Sárvár 3 Tokaj 2

Kecskemét 21 Tata 3 Zalaszentgrót 2

Veszprém 21 Zalakaros 3 további, egyszeres említések 18

Gyula 17 Baja 2 nem válaszolt 128

Siófok 14 Balatonföldvár 2 összesen 1000

Szombathely 14 Balatonfüred 2

Esztergom 9 Csanádpalota 2

Szolnok 9 Dévaványa 2



 

 

12. ábra: Hazai nagyvárosok látogatásának gyakorisága turisztikai célból 

„Milyen gyakran keres fel belföldi nagyvárosokat turisztikai célból (a fővároson 

kívül)?” (n=884; aki szokott belföldön utazni) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

Felsoroltunk az online kérdőívben néhány kiemelt hazai nagyvárost (Miskolc, Szeged, 

Veszprém, Eger, Debrecen, Győr, Pécs), és arra kértük a válaszadókat, hogy jelöljék, melyik a 

két legkedveltebb számukra ezek közül. Első helyen legmagasabb arányban Egert jelölték, majd 

Szeged és Debrecen következett. Pécset 14,8% jelölte, mint kedvenc magyar várost. A második 

helyen legmagasabb arányban szintén Egert jelölték (22,2%), ebben az esetben második legtöbb 

jelölést Debrecen kapta (18,4%), Pécs pedig a harmadik legtöbb jelölést (14,6%) (13. ábra). 

 

13. ábra: Legkedveltebb hazai nagyvárosok 

„Melyik a két legkedveltebb hazai nagyvárosa az alábbiak közül?” (n=1000) 

 
 

Forrás: saját kutatás 
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Azzal kapcsolatban is tettünk fel kérdést, hogy a megkérdezést megelőző három évben hány 

alkalommal keresték fel a vizsgált városokat. Eger kapcsán jelezték legtöbben, hogy legalább 

néhányszor. Ilyen szempontból Debrecen, Veszprém és Pécs következett. Mindegyik város 

esetében legmagasabb arányban azok voltak, akik egyszer sem látogattak el az adott városba 

(14. ábra). 

 

14. ábra: Városok múltbeli látogatása (elmúlt három évben) 

„Hány alkalommal kereste fel az alábbi nagyvárosokat turisztikai célból az elmúlt 

három évben?” (n=884; aki szokott belföldön utazni) 

 
Forrás: saját kutatás 

 

Azt is megkérdeztük, hogy a vizsgált városokat tervezik-e a megkérdezést követő három évben 

meglátogatni. A 25. ábrán látható, hogy ezzel kapcsolatban Eger emelkedik, melyet a 

válaszadók 31,8%-a legalább néhányszor tervezi meglátogatni. Egert Debrecen, Veszprém és 

Pécs követi (15. ábra). 

 

15. ábra: Városok tervezett látogatása a következő három évben 

„Hány alkalommal fogja felkeresni az alábbi nagyvárosokat turisztikai célból az 

elkövetkezendő három évben?” (n=1000) 

 
Forrás: saját kutatás 

7,1%

6,4%

6,4%
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23,0%

21,8%

20,5%

33,5%

46,0%

50,1%
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8,1%

7,0%
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16,6%
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16,1%
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Korrespondencia elemzés 

 

Többváltozós elemzést, korrespondencia analízist is végeztünk abból a célból, hogy a vizsgált 

városok lakossági percepcióját lássuk. A korrespondencia analízis eredményeként a városok 

elhelyezkedését látjuk egymáshoz és a vizsgálatba bevont tulajdonságokhoz képest. A vizsgált 

városok: Miskolc, Szeged, Veszprém, Eger, Debrecen, Győr, Pécs. A vizsgálatba bevont 

tulajdonságok: fejlődő, vidékies, modern, szép, pezsgő/mozgalmas, drága, kulturális, gyors, 

családias, innovatív/újító, tradicionális/hagyományos, izgalmas, vonzó, fiatalos, lassú, 

hangulatos, minőségi, zöld/környezettudatos, okos/smart, sportos. 

 

 

A 16. ábrán látható a korrespondencia elemzés eredménye, melyen az egyes városok és 

tulajdonságok egymástól való távolsága jelzi, hogy adott tulajdonság mennyire jellemzi a 

válaszadók szerint az adott várost. 

 

16. ábra: Korrespondencia analízis térkép – városok és tulajdonságok helyzete 

 

(n=1000) 

 
 

Forrás: saját kutatás 
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2.4. Eredmények – Pécs értékelése 

 

Pécs értékelése kapcsán több témakört is érintettünk online kérdőívünkben. Először, arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadóknak milyen helyszín, márka, illetve híres ember jut 

eszébe, ha Pécsre gondolnak. 

A 17. ábrán jelezzük a válaszadók által leírt híres helyszíneket. Legtöbbször a dzsámit, valamint 

a Széchenyi teret említették, de a TV torony és az egyetem is 4% fölötti aránnyal szerepel. 

41,5% nem tudott vagy nem akart pécsi helyszínt említeni. 

 

17. ábra: Pécsi helyszín spontán ismertsége 

„Ha Pécsre gondol, milyen helyszín jut először eszébe? Kérjük, írjon le 

egyet!”(n=1000) 

 

 
Forrás: saját kutatás 

 

Pécsi márka spontán ismertségére is rákérdeztünk (18. ábra). Kiemelkedik az említések közül 

a Zsolnay, melyet a válaszadók 18%-a írt le, mint ismert pécsi márkát. 7,4% írta a Pécsi 

kesztyűt, valamint összesen 13,2% írta különböző módokon a pécsi sört (Szalon, pécsi sör, sör). 

46% nem tudott vagy nem akart márkát írni. 

 

18. ábra: Pécsi márka spontán ismertsége 

„Ha Pécsre gondol, milyen márka jut először eszébe? Kérjük, írjon le 

egyet!”(n=1000) 

 
 

Forrás: saját kutatás 

asszociáció
említések 

száma
asszociáció

említések 

száma
asszociáció

említése

k száma

dzsámi 63 kilátó 13 Zsinagóga 5

fő tér, Széchenyi tér 61 mecset 12 Barbakán 5

TV torony, torony 47 állatkert 11 múzeumok utcája, múzeum 5

egyetem 41 minaret 11 Misina 4

Dóm, Dóm tér 34 Tettye 10 Ókeresztény Sírkamrák 4

Zsolnay Kulturális Negyed 24 pécsi vár, vár 9 Vasarely múzeum 4

bazilika 23 Zsolnay, Zsolnay gyár 9 400 ágyas kórház 1

Mecsek 20 belváros 8 egyéb, alacsonyabb említések 117

színház 16 sörgyár 7 NT/NV 415

Székesegyház 15 Zsolnay múzeum 6 összesen 1000

asszociáció
említések 

száma
asszociáció

említések 

száma

Zsolnay 180 porcelán 9

Pécsi kesztyű 74 dohánygyár 6

Pécsi sör 59 Pécsi keksz 5

sör, sörfőzde 52 MiZo 4

Szalon sör 21 tudományegyetem 4

Sopianae (dohány) 14 egyéb, alacsonyabb említések 90

Radler 13 NT/NV 460

Pécsi radler 9 összesen 1000



 

 

 

 

Amikor híres pécsi személyt, híres embert kérdeztünk a válaszadóktól, legmagasabb arányban 

Zsolnay nevet említettek (5,6%). 64,5% nem tudott vagy nem akart erre a kérdésre válaszolni 

(19. ábra). 

