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1.
RÉSZ

1.1

Célok, 

Célkitűzések



1.1 Integrált Célok

Piaci Célok

Marketing Célok

Kommunikációs Célok

• A település piaci és társadalmi fejlesztésének támogatása, 

kiemelten az élhetőség, a turizmus és a gazdasági verseny-szféra 

tekintetében 

• Jánossomorja lokális/ térségi gazdasági befolyásának és 

településidentitásának előmozdítása; népességmegtartó erejének 

növelése. (Jánossomorjai vagyok érzés) 

• Településmárkázás és kollektív közösségtudat megteremtése

• A település versenyképességének fokozása (nem csak gazdasági, de 

életvitel és élőhely szempontjából egyaránt) 

• Forgalomgenerálás a releváns turisztikai területeken (pl. aktív 

és természeti turizmus, egészségturizmus, stb.)

• A városvezetés pozíciójának támogatása, erősítése (pers. Branding) 

• Városimázs és reputáció –fejlesztés

• Pozitív (külső és belső) piaci asszociációk generálása, a 

település irányába.

• A célcsoport specifikus tartalmak előállítása 



1.
RÉSZ

1.2

Jánossomorja

„Görbe Tükre”



M É L Y I N T E R J Ú K  é s  

L A K O S S Á G I  F Ó K U S Z C S O P O R T

5 mélyinterjús beszélgetés és 3 fókuszcsoportos kutatás, előzetesen 

leegyeztetett személyekkel.

Időszak: 2018. április 25-26;

Interjúk hossza: kb. 1-1,5 óra/ fő 

Kérdéssor: rögzített

1.2 Görbe Tükör | metodológia
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A kutatásról, a kutatás paraméteriről

o Az eredeti elképzelések szerint három fókuszcsoportos beszélgetés keretében ismerkedtünk volna meg a jánossomorjaiak 

településükkel kapcsolatban kialakított véleményével, attitűdjeivel.

o Ez csak részben valósult meg, így kiegészítő jelleggel, kitöltésre került még 31 – elsősorban nyitott kérdéseket tartalmazó –

lakossági kérdőív is.

o A kvalitatív kutatás célcsoportját a helyi lakosok jelentették. Ezen belül:

- a fiatalkorúak (zömében középiskoláskorúak)

- a középkorúak (zömében 30-50 évesek)

- az időskorúak (60+ korosztály).

o A csoportos beszélgetésekre illetve a kérdőívek kitöltésére 2018. áprilisában és májusában került sor.

o A kutatás célja az volt, hogy megpróbáljuk felmérni a helyi lakosság kötődésének szintjeit a településhez, és, hogy mik ennek a 

kötődésnek a lehetséges kiváltó okai. Központi része volt a kutatásnak a helyi lakosság és az önkormányzat kapcsolatának feltárása 

is. Egyrészt tartalmi oldalról: a helyiek mit várnak el az önkormányzattól, és ehhez képest mit kapnak. Másrészt formai oldalról: 

milyen formában tartják a kapcsolatot az önkormányzattal, hogyan informálódnak pl. egy helyi döntésről, egy helyi eseményről.
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A kvalitatív kutatás eszközei és alanyai

kérdőíves kutatás -

Fiatalok
(11 fő) 

kérdőíves kutatás –

Középkorúak
(12 fő)

mini fókuszcsoport 

– Középkorúak
(4 fő) 

mini fókuszcsoport -

idősek
(4 fő) 

kérdőíves kutatás -

Idősek
(9 fő) 
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A kutatás, a kutatási jelentés főbb témakörei

1. A település értékeinek azonosítása

2. A település egyedisége, országos ismertsége

3. Arculati, vizuális, textuális elemek 

4. A város központja 

5. Fejlesztéspolitika a múltban és a jövőben 

6. Szolgáltatások a településen 

7. Probléma-kataszterek 

8. A fiatalok megtartása 

9. Közéleti aktivitás 

10. Kommunikációs platformok, csatornák
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1.

A település értékeinek azonosítása
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1. A település értékeinek azonosítása

Kérdés: Mi Jánossomorja legnagyobb értéke?
Differenciált és tagolt a városról kirajzolódó kép, „érték-térkép”.
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1. A település értékeinek azonosítása

Kérdés: Mi Jánossomorja legnagyobb értéke?

o A városkép főbb attribútumai:

• kisvárosias közeg, de pozitív értelemben: biztonságos, gyerekközpontú, természetközeli, virágos, stb.,