 

19. ábra: Pécsi személy, híres ember spontán ismertsége 

„Ha Pécsre gondol, milyen személy, híres ember jut először eszébe? Kérjük, írjon le 

egyet!”(n=1000) 

 

 
Forrás: saját kutatás 

 

A nem Pécsett élő válaszadók 29,1%-a az utóbbi öt évben volt Pécsett. 19,8% több, mint öt 

éve volt a városban, 16% nem járt még Pécsett. 4% azoknak az aránya, akik mostanában 

jártak Pécsett (20. ábra). 

 

20. ábra: Legutóbbi pécsi látogatás ideje 

„Mikor járt utoljára Pécsett?”(n=980; aki nem Pécsett él) 

 

 
Forrás: saját kutatás 

  

asszociáció
említések 

száma
asszociáció

említések 

 száma
asszociáció

említések 

száma

Zsolnay család, Zsolnay Vilmos, Miklós 56 Gera Zoltán 11 Jakabos Zsuzsanna 4

Vasarely 31 Bornemissza Gergely 6 Juhász Árpád 4

Janus Pannonius 26 Frei Tamás 6 Marsalkó Dávid, Halott Pénz 4

Dárdai Pál 16 Papp Lajos 6 Punnany Massif 4

Vujity Tvrtko 16 Rátgéber László 6 egyéb, alacsonyabb említések 108

Hosszú Katinka 13 Sólyom László 5 NT/NV 645

Pécsi Ildikó 13 Ady Endre 4 összesen 1000

Csontváry-Kosztka Tivadar 12 Beck Zoltán 4
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11,7%

29,1%

19,8%

16,0%

19,3%
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Aki járt már a városban, azok körében 34,4% jelezte, hogy turisztikai céllal volt Pécsett. 14,4% 

átutazott, 12,7% rokont, barátot látogatott meg. 9,4% tett egyéb említést, 15,3% nem tudott 

válaszolni (21. ábra). Az egyéb említések között az egészségügyi célú, valamint az 

osztálykirándulás emelkedett ki, alacsonyabb arányban a vásárlás, a szórakozás és a sport célú 

látogatás került még említésre. 

 

21. ábra: Legutóbbi pécsi látogatás célja 

„Milyen céllal kereste fel legutóbb Pécset?”(n=823; aki nem Pécsett él, de járt már a 

városban) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 
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Akik jártak már Pécsett (n=823), azoktól megkérdeztük, hogy legutóbbi látogatásukkor hány 

éjszakát töltöttek ott. A 823 fő 33,8%-a nem emlékezett, hogy hány éjszakát töltött Pécsett. A 

többiek által adott válaszok átlaga 1,75 volt. Ebből az is látszik, hogy 25,3% egy éjszakát sem 

töltött ott, 13,4% töltött egy éjszakát, míg 12,9% kettőt. 

 

22. ábra: Legutóbbi pécsi látogatás hossza 

„Hány éjszakát töltött Pécsett, amikor legutóbb ott járt?”(n=823; aki nem Pécsett él, 

de járt már a városban) 

 
Forrás: saját kutatás  
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Az 23. ábrán látható, hogy a megkérdezetti kör hogy nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy 

2021-ben tervezi-e a Pécsre látogatást. 14,4% jelezte, hogy biztosan ellátogat a városba, 36% 

talán. 19,2% jelölte, hogy biztosan nem, míg 30,4% nem tudta.  

 

23. ábra: Pécsre látogatás tervezése 2021-ben 

„Tervezi-e, hogy 2021-ben felkeresi Pécset?”(n=1000) 

 

 
Forrás: saját kutatás 

 

 

Megkérdeztük az online kérdőíves megkérdezés résztvevőit, hogy szerintük mi Pécs 

legfontosabb jelképe – ennek eredményeit közöljük az 24. ábrán. A megkérdezettek 10,3%-a a 

dzsámit említette, 5,6% a TV tornyot, 3,4% pedig a Zsolnayhoz kapcsolódó említést tett. 55% 

nem tudott vagy nem akart említést tenni. 

 

24. ábra: Pécs legfontosabb jelképe 

„Mi Pécs legfontosabb jelképe Ön szerint?”(n=1000) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

  

14,4%

36,0%

19,2%

30,4%

0% 25% 50% 75% 100%

igen, biztosan

talán

biztosan nem

nem tudom

asszociáció
említések 

száma
asszociáció

említések 

száma
asszociáció

említések 

 száma

dzsámi 103 bazilika 16 templom 5

TV torony, torony 56 mecset 10 orvosi egyetem 4

Zsolnay (kút, múzeum, 

porcelán, negyed)
34 Mecsek 9 sok dolgot lehetne kiemelni 4

fő tér, Széchenyi tér 26 török emlékek 9 színház 4

Dóm 21 belváros 7 szőlő 4

Székesegyház 20 kilátó 7 egyéb, alacsonyabb említések 65

minaret 19 címer 5 NT/NV 550

egyetem 17 sör, sörfőzde 5 összesen 1000



 

 

Az online megkérdezés résztvevőinek 87,1%-a ismeri a Zsolnay márkanevet (25. ábra). 

 

25. ábra: A Zsolnay márkanév ismertsége 

„Ismeri-e Ön a Zsolnay márkanevet?” (n=1000) 

 
 

Forrás: saját kutatásA 26. ábrán látható, hogy a válaszadóknak mi jutott spontán módon 

eszébe a Zsolnay márkanévvel kapcsolatban. 60,4% a porcelánt említette, 5% azt, hogy 

kerámia. 17,1% nem tett semmilyen említést. 

 

26. ábra: A Zsolnay márkanévvel kapcsolatos asszociációk 

„Mi jut eszébe a Zsolnay márkanévről?” (n=1000) 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

Pécs környékét a válaszadók szimpatikusnak ítélték: 74,5% ötfokozatú skálán 4-es vagy 5-ös 

értékelést adott. Az összes értékelés átlaga 4,07 (27. ábra). 

 

27. ábra: Pécs környékével kapcsolatos szimpátia 

„Mennyire szimpatikus Önnek Pécs környéke?” (n=828; aki válaszolt a kérdésre) 

 

 
Forrás: saját kutatás 
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asszociáció
említések 

száma
asszociáció

említések 

száma
asszociáció

említések 

száma

porcelán 604 étkészlet 10 tradíció 4

kerámia 50 edény 9 váza 4

eozin 16 Pécs 9 egyéb, alacsonyabb említések 88

drága 12 kultúra, kulturális negyed 6 NT/NV 171

tányér 12 majolika 5 összesen 1000
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A Pécs környékével kapcsolatos asszociációk terén a Mecsek emelkedik ki, a megkérdezettek 

14,4%-a ezt írta első asszociációként. 32% nem tudott vagy nem akart erre a kérdésre válaszolni 

(28. ábra). 

 

28. ábra: Pécs környékével kapcsolatos asszociációk 

„Mi jut eszébe elsőként, ha Pécs környékére gondol?” (n=828; aki válaszolt a 

kérdésre) 

 
Forrás: saját kutatás 

 

3. Összehasonlítás a 2006-os kutatás eredményeivel 

 

2006. decemberében kutatás készült abból a célból, hogy látható legyen Pécs pozíciója, 

valamint az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekttel kapcsolatos lakossági várakozások. 

Mind a 2006-os, mind a 2021-es megkérdezés országos reprezentatív megkérdezés volt, 1000 

fő részvételével. 2006-ban személyes megkérdezést végeztek, 2021-ben pedig online kérdőíves 

formában kérdeztek. Magából a megkérdezés különböző módjából adódhatnak eltérések. Jelen 

fejezetben a 2006-os és a 2021-es megkérdezések eredményeit hasonlítjuk össze. 

 

A 29. ábrán látható, hogy a belföldi turisztikai célú utazások kapcsán milyen eltérések vannak. 

2021-ben a korábbiakhoz képest magasabb arányban utaznak a magyarok belföldön, a soha 

nem utazók aránya pedig nagyjából felére csökkent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asszociáció
említések 

száma
asszociáció

említések 

száma
asszociáció

említések 

száma

Mecsek 144 Zsolnay 9 gyönyörű 4

Orfű 38 Komló 8 határ 4

szép, szépség 30 kultúra, kulturális 8 kirándulás 4

Villány, villányi borvidék 28 nyugodt 8 mediterrán 4

hegy, hegyvidék 27 zöldövezet, zöld terület 7 Misina 4

Siklós 26 bánya, bányászat 5 Tettye 4

Harkány 22 barát, barátságos 5 Zengő 4

TV torony 18 Mohács 5 Mecsek 1

bor, borvidék 14 Pécsvárad 5 egyéb, alacsonyabb említések 195

domb, dombok 13 Sikonda 5 NT/NV 320

egyetem 13 természet 5 összesen 1000

erdők 9 Abaliget 4



 

 

29. ábra: Belföldi turisztikai célú utazások gyakorisága – összehasonlítás  

„Milyen gyakran szokott utazni belföldön turisztikai céllal?” 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

 

A 30. ábrán közöljük a jövőbeli belföldi turisztikai célú utazásokkal kapcsolatos 

várakozásokban lévő eltéréseket. 2021-ben a 2006-os állapothoz képest magasabb arányban 

vannak mind azok, akik kevesebbet fognak utazni, mind azok, akik több belföldi utazásra 

számítanak. 

 

30. ábra: Jövőbeli belföldi turisztikai célú utazások gyakorisága – összehasonlítás  

„Milyen gyakran fog várhatóan belföldön utazni, kirándulni az elkövetkező három 

évben?” (n=1000) 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

 

A 31. ábrán látható, hogy a válaszadók mennyire kedvelik az adott turisztikai célokat. Láthatóan 

a sorrend nem változott lényegében. 2006-hoz képest 2021-ben kedveltebb szempontok a 

városépítészeti látványosság, a wellness, gyógykezelés és a tematikus rendezvény. Kevésbé 

kedvelt a kulturális rendezvény, valamint a sportrendezvény. 

30,9%

26,7%

34,9%

23,1%

20,0%

28,2%

11,6%

22,0%

2,6%

0% 25% 50% 75% 100%

2021 (n=1000)

2006 (n=1000)

akár évente többször évente legalább egyszer

legfeljebb néhány évente soha

nem tudom / nem válaszolok

évente akár 

többször

évente legalább 

egyszer

legfeljebb 

néhány évente
soha

nem tudom / 

nem válaszolok

12,8%

10,8%

8,0%

4,4%

13,4%

6,8%

41,0%

64,0%

21,3%

12,6%

3,5%

1,4%

0% 25% 50% 75% 100%

2021

2006

nem tudom / nem válaszolok sokkal kevesebb alkalommal, mint eddig

kevesebbszer, mint eddig ugyanannyiszor, mint eddig

többször, mint eddig sokkal többször, mint eddig

nem tudom / 

nem válaszolok

ugyanannyiszor, 

mint eddig

többször / 

sokkal többször, 

mint eddig

kevesebbszer / 

sokkal kevesebbszer, 

mint eddig



 

 

 

31. ábra: Turisztikai célok kedveltsége – összehasonlítás  

„Milyen turisztikai célokat kedvel általában? Kérjük, jelezze, hogy az alábbi célok 

mennyire szimpatikusak az Ön számára?” (n=1000) 

 

 
Forrás: saját kutatás 

 

  

4,31

4,15

3,99

3,69

3,66

3,53

3,40

3,09

3,06

2,70

2,50

2,34

4,32

3,40

2,93

3,19

3,48

2,74

2,74

2,68

2,79

2,39

1 2 3 4 5

természet

vízparti nyaralás*

városlátogatás*

városépítészeti
látványosság (műemlékek)

wellness, gyógykezelés

gasztronómia (étel-,
italfesztivál)

kulturális rendezvény

könnyűzenei rendezvény

tematikus rendezvény (pl.
várjátékok)

bortúra

sportrendezvény

vallási helyszín

* 2006-ban nem volt vizsgálati szempont

2021 2006



 

 

2021-ben 2006-hoz képest magasabb arányban említették Debrecent, mint hazai nagyvárost, ez 

az arány Szeged, Pécs és Eger esetében csökkent. 2021-ben Szeged a második az említések 

alapján, Pécs pedig a harmadik helyre került a 2006-os második helyhez képest (32. ábra). 

 

32. ábra: Hazai nagyvárosok spontán felidézése – összehasonlítás  

„Melyik város jut először eszébe, ha a hazai nagyvárosokra gondol (a fővároson 

kívül)?” (n=1000) 

 

 
Forrás: saját kutatás 

 

 

 

A 33. ábrán látható, hogy a két megkérdezés között milyen eltérések vannak azon a téren, hogy 

a válaszadók mikor jártak legutóbb Pécsett. A 2006-os eredmények alapján magasabb arányban 

voltak, akik a megkérdezés időszakában voltak, valamint a ritkábban vagy soha nem látogatók 

is magasabb arányban voltak. Magasabb arányban voltak 2021-ben azok, akik az utóbbi 

legfeljebb öt évben jártak a városban. 