• határváros: a nyugati határ közelsége munkalehetőségekkel,

• alap-intézményekkel jól ellátott (általános iskola, könyvtár, művelődési ház, stb.), egy-egy értéknövelt, specifikusabb 

beruházással (pl. uszoda, szabadidőpark - folyamatban),

• sok kikapcsolódási lehetőség, programokkal, rendezvényekkel,

• a múltból származó épített környezet rekvizitumai (templomok, helytörténeti múzeum, stb.).

o Ezek azok az alapértékek, amelyekre egy hatékony városmarketing épülhet, igaz mindezen pozitív 

értékeknek megvannak a maguk lehetséges negatív vetületei is:

• egy kisvárosias közeg a fiatalabb korosztály számára nem mindig vonzó, így nehezebb a fiatalok elvándorlásának gátat 

szabni.

• a határ közelsége és a külföldi munkavégzés lehetőségének következtében sok az új betelepülő lakos, amely tapintható 

feszültségeket okoz a helyi társadalomban, illetve nagy a nyomás az úthálózaton az ingázók/kamionosok jelentős 

átmenő forgalma miatt.
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2.

A település egyedisége, országos ismertsége
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2. A település egyedisége, országos ismertsége

Kérdés: Mit mutatna meg egy távoli ismerősének?

o Értelemszerűen mindenki a település értékeit mutatná meg elsősorban másoknak (intézmények, terek, 

látnivalók, rendezvények, stb.)

o Bár vannak, akik a meglévő értékeket nem értékelik annyira túl, és nem biztos, hogy külön bemutatásra 

érdemesnek tartják őket.

o A visszafogottabb „idegenvezetési” szándék hátterében az húzódik meg, hogy vannak, akik ezeket a helyi 

értékeket úgy értelmezik, hogy nem biztos, hogy elérik az országos ismertséggel, érdeklődéssel 

együtt járó szintet.

o A bemutatásra érdemesnek tartott értékek között relatíve nagyobb súllyal jelentkeznek a Jánossomorján 

kívül eső, természeti, környezeti elemek, adottságok:

• Hanság (pl. kerékpártúra)

• madárerdei tó

• andaui híd

• Hattyúdomb

• Albertkázmérpusztai templom
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2. A település egyedisége, országos ismertsége

Kérdés: Van-e Jánossomorján valamilyen országos jelentőségű esemény?

o Jánossomorja esetében település-specifikus vonásként értelmezhető, hogy nagyon sok rendezvényről, 

programról tettek említést a lakók, igaz, ezek általában nem érik el egy országos jelentőségű rendezvény 

szintjét, bár egy-egy esetben magukban hordozzák ennek lehetőségét.

o Már-már a bőség zavara figyelhető meg, majdnem két tucatnyi programról beszéltek az alanyok (adventi 

vásárok, búcsú, diákolimpia, Fut a város, gyereknap, idősek napja, JáKuGa, majális, Malom-fesztivál, 

művészeti kiállítások, Polaris fesztivál, sportesemények, Tökfesztivál, tűzoltóverseny, Városnapok). A válaszok 

alapján ezekből a Tökfesztivált, illetve a Malom-fesztivált lehetne akár országos jelentőségűvé 

felfejleszteni.

o Ha nem is országos jelentőségűek ezek, de a helyieket (és részben a térségben élőket is) megmozgatják 

ezek a rendezvények, amellyel legtöbben elégedettek, igaz a színvonalon mindig lehet javítani pl. jobb 

programokkal, ismertebb meghívott zenészekkel, stb.

o Az ideáltipikusként megrajzolt rendezvény egyébként a „majálishoz” áll a legközelebb (vidám parkkal, 

kirakodóvásárral, jó büfével, stb.), amely egyszerre mindenkihez, minden korosztályhoz szól és a 

kisgyermekes családok illetve a kisgyermekek igényeire is tekintettel van (arcfestéssel, ugrálóvárral., 

dodzsemmel, stb.). Egyszerre ötvözi, jeleníti meg a „modernebb” és a „régiesebb” értékeket (rockzene, 

kézműves sörök kóstolása, stb. versus népzene, régi foglalkozások stb. bemutatása).
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2. A település egyedisége, országos ismertsége

Kérdés: Van-e kifejezetten Jánossomorjára jellemző étel, ital?

o Egyértelműen van ilyen: a somorjai mákos rétes.

o Szinte mindenki automatikusan ezt az édességet emeli ki. (Kiegészítésképpen egy-egy ember hozza szóba a 

puszedlit, a bodzaszörpöt, a meggybort.)

o Annak ellenére, hogy bármennyire is összeforr Jánossomorja neve ezzel az édességgel, szinte alig 

találkozhat az ember vele, nagyon ritkán készítik el (pl. csak fesztiválok alkalmával).

o Így a helyieken túl, a szélesebb értelemben vett közönség nem nagyon ismerheti ezt a helyi terméket. 