 

33. ábra: Pécs múltbeli látogatása – összehasonlítás  

„Mikor járt utoljára Pécsett?” (n=1000) 

 
Forrás: saját kutatás 

2006 2021

Debrecen 15,5% Debrecen 17,3%

Pécs 14,6% Szeged 12,6%

Szeged 13,1% Pécs 8,4%

Eger 8,5% Eger 7,2%

4,0%

9,8%

11,7%

10,2%

29,1%

19,4%

19,8%

26,2%

16,0%

32,7%

19,3%

1,7%

0% 25% 50% 75% 100%

2021

2006

mostanában az utóbbi egy évben

az utóbbi öt évben régebben, mint öt éve

még nem jártam a városban nem tudom / nem válaszolok

mostaná-

ban

az utóbbi 

egy évben

nem tudja / 

nem válaszolt

nem járt még 

Pécsett

régebben, 

mint öt éve

az utóbbi öt 

évben



 

 

 

2021-ben a dzsámit írták le legtöbben, mint Pécs legfontosabb jelképe (34. ábra) – ez fontosabb 

lett, mint 2006-ban. Ehhez hasonlóan a Zsolnay név említése is előrébb került a sorban. 2006-

hoz képest a Tv torony, a székesegyház, az egyetem és a minaret említések kevésbé jelentenek 

2021-ben fontos jelképet. 

 

34. ábra: Pécs legfontosabb jelképének spontán említése – összehasonlítás  

„Mi Pécs legfontosabb jelképe Ön szerint?” (n=1000) 

 

 
 

Forrás: saját kutatás 

 

  

2006 2021

TV torony 12,0% dzsámi 10,3%

székesegyház 9,1% TV torony, torony 5,6%

dzsámi 6,4% Zsolnay (kút, múzeum, 

porcelán, negyed)

3,4%

egyetem 5,2% fő tér, Széchenyi tér 2,6%

minaret 5,1% Dóm 2,1%

Zsolnay (gyár, 

porcelán)

3,8% székesegyház 2,0%



 

 

4. Összefoglalás 

 

Az országos online megkérdezés résztvevőinek 11,6%-a soha nem utazik belföldön. Ők 

leginkább arra hivatkoznak, hogy nincs rá pénzük. Aki utazik valamilyen rendszerességgel 

belföldön, annak nagyobb aránya egynapos utazásokra megy, 43% jelezte, hogy többnaposra 

megy. A jövőbeli várakozás leginkább az, hogy ugyanannyiszor fognak utazni, ezt pedig az a 

vélemény követi, miszerint többet fognak belföldön utazni, mint jelenleg. Legkedveltebb 

belföldi úticélok a természethez, a vízparti nyaraláshoz és a városlátogatáshoz kapcsolódó 

célok. Látogatási gyakoriság alapján is ezek vannak az élen. A válaszadók szerint ahhoz, hogy 

élhető városról beszéljünk, leginkább a közbiztonság, az egészségügyi- és helyi szolgáltatások 

és a zöld területek aránya járul hozzá. 

 

Spontán módon a hazai nagyvárosok közül (a fővárost nem ide számítva) sorrendben Debrecen, 

Szeged és Pécs a legismertebbek. A kultúra kifejezés kapcsán nagyon erős Pécs pozíciója, 

messze kiemelkedik. Jellemző, hogy aki belföldön utazik, azok nagyrésze várost (is) látogat. A 

vizsgált nagyvárosok közül leginkább szimpatikusak sorrendben Eger, Szeged és Pécs. 

Látogatások gyakorisága kapcsán is hasonló a helyzet. A többi városhoz képest Pécs pozíciója 

jónak mondható, leginkább minőségi, kulturális, szép. 

 

Az eredmények azt is mutatják, hogy a pécsi jelképek közül a főtér (Széchenyi tér) és a dzsámi 

emelkedik ki, a régiek közül vannak olyanok, melyek erodálódtak (pl. minaret), az új (pl. 

Kodály Központ, Tudásközpont) pedig nem számítanak (még) ikonikus épületnek. Ezen felül 

a Zsolnay Negyednek van viszonylag magas említési aránya, de nem mondható kiemelkedőnek. 

Amikor spontán kértünk a válaszadóktól pécsi terméket, márkát, akkor leginkább régebbi 

termék/márkaemlítések jöttek elő, nincsenek meghatározó friss márkanevek. A kiemelkedő 

pécsi hírességek, személyes kapcsán is ugyanez a helyzet. 

 

A 2006-os kutatással való összehasonlítás az alábbiakat mutatja: a 2021-es kutatási eredmények 

azt mutatják, hogy gyakoribbak a belföldi utazások, mint 2006-ban. A városok spontán 

felidézésében Pécs gyengébb, mint 2006-ban, azonban a kultúra kapcsán kiemelkedik. A 

városok között szimpátia terén Pécs a 2006-os eredményhez hasonló eredményt ért el. Pécs 

környékével kapcsolatos asszociációk között előtérbe kerültek Pécs környéki települések (Orfű, 

Villány és Siklós). 
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1.  A kutatás módszere 

A kutatási célok elérését egy három módszertani elemből álló kutatás támogatta, melyeket az 

alábbiakban írunk le röviden: 

• 1000 fős országos reprezentatív online kérdőíves megkérdezés (cawi), 

• 600 fős telefonos kérdőíves megkérdezés (cati) a pécsi lakosok körében, 

• vezetői workshop a város meghatározó szervezetinek vezetőivel. 

Jelen kutatási tanulmányban a helyi megkérdezés (cati) eredményeit foglaljuk össze. Egyes 

kérdések esetén demográfiai háttérelemzést is végzünk, amit azt jelenti, hogy azt vizsgáljuk, 

hogy adott kérdések esetén vannak-e statisztikailag igazolható (ún. szignifikáns) eltérések a 

különböző demográfiai csoportok válaszaiban. 

A telefonos megkérdezés esetében a lakosságot nem és korcsoportok alapján reprezentáltuk a 

mintában, ezért ezek képezik az alap háttérváltozókat, ami mellett a legmagasabb iskolai 

végzettség szintje és az élethelyzet szolgáltat megfelelő hátteret, bizonyos esetekben pedig a 

lakóhely városrésze, a gazdasági aktivitás és az anyagi helyzet szubjektív megítélése is plusz 

információkat szolgáltat az eredmények megértésében. 