(Ennek egy picit szimbolikus üzenete is van: hiába van meg egy jól definiálható helyi sajátosság, mindez 

nem tud egy általánosabb, országos szintre transzformálódni.)

o Valamennyire a rendezvények kapcsán is megfigyelhető ez a szimbolika: nagyon sok jó és kedvelt 

programlehetőség van a városban (jórészt az önkormányzat támogatásával), de nincs meg az az egy, amely 

nagyon kiemelkedne, nagyon meghatározó, akár országos jelentőségű volna. (A programlehetőségek széles 

spektruma valamelyest kapcsolatba hozható azzal is, hogy általában a helyben lakók – különösen a fiatalok –

az állandóan elérhető szórakozási lehetőségeket korlátozottnak érzik.)



1.2 Görbe Tükör | metodológia

3.

Arculati, vizuális, textuális elemek
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3. Arculati, vizuális, textuális elemek

Kérdés: Milyennek tartja a város arculatát (pl. logó, címer)?

o Egy település (országos) azonosítását és megkülönböztetését más településektől egy sor képi vagy textuális 

elem is meghatározhatja.

o A képi elemek kapcsán a címer és a logo emelhető ki. Nagyon nagy érzelmi hatást ezek a képi elemek 

nem váltanak ki a helyiekből, nem tekintik ezt egy igazán fontos kérdésnek.

o Összességében a kérdezettek a képi megjelenítéssel inkább elégedettek. Az elégedettséget már 

önmagában az meghatározza, hogy azt gondolják, hogy a címer egy hosszabb múltra visszavezethető, 

tradicionális műfaj („felidézi, hogy régen falu voltunk”, „ezen nőttem fel”), és  elfogadják. De vannak, akik 

ezzel ellenkezőleg, éppen ezért, valami modernebbet, érdekesebbet szeretnének látni, megvalósulni.

o Sok esetben egyáltalán nem biztos, hogy ezek a képi elemek valóban plasztikusan megjelennek a 

kérdezettek emlékezetében, tudatában. Vannak, akik be is vallják, hogy ezeket ők még sohasem látták.

o A válaszok általában valamilyen madár- vagy vízivilág formát emeltek ki (pl. pelikán, kócsag, vízenálló

gesztence).

o Az üzenete pedig a képnek: valaminek a megvédése, illetve a madár, „amint felszakítja a begyét, hogy etetni 

tudja kicsinyeit, a Hanságra utal”.

o Van, aki szerint az üzenet nehezen megfejthető: „nehéz értelmezni és lerajzolni”.
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3. Arculati, vizuális, textuális elemek

Kérdés: Mi a város szlogenje, mottója?

o Ha a képi elemek felidézése kapcsán kétséges, hogy a megkérdezettek információs bázisa mennyire áll 

szilárd lábakon, a textuális elemek kapcsán egyértelmű a helyzet.

o Szinte mindenki tud szlogent mondani és szinte mindenki ugyanazt mondja: „három falu, egy város”.

o Ez tűnik ma a leginkább bevett és használt szlogennek. A szlogenbe beépült hármas szó visszatükrözi a 

város szerkezeti és tartalmi töredezettségét. Ez a fajta „történelmi” eredetű megosztottság, érzésünk 

szerint, ha lassan is, de egyre kevésbé hat, köszönhetően a demográfiai változásoknak. Az a 

korosztály, amely még ebbe a megosztottságba született bele, ma már az idősebb nemzedék tagja, a 

fiatalok – és értelemszerűen az új „bevándorlók” – már kevésbé gondolkodnak ebben a hármas területi 

tagoltságban.

o Egy-egy válaszadó említett csak más szlogent: „Jánossormorja, ahol mindig jó irányba fúj a szél”.

o A hármas szám, mint szimbólum, a képi elemeknél is megjelenik. Volt, aki egy panoráma fotóról tett 

említést, ami 3 méternyi szélességben volt kiterítve, és amelyen a város sziluettje a három településrész 

három templomának illusztrálásával jelent meg.
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4.

A város központja
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4. Arculati, vizuális, textuális elemek

Kérdés: Ön mit tekint a település központjának? Milyennek szeretné látni?

o Egy település karakterológiájához hozzátartozik, hogy rendelkezzen egy olyan központtal – jelen esetben 

egy városmaggal - amely segít a település önazonosságának kialakításában, és a városba újonnan érkezők 

számára is egy fontos és könnyen azonosítható, megjegyezhető pontként jelentkezik.

o Ilyen városmag van is, meg nincs is Jánossomorján. Ezt a központi funkciót legtöbben a Templom tér köré 

teszik, ahol a Hármashalom emlékmű van. 

o Vannak, akik ehhez a részhez hozzácsatolnák a Szabadság út egy meghatározott részét (a művelődési háztól 

a városházáig bezárólag) egy sétálóutcát kialakítva, kerékpár úttal megtoldva, vagy az uszoda melletti 

szabad területet vonnák még be (parkosítva, játszóteret, további sportolási lehetőségeket biztosítva, vagy 

egy piacot ott kialakítva.)

o Lokálisan tehát azonosítható a központ, de a részleteket illetően sokféle elképzelés megjelenik. Közös 

vonása ezeknek a különböző elképzeléseknek, hogy a központot jobban kellene parkosítani, virágokkal 

beültetni. Biztosítani kellene, hogy mindig rendezett és tiszta legyen. A fejlesztés elmehetne egy városiasabb 

irányba: éttermekkel, zenepavilonnal, szökőkúttal, stb.

o Ennek a központi területnek az alternatívája a Malom környezete lehetne, amelyet néhányan szóba hoztak. 

Ezt inkább egy kulturális központként  (koncert-helyszín, fesztivál-helyszín, stb.) definiálják a kérdezettek.
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5.

Fejlesztéspolitika a múltban és a jövőben
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5. Fejlesztéspolitika a múltban és a jövőben

Kérdés: Az  elmúlt három és fél év fejlesztései közül mit tartott a legfontosabbnak? Az 

elkövetkező időszakban mit tart a legfontosabb fejlesztendő területnek? 

o Jánossomorja egy élhető kisváros képét mutatja, stabil gazdasági háttérrel, jó munkalehetőségekkel, 

köszönhetően Ausztria közelségének és a városban működő multi cégek folyamatos munkaerőigényének.

o Ezek a cégek (PEZ, HIPP, SFS, Binder, Leier, Dr. Oetker stb.) jelenlétükkel és anyagi támogatásukkal szervesen 

hozzátartoznak a város jelenéhez.

o Közvetve nekik is köszönhető az a gazdasági háttér, amely – sok más mellett – meghatározza a település 

fejlődését.

o Jánossomorja mindenképpen egy prosperáló település képét mutatja. A legtöbben az elmúlt években az 

önkormányzat részéről megvalósuló fejlesztések kapcsán az utak és járdák felújítását emelik ki. Ezen túl a 

fejlesztések – a helyi lakosság szerint – elsősorban a közterületeket (pl. parkosítás, játszótér-fejlesztés), illetve 

a közintézményeket (pl. iskolafelújítás) érintették. 

o A lakosság a jövőben is ezt az irányt folytatná, egy-egy új elem beemelésével (pl. építési telkek parcellázása 

fiatalok számára, a Malom helyszínének végleges kialakítása, stb.)



1.2 Görbe Tükör | metodológia

5. Fejlesztéspolitika a múltban és a jövőben

Kérdés: Az elmúlt három és fél év fejlesztései közül mit tartott a legfontosabbnak? 

1. utak és járdák

felújítása

6. régi épületek

felújítása 

(pl. a főúton)

3. kerékpárutak 

(folyamatban)

4. játszóterek

MÚLT

5. iskolafelújítás

2. parkosítás, 

fásítás, 

virágok
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5. Fejlesztéspolitika a múltban és a jövőben

Kérdés: Az elkövetkező időszakban mit tart a legfontosabb fejlesztendő területnek? 

Text

kerékpárutak 

JÖVŐrendezvények helyszíne, 

szabadidős centrum

új fejlesztések: 

strand, piac

utak és járdák 

felújítása

iskolafelújítás

telkek 

biztosítása a 

fiataloknak

játszóterek

felújítások: Malom, 

rendelők, 

vasútállomás

régiek

újak
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6.