1. 1  A megkérdezetti kör bemutatása 

A helyi – telefonon végzett – megkérdezés során olyan 18 év felettieket kérdeztünk meg, akik 

életvitel szerűen Pécsen élnek. A minta reprezentálja a pécsi lakosságot nemek és korcsoportok 

szerint, előre meghatározott kvóták alapján. A pécsi lakosságból 607 fős mintát vettünk, 

melynek főbb demográfiai – és néhány egyéb – jellemzőit az alábbi, 1. ábrán mutatjuk be. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. ábra: A megkérdezetti kör főbb demográfiai ismérvei 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

  

fő % (n=607) fő % (n=607)

férfi 286 47,1 jelentősen átlag alatti 13 2,1

nő 321 52,9 inkább átlag alatti 60 9,9

összesen 607 100,0 átlagos 395 65,0

inkább átlag feletti 128 21,0

jelentősen átlag feletti 8 1,3

fő % (n=607) nem tudom/ nem válaszolok 4 0,7

18-29 éves 134 22,0 összesen 607 100,0

30-49 éves 194 32,0

50-69 éves 194 32,0

70 évnél idősebb 85 14,0 fő % (n=520)

összesen 607 100,0 0 fő 381,1 73,3

1 fő 74,1 14,3

2 fő 44,4 8,5

3 fő 16,4 3,2

fő % (n=607) 4 fő 2,5 0,5

Belváros 95 15,6 5 fő 0,8 0,2

Budai városrész (Keleti városrész/ Meszes)157 25,9 8 fő 0,8 0,2

Kertváros (Megyer, Régi Kertváros) 170 28,0 összesen 520 100,0

Mecsekoldal (hegyoldal) 74 12,1

Uránváros 105 17,3

egyéb, éspedig 7 1,1 fő % (n=603)

összesen 607 100,0 1 fő 166 27,5

2 fő 308 51,1

3 fő 86 14,2

4 fő 29 4,8

fő % (n=607) 5 fő 10 1,7

teljes munkaidőben dolgozó 298 49,0 6 fő 2 0,4

részmunkaidőben dolgozó 44 7,3 7 fő 1 0,1

közmunkás 1 0,1 14 fő 1 0,1

gyesen, gyeden lévő 11 1,8 összesen 603 100,0

tanuló 8 1,3

nyugdíjas 192 31,6

munkanélküli 13 2,1 fő % (n=607)

egyéb 40 6,5 életkezdő fiatal 34 5,6

nem tudom/ nem válaszolok 2 0,3 gyermektelen pár 52 8,5

összesen 607 100,0 családos kisgyerekkel 83 13,7

családos nagyobb gyerekkel 77 12,6

családos már nem otthon lakó gyerekkel97 16,0

egyedülálló kisgyermekkel 11 1,7

fő % (n=607) egyedülálló nagyobb gyermekkel 12 1,9

alapfok 166 27,4 érett egyedülálló 77 12,7

közép 288 47,4 már nem aktívan dolgozó 140 23,1

felső 153 25,2 egyik sem 25 4,0

összesen 607 100,0 összesen 607 100,0

* kötelező kérdések

jöv. helyzet szubjektív megítélése

háztartásban élő 18 éven aluliak száma

háztartásban élő 18 éven felüliek száma

életszakaszba való besorolás

városrész, melyben él

nem*

korcsoportok*

gazdasági aktivitás

iskolai végzettség



 

 
 

2. Eredmények 

 

A telefonos megkérdezés során öt nagyobb témakör érintésével mértük fel a helyiek 

véleményét, szokásait és attitűdjeit. A témakörök között szerepelt a város és az életkörülmények 

értékelése, a különböző témákhoz és a városhoz kapcsolódó vélemények, informálódási 

szokások, a pécsiek szegmentálása, azaz célcsoportokra bontása, illetve a várossal kapcsolatos 

koncepciók értékelése is. 

2.1 Szimpátia és elégedettség 

A helyiek szimpátiáját és elégedettségét általánosan és előre meghatározott szempontokra 

bontva is vizsgáltuk. Ezen kívül ebben a kérdéskörben kitértünk a lakók lojalitására és annak 

kérdésére is, hogy milyen csoportok számára gondolják ideális lakóhelynek Pécset. 

Az eredmények alapján az látszik, hogy általánosságban véve inkább elégedettnek tartják 

magukat a pécsiek (2. ábra). Véleményüket ötfokú skálán fejezték ki, ahol az 1-es érték 

jelentette a legalacsonyabb, míg az 5-ös a legmagasabb elégedettséget. Bár átlagban 

közelítettek a közepes érték felé (3,64), de a többség (59,3%) inkább elégedettnek, vagy teljes 

mértékig elégedettnek mondta magát. 

2. ábra: A pécsi élettel való általános elégedettség (%) 

Összességében mennyire elégedett Ön az élettel Pécsen jelenleg? (n=607) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Bár az elégedettséget nem befolyásolják a demográfiai ismérvek szignifikánsan (p>0,1), de 

érdekes különbségeket azért mutatnak olyan tényezők, mint a gazdasági aktivitás, az aktuális 

életszakasz vagy az iskolai végzettség szintje. 

 



 

 
 

Az általános elégedettségen kívül kíváncsiak voltunk a véleményekre részleteiben is, ezért a 

városi élettel kapcsolatos különböző aspektusokkal kapcsolatban külön-külön is kértük a 

válaszadók értékelését. Az értékelést ebben az esetben is ötfokú skálán végezték a résztvevők, 

ahol az 1-es jelentette a legrosszabb, az 5-ös pedig a legjobb értéket. 

Az 3. ábra szemlélteti az érintett aspektusokat az azokkal való átlagos elégedettség szerint 

csökkenő sorrendben. A megkérdezett pécsi lakosok a város elhelyezkedésével, földrajzi 

adottságaival és gasztronómiai kínálatával a leginkább elégedettek, de inkább elégedettek a 

kulturális események és helyi szolgáltatások elérhetőségével, a lakhatási lehetőségekkel és az 

intézményi infrastruktúra kiépítettségével is. Ugyanakkor a legrosszabb értékelést a 

munkalehetőségek és a parkolási lehetőségek kapták, melyekkel a válaszadók többsége inkább 

nem elégedett. 

3. ábra: A pécsi élettel való elégedettség szempontjai 

Mennyire elégedett Ön Pécs városával a következő szempontok szerint? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Mennyire tartja valószínűnek, hogy ajánlaná ismerőseinek, barátainak, hogy Pécsre 

költözzenek? (n=607)1-től 10-ig... 

n átlag szórás

földrajzi elhelyezkedés 601 4,7 0,7

földrajzi adottságok 602 4,6 0,8

gasztronómiai kínálat 562 4,3 0,8

kulturális események elérhetősége 586 4,2 1,0

helyi szolgáltatások elérhetősége 604 4,1 0,9

lakhatási lehetőségek 521 3,9 1,0

intézményi infrastruktúra kiépítettsége 587 3,9 1,0

helyi közlekedés fejlettsége 553 3,7 1,1

sportolási lehetőségek 523 3,7 1,1

zöldterületek aránya és mérete 601 3,7 1,1

szórakozási lehetőségek 493 3,7 1,2

közbiztonság 602 3,6 1,0

egészségügyi szolgáltatások minősége 592 3,5 1,2

munkalehetőségek 538 2,7 1,1

parkolási lehetőségek 545 2,5 1,1



 

 
 

A pécsiektől azt is megkérdeztük, hogy mennyire tartják valószínűnek, hogy ajánlanák 

ismerőseiknek, barátaiknak, hogy Pécsre költözzenek. A véleményüket pedig egy tizenegyfokú 

skálán (0-10) fejezték ki, melyet az elemzés során NPS mutató kiszámításához használtunk fel. 