Szolgáltatások a településen
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6. Szolgáltatások a településen

Kérdés: Megvan-e minden szolgáltatás helyben 
(pl. sport-, szórakozási lehetőségek), mi az, amit csak más településen tudnak igénybe venni?

o A kisvárosias jelleg maga után vonzza, hogy bizonyos szolgáltatások hiányozni fognak a szolgáltatási 

palettáról. Egy kisváros nem tudja reprodukálni a nagyváros nyújtotta szolgáltatási struktúrát.

o Ez mégis egy komoly ütközőpont, és a vártnál nagyobb mértékűnek érezzük a hiányokat. Az 

alapintézmények (iskola, könyvtár, művelődési ház) működésén túl szinte csak egy olyan terület jelentkezik a 

város életében, ahol a kínálati elemek találkoznak a „keresleti” elemekkel, az igényekkel. Ez a sportolási 

lehetőség, amelyet elsősorban a fiatalabb korosztályhoz tartozók üdvözölnek (pl. uszoda, focipálya).

o Ezt leszámítva viszont szinte minden területen mintha a hiányérzet dominálna:

o szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek

• kulturális szolgáltatások (mozi, színház)

• éttermi lehetőségek (pl. vendéglők, gyorsétterem)

• egészségügyi szakrendelések

• bevásárlási lehetőségek, akár egy hipermarket vagy egy bevásárlóközpont szintjén (pl. Tesco), ami további 

szolgáltatókat/kereskedőket is bevonzana (pl. butikok, cipőboltok), akár a diszkontok szintjén (pl. Lidl, Aldi)

• kisvállalkozások, kisiparosok hiánya (szabó, órás, cipész stb.)

o Életkorilag a „gap”-ek nagyon különbözőek.
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6. Szolgáltatások a településen

Kérdés: Megvan-e minden szolgáltatás helyben 
(pl. sport-, szórakozási lehetőségek), mi az, amit csak más településen tudnak igénybe venni?

o Elsősorban „a hétköznapi, nem rendezvényhez kötött” szórakozási 

lehetőségek hiányoznak: billiárd, mozi, játékterem, kártyázóhely

o Másodsorban: gyorsétterem. szabadtéri sportolási lehetőség, butikok 

(Zara), (erősítő játszótér, bicikliút, kölcsönző)

Fiatalok körében

o Elsősorban a bevásárlási lehetőségek hiányoznak:

o napi bevásárlás helyszíne: bevásárlóközpont

o Másodsorban a kulturális szolgáltatások: színház, mozi, nyári zenés 

esték, hangverseny

Középkorúak körében

o Elsősorban a helyben elérhető egészségügyi (nem alap) szolgáltatások 

hiányoznak: szakorvosi ellátás, kórház
Idősek körében
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7.

Probléma-kataszterek 
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7. Probléma-kataszterek

Kérdés: Mit tart a település legnagyobb problémájának, hiányosságának? 

o Érdemes felvázolni, hogy mik azok az aktuális problémák és hiányosságok, amelyek ma leginkább jellemzik 

a települést, és amelyek megoldása sürgető lehet. Ha ezek megoldásában az önkormányzatnak 

jogosítványai vannak/lehetnek, akkor ezt önkormányzati feladatként is lehet értelmezni.

o A problémák nagy része olyan területet érint, amelyek az önkormányzat fejlesztéspolitkájának

immanens részei (is lehetnek):

• utak, járdák állapota (a biztonságos közlekedés érdekében is)

• a 86-os út elvezetése

• közterületek állapota, köztisztaság helyzete

• kerékpárút-hálózat kiépítettsége (ugyancsak a biztonságos 

közlekedés érdekében)

• iskolafelújítás, fejlesztés

• bevásárlóközpont létesítése (parkolási lehetőséggel)

• szórakozási lehetőségek hiánya

• Malom felújítása

• építési telkek hiánya

• piac hiánya

• orvosi rendelők kinézete

• gyógyszertári ügyelet kérdése (pl. ünnepnapokon)



1.2 Görbe Tükör | metodológia

Kérdés: Mit tart a település legnagyobb problémájának, hiányosságának?

o Az aktuális közterület fejlesztési feladatok, kihívások mellett vannak olyan problémák is, amelyek már 

tágabb társadalompolitikai, gazdaságpolitikai összefüggésben jelentkeznek. Ezek a következők:

• „Megosztottság” – bár sok idő telt már el a három település egyesülése óta, még mindig érezhető – elsősorban az 

idősebb korosztályban – ebből fakadóan valami megosztottság. Nem forrt még teljesen egybe a település: „a három 

település széthúz”. A területileg három részre szakadtság feszültségeket indukál a fejlesztési források elosztásában is.