Az elégedettség és a lojalitás általánosan használt mutatószáma az NPS (Net Promoter Score), 

mely egyetlen értékben képes kifejezni a válaszadók általános vélekedését úgy, hogy 

összehasonlítja a támogatók (9-10 értéket jelölők) és az ellenzők (0-6 értéket jelölők) arányát. 

A Péccsel kapcsolatos általános NPS érték -8,7, ami az ellenzők (tehát a valamilyen ok miatt 

nem ajánlók) táborának nagyobb súlyát jelzi a támogatókhoz képest. Bár a szám nem vészesen 

alacsony, de jelzi a jövő irányát.  

 

4. ábra: Péccsel kapcsolatos NPS kategóriák és általános NPS érték 

Mennyire tartja valószínűnek, hogy ajánlaná ismerőseinek, barátainak, hogy Pécsre 

költözzenek? (n=607) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezzel kapcsolatosan annak is utánajártunk, hogy mi okozza azt, hogy a lakók egy része nem 

szívesen ajánlaná Pécset, mint lakóhelyet barátainak, ismerőseinek. Azt láttuk már, hogy a 

legnagyobb elégedetlenséget a munkalehetőségek és a parkolási lehetőségek hiánya okozza, de 

az NPS csoportokat (ellenzők – semlegesek – támogatók) összehasonlítva arra szeretnénk 

rávilágítani, hogy melyek azok az elemek, ahol a támogatók arányának növelése a leginkább 

valószínű. 

Az NPS csoportokat összehasonlítva azt találtuk, hogy a leginkább megosztó elemek – ahol a 

legnagyobb különbség látszik az ellenzők és a támogatók között – az a munkalehetőségek, az 

egészségügyi szolgáltatások minősége és a lakhatási lehetőségek voltak (5. ábra). 



 

 
 

 

5. ábra: Az életkörülmények különböző aspektusaival való általános elégedettség NPS 

csoportonként és az átlaggal összehasonlítva 

Mennyire tartja valószínűnek, hogy ajánlaná ismerőseinek, barátainak, hogy Pécsre 

költözzenek? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az elégedettség fényében körvonalazódott, hogy a Pécsett élők kinek látják ideális lakóhelynek 

a várost. Az egyik ilyen csoport a már nem aktívan dolgozók, elsősorban idősebbek, 

nyugdíjasok. A másik megnevezett csoport a családosok, elsősorban a kulturális és természeti 

lehetőségek miatt (6. ábra). A válaszadók nem csak meglévő élethelyzet-kategóriákból 

választhattak, de lehetőségük volt egyéb megjegyzést is tenni, melyekből az alábbiakban 

idézünk: 

„Kultúrát kedvelők, természetet kedvelők” 

„Hegyeket, kultúrát szerető embereknek.” 

 

Ezen kívül a munkavállalás szempontjából a szabadszöveges válaszoknál gyakori vélemény 

volt, hogy a már stabil munkahellyel és egzisztenciával rendelkezők, értelmiségiek és 

diplomások számára jelent jó alternatívát Pécs. 

„Kutatóknak, akik a kisebb város nyugalmát, élhetőségét szeretik” 

„Akinek sok pénze van és van állás lehetősége.” 

„Aki egzisztenciát tud teremteni, jól képzett” 



 

 
 

„Megállapodott, munkával rendelkezők, közép és idősebbek. Egzisztenciával rendelkezők” 

 

Összességben az látszik, hogy az egyedülállók vagy a gyermek nélkül élőknek ajánlanák 

legkevésbé a várost. 

6. ábra: Kinek lenne ideális lakóhely Pécs? 

Ön szerint kiknek lehet ideális lakhely Pécs? Kérem, soroljon fel olyan csoportokat, akiknek 

kifejezetten ajánlaná, hogy ide költözzenek. 

 

Forrás: saját szerkesztés 

  



 

 
 

2.2  Szegmensek 

A kutatás során különböző, a városi élettel kapcsolatos attitűdállítások mentén képeztünk 

csoportokat. A klaszterelemzésben 4 jól elkülöníthető csoportot definiáltunk (12. ábra), melyek 

az életmódjuk és szokásaik alapján belülről hasonlóak, egymástól viszont eltérőek. A klaszterek 

jobb megértése érdekében a főbb demográfiai jellemzőikkel együtt történt a leírásuk. 

• A természet- és közösségkedvelők: természetkedvelők, fontos számukra a 

környezetvédelem és a zöld megoldások, ugyanakkor keresik az újdonságokat, az új 

élményeket és szívesen élnek egy pezsgő városban. Ez a csoport nem kötődik erősen a 

városhoz, alapvetően nem érzi magát pécsinek és nem is büszke rá, hogy itt él, nem érzi 

magát kifejezetten biztonságban, nem gondolja, hogy a számára megfelelő kulturális 

programok elérhetők helyben.  

Alapvetően nem túl elégedettek az élettel Pécsen, a többség (42,1%) semleges, de 24,2% 

kifejezetten elégedetlen (7. ábra). 

• A bezárkózók legszívesebben otthon vagy a belvárosban töltik a szabadidejüket. Tüke 

pécsinek érzik magukat, amire viszont nem feltétlenül büszkék. Alapvetően sem a 

környezetvédelem, sem a közösségi aktivitások nem hozzák lázba őket. 

• Az elkötelezett pécsiek alapvetően nagyon aktív pécsiek, szeretnek itt élni (67,1%-uk 

elégedett az élettel Pécsen) és ennek a helynek a pezsgő és nyugodt, természeti oldalát 

is kihasználják. Alapvetően nem szívesen töltik otthon a szabadidejüket, gyakran 

mozdulnak ki akár a városba, akár a természetbe. 

• Az érett tükék a legidősebb csoport, akik szívesen töltik otthon a szabadidejüket. 

Szeretnek Pécsett élni és büszkék is erre, minden, számukra fontos programot, 

szabadidős tevékenységet elérnek helyben. Többségük (64,8%) elégedett is az élettel 

Pécsen. Biztonságban érzik magukat a városban, szívesen tesznek a közösségért és a 

városért, emellett pedig a környezetvédelmet is fontosnak tartják. Nem igénylik a 

pezsgést és az új élményeket, főleg az élethelyzetükből fakadóan. 

 

 

 



 

 
 

7. ábra: A pécsi élettel való elégedettség szegmensenként 

Összességében mennyire elégedett Ön az élettel Pécsen jelenleg? 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2.3  Pécs értékei 

A megkérdezés során külön vizsgáltuk a város kedveltségét és a hozzá köthető értékeket. 

Előszőr azt kérdeztük a válaszadóktól, hogy mennyire szeretnek itt élni, majd ennek különböző 

aspektusaira is rávilágítottunk.  

Bár a vélemények sok esetben kritikusak és fentebb már láttuk, hogy a megkérdezettek 

mindössze 59,3%-a elégedett az élettel Pécsett, ugyanakkor az is látszik, hogy 88,8% szeret itt 

élni. 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. ábra: Pécs, mint lakóhely szeretete (%) 

Mennyire szeret Ön Pécsen élni? (n=607) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A megkérdezettek 79,7%-a élhető városnak tartja Pécset, de nem ez a város legnagyobb értéke. 

 

A megkérdezettek 87,9%-a egyetért azzal, hogy a Pécsen zajló tudományos tevékenység 

kimagasló, ezzel ez került az első helyre a vizsgált értékek közül. Ezen kívül a város 

kedvelhetőségéhez nagyban hozzájárul az egyedi hangulata, sőt a Villányi Borvidék közelsége 

is. Továbbá itt is visszaköszön a korábban már jelzett családiassága, mint erősség, hiszen 

ideálisnak gondolják családok és gyermekek számára. 

Azonban kevésbé jellemző a városra, hogy modern, zöld és kerékpáros-barát. És inkább nem 

jellemző, hogy sokat fejlődött az elmúlt években, megfelelő munkalehetőségeket kínál és 

befektetőbarát (9. ábra). 

 

 



 

 
 

 

9. ábra: Pécs értékeinek értékelése (%) 

Mennyire ért egyet az alábbi, Péccsel kapcsolatos állításokkal? (n=607) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Pécs értékei mellett az asszociációkat is felmértük négy terület esetében: termék, márka, 

helyszín és személy. Arra kértük a válaszadókat, hogy említsék meg az első dolgot, ami eszükbe 

jut a városról az érintett kategóriák tekintetében. 

2.4  Termék 

A termék és a márka esetében nem meglepő módon a válaszadók nehezen tudtak 

elvonatkoztatni a márkázástól és gyakran említették a Zsolnayt, mint terméket vagy a Pécsi 

kesztyűt.  



 

 
 

A márkáktól megtisztított, leggyakrabban említett kategóriákat a 10. ábra szemlélteti, ahol jól 

látszik, hogy a porcelán és a kerámia termékek állnak az első helyen, 254 válaszadó említése 

kapcsolódott ehhez a kategóriához, amit a kesztyű (n=139) és a sör (n=70) követ. A említések 

között jelent meg még az eozin (n=11) is, mint a porcelángyártásban használt termék, illetve a 

dohánytermékek (n=27). Élelmiszeripari termékek közül pedig a sört, a bort (n=22) és a 

tejtermékek (n=10) említették a legtöbben. 

10. ábra: Leggyakrabban említett, Pécshez kapcsolódó termékkategóriák (fő) 

Ha Pécsre gondol, milyen termék jut először eszébe? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az ábrán megjelenített leggyakoribb temékkategóriákon kívül néhány esetben (n<10) 

említették a szenet, az uránt, a pezsgőt, a gépgyártást, a kultúrát, a felsőoktatást, illetve a sajtot. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ha megnézzük a valós említésekből készült szófelhőt (11. ábra) hasonló kép rajzolódik ki sok 

esetben márkapárosítással: Zsolnay porcelán, Pécsi kesztyű, Cirfandli vagy Mizo tej. 

11. ábra: Pécshez kötődő termékek – szófelhő az említések gyakorisága alapján 

Ha Pécsre gondol, milyen termék jut először eszébe? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2.5  Márka 

A legjellemzőbb márka-említések a Zsolnay (n=218), a Pécsi kesztyű (n=102) és sör (n=38) és 

a Szalon (n=46) voltak (18. ábra). Ezen kívül gyakran megjelentek olyan régi márkák, mint a 

Sopianae, a Kesztyűgyár vagy a Konzum és újabb márkák is, mint a DRK, Hauni vagy a Reggeli 

(n<10). Ahogyan az a második szófelhőn is jól látszik (12. ábra), a válaszadók valóban nagyon 

hasonló márka asszociációkkal éltek, mint a termékek esetében.  

  



 

 
 

12. ábra: Leggyakrabban említett, Pécshez kapcsolódó márkák (fő) 

Ha Pécsre gondol, milyen márka jut először eszébe? (n=607) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

13. ábra: Pécshez kötődő márkák – szófelhő az említések gyakorisága alapján 

Ha Pécsre gondol, milyen márka jut először eszébe? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 



 

 
 

 

2.6  Helyszín 

Pécsen belül a leggyakrabban említett helyszínek a Széchenyi tér, a Mecsek és a Tv-torony 

voltak. Jól látszik, hogy a legmeghatározóbb helyszínek a belvároshoz és a Mecsekhez 

köthetők, de megjelent a Kodály Központ is az említések között. 

14. ábra: Leggyakrabban említett, Pécshez kapcsolódó helyek (fő) 

Ha Pécsre gondol, milyen hely jut először eszébe? (n=607) 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

15. ábra: Pécshez kötődő helyek – szófelhő az említések gyakorisága alapján 

Ha Pécsre gondol, milyen hely jut először eszébe? 

 

Forrás: saját szerkesztés 

2.7  Személy 

A városhoz köthető személyek, híres emberek esetében is kitűnt a Zsolnay név dominanciája, 

de mellettük jól érzékelhető a kultúrához és művészetekhez kapcsolódó nevek sora is, mint 

Vasarely, Csontváry, Weöres, Kodály vagy Janus Pannonius (16. ábra). 

16. ábra: Pécshez kötődő személyek – szófelhő az említések gyakorisága alapján 

Ha Pécsre gondol, milyen személy jut először eszébe? 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 



 

 
 

 

2.8  Információgyűjtés helyi forrásai 

A telefonos megkérdezés utolsó blokkjában a helyi információforrások használatára voltunk 

kíváncsiak, melyben azt vizsgáltuk, hogy milyen gyakran fogyasztják a lakosok a felsorolt 

médiumokat. 

A 17. ábra egyértelműen szemlélteti, hogy a megkérdezettek elsősorban online hírportálokról 

(70,9%) gyűjtenek információkat, de a válaszadók több mint fele fogyaszt helyi rádió, 

közösségi média és nyomtatott sajtó tartalmakat is. 

 

17. ábra: Helyi információforrások használata (%) 

Szokott-e Ön helyi nyomtatott sajtót olvasni/ televíziót nézni/ rádiót hallgatni/ online 

hírportálokat olvasni? 

Követ-e Ön a Péccsel kapcsolatos híreket a közösségi oldalakon? (n=607) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Nyomtatott sajtó: A sajtótermékek olvasottságát elsősorban az életkor határozza meg. 

Összességében megállapítható, hogy ez inkább az idősebb korosztályra jellemző.  

 

Televízió: A helyi csatornákat jellemzően csak alkalmanként nézik a válaszadók, a 

sajtótermékek fogyasztásával ellentétben a helyi televízió csatornák nézettségét nem az életkor, 

inkább az élethelyzet határozza meg. A Pécs TV esetében a nézők főleg az inkább átlag alatti 

vagy átlagos anyagi helyzetűek. Az életkezdő fiatalok többsége alkalmanként, míg a családosok 

és a már nem aktívak hetente is nézi a csatornát. 



 

 
 

Rádió: A helyi rádióadókat a válaszadók egy része rendszeresen (naponta vagy hetente), egy 

része csak alkalmanként hallgatja, és mindössze 15-16% soha   

A mindennapos rádióhallgatás inkább a fiatalabbakra (18-29 éves), az életkezdő fiatalokra 

jellemző, akik alap- vagy középfokú végzettségűek. Az alkalmanként rádióhallgatók inkább a 

családosak (30-49 évesek) és az 50 év feletti érett egyedülállók, illetve már nem aktívan 

dolgozók. 

Online hírportálok: A legtöbb online hírportál olvasóinak demográfiai hátterében nincsenek 

szignifikáns eltérések.  

Közösségi oldalak: A közösségi oldalak esetében egyértelmű a Facebook dominanciája. 

Valójában ez az egyetlen platform, ahol valóban követik a megkérdezettek a Péccsel 

kapcsolatos híreket, ezt a válaszadók 62,2%-a naponta teszi meg, de 34,1% legalább 

alkalmanként. 

A médiumok népszerűségét követően arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen témákkal 

kapcsolatban informálódnak szívesen a pécsiek. A válaszadók többsége kulturális eseményekre 

(61,4%) és aktuális hírekre (59,4%) kíváncsi a leginkább. Programajánlókról a megkérdezettek 

35,1%-a informálódik szívesen (18.  ábra). 

 

18. ábra: A válaszadók számára leginkább érdekes témák (%) 

Milyen, Pécs városához kapcsolódó témákról olvas szívesen? (n=607) 

 

Forrás: saját szerkesztés 



 

 
 

Az elemzés arra is rámutatott, hogy mely témákról nem a helyi csatornákon keresztül 

informálódnak szívesen a megkérdezettek. Ilyen az életmód, gasztronómia és turizmus 

témaköre, a politikai hírek, a fenntarthatósággal kapcsolatos tartalmak és a sport is. 

Az egyéb válaszlehetőség teret adott a válaszadóknak arra, hogy az előre meghatározott 

témalistát kiegészítsék a saját igényeikkel, mellyel 195 fő élt is. Ezekből a nyitott válaszokból 

az derült ki, hogy a pécsiek szívesen informálódnak a várost érintő fejlesztésekről, gazdasági 

helyzetről, egyetemi hírekről és tudományos kutatásokról, illetve a város történelméről is (19. 

ábra). 

 

19. ábra: A válaszadók számára leginkább érdekes egyéb témák 

Milyen, Pécs városához kapcsolódó témákról olvas szívesen? (n=195) 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3. Összefoglalás, következtetések 

A 607 fő megkérdezésével zajló helyi telefonos megkérdezés öt különböző témát érintett Pécs 

márkastratégiájához kapcsolódva, úgy mint az elégedettséget, a célcsoportmeghatározást, Pécs 

értékeit, a koncepciók értékelését és az informálódási szokásokat. Az alábbiakban összegezzük 

az eredmények főbb tanulságait. 

Összességében azt látjuk, hogy a pécsiek egy jelentős része elégedett, de van egy csoportja a 

lakosoknak, akik inkább elégedetlenek. Ugyanakkor egyértelmű az eredmények alapján, hogy 



 

 
 

a többség szeret Pécsen élni, kötődik a városhoz és jól érzi magát itt. A leginkább elégedett 

csoportok a felső- és középfokú végzettségűek, illetve az életkezdő fiatalok, a gyermektelen 

párok és a családosok kisebb-nagyobb gyermekkel. A megkérdezett pécsiek a város 

elhelyezkedésével, földrajzi adottságaival és gasztronómiai kínálatával a leginkább elégedettek, 

de inkább elégedettek a kulturális események és helyi szolgáltatások elérhetőségével, a 

lakhatási lehetőségekkel és az intézményi infrastruktúra kiépítettségével is. 

A lojalitást mutató NPS érték negatív ugyan, de mindössze 8,7%-kal magasabb a nem ajánlók 

aránya a támogatókéhoz képest. Az elégedetlenséget okozó, leginkább megosztó tényezők – 

ahol a legnagyobb különbség látszik az ellenzők és a támogatók között – az a 

munkalehetőségek, az egészségügyi szolgáltatások minősége és a lakhatási lehetőségek voltak. 

A pécsiek szegmentálása során négy csoportot különböztettünk meg elsősorban az életmódjuk 

és az aktivitásuk alapján. Bár a meghatározott szegmensek jól elkülönülnek a vizsgált 

attitűdállítások mentén, azonban fontos kiemelni, hogy ez nem volt a kutatás fókusza, így csak 

egy lehetséges megoldásként, kiindulási alapként tekinthető. Egy célcsoport-alapú 

marketingstratégia kialakításához a csoportok pontosítását és mélyítését célzó 

szegmentációkutatásra lenne szükség a jövőben. 

Vizsgáltuk a város jelképeit is. Az eredmények rámutattak, hogy a lakók fejében nincs 

meghatározó és aktuális márka vagy termék, mely Pécshez kötődik. A válaszokban olyan, 

elsősorban régi, sok esetben erodálódott asszociációk köszöntek vissza, mint a Zsolnay, a Mizo 

vagy a Kesztyűgyár, melyek jelenleg nem működőképesek a korábbi formájukban. Bár ezek a 

város történelmét meghatározó márkák és termékek voltak, jól látszik, hogy jelenleg nincsen 

olyan új, friss márkanév, mely ezek helyébe tudna lépni. 

Hasonló helyzettel találkozunk a személyek esetében is, hiszen elsősorban történelmi alakok 

kerültek említésre, melyekre nehéz modern marketingstratégiát építeni, abban őket 

felhasználni. A helyszínek tekintetében pedig a belváros főbb elemei és a Mecsek dominálnak. 

A válaszokból jól látszik, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ nem tudtak 

ikonikus helyszínné válni a városban. 

Kommunikáció szempontjából a pécsieket több platformon érdemes közelíteni, mely 

elsősorban generációs különbségekből fakad. Míg sajtótermékeket főleg az idősebb generációk 

fogyasztanak, addig online tartalmak és rádiócsatornák a fiatalabb, aktív korosztályokat érnek 

el. Egyértelműen körvonalazódnak jól működő helyi médiumok és mellőzöttek is. A 

televíziócsatornák egyre inkább beszűkülni látszanak, de az online lehetőségek közül sem 



 

 
 

mindent használnak ki a pécsiek. A social media felületek közül lényegében a Facebook 

működőképes. 

A témákat illetően a helyi csatornákon keresztül a válaszadók a várost érintő friss hírekre, 

aktualitásokra és programokra kíváncsiak a leginkább. Elsősorban a tájékozódást segítő 

tartalmak iránt nyitottak. 

 

 