• „Vendégmunkások” – új típusú probléma a vendégmunkások tartós vagy ideiglenes beáramlása a városba, ami egy 

sor negatív hatást vált ki az emberek szerint: táptalaja az etnikai diszkriminációnak, nehezíti az ingatlanpiac működését 

(lakáshiány, emelkedő, megfizethetetlen albérletárak), gyengíti a helyi társadalom öntudatát, kötődését a településhez 

(„sok betelepülő, aki nem tesz a városért semmit, csak kihasználja a határ közelségét”), a külföldi munkavállalás és a 

nem-helybeni költések miatt ők a helyi kereslethez is kevesebbet tesznek hozzá.

• „Fiatalok” – a fiatalok helyzete nehezül, és ez szoros logikai kapcsolatban áll az előző jelenséggel. A sok újonnan 

érkező munkavállaló miatt a fiatalok nehezebben tudnak helyben érvényesülni, lakáshoz jutni. Többen úgy érzik, hogy 

ebben a helyzetben az önkormányzatnak valamit lépnie kell (pl. építési telkek kialakításával, új (szociális alapú) 

társasház-építkezések elindításával).

7. Probléma-kataszterek
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8.

A Fiatalok helyzete
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8. A Fiatalok helyzete

Kérdés: Mi segíti, mi gátolja, hogy a fiatalok itt maradjanak? Miért nagy az elvándorlás?

o Egy város pozícióját alapvetően meghatározhatja, hogy milyen jövőképet tud a fiatalok számára biztosítani 

és mennyiben tud segíteni nekik. A fiatalok lehetséges elvándorlása/megtartása, érvényesülése, mint 

problémakör, létező jelenség Jánossomorján.

o A fiatalok lehetséges elvándorlását egy kisváros esetében sokan teljesen természetesnek veszik, 

különösen azokra vonatkozóan, akik továbbtanulnak, elkerülnek pl. egy középiskolai kollégiumba vagy 

később egy egyetemvárosba. Ilyen esetben egy kisváros csak nagyon kis számban tudja „visszakapni” 

fiataljait, nem lehet alternatívája egy nagyvárosnak.

o Vannak olyan szélsőségesebb vélemények is, hogy ezt a „természetes” folyamatot az is gerjeszti, hogy „nem 

akarnak úgy élni, mint amit itt látnak”. De negatív színezettel bír az az érv is, hogy azért mennek el a 

fiatalok, „mert túl sok a bevándorló, betelepülő, és ez félelmet kelt”. 

o Komoly elszívó hatással bírnak a jól fizető külföldi munkalehetőségek, amit Ausztria közelsége még 

jobban felerősít. Ilyen esetek miatt vagy más magyar nagyvárosban való elhelyezkedések miatt (pl. Győr), 

nem mindenki akarja bevállalni az ingázást.

o Az is realisztikus megközelítésnek tűnik, hogy azoknak a fiataloknak, akik „kinövik” a várost, továbbtanulnak, 

egyetemet végeznek, nem érdemes visszajönniük, mert úgysem találnának végzettségüknek megfelelő 

állást. De feltehetően ők már nem is akarnának visszajönni, még ha erre elvben lehetőségük is volna.
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8. A Fiatalok helyzete

Kérdés: Mi segíthet abban, hogy a fiatalok itt maradjanak?

Azért vannak 

elképzelések, hogy ezt 

a folyamatot hogyan 

lehetne lassítani, 

megakadályozni. A 

lehetséges eszközök, 

terápiák igen széles 

spektrumát 

meghatározzák a 

kérdezettek.

olcsó építési telkek biztosítása

letelepedési segélyek fiatalok számára

önkormányzati lakás, társasház-

építkezés elindítása

albérleti árak leszorítása

szórakozási lehetőségek bővítése helyben

magasabb fizetések (hogy ne menjenek el pl. külföldre)

legyen képzettségüknek megfelelő, jól 

fizetett munka helyben

bölcsődei ellátás biztosítása

Ezek az eszközök

a fiatalok hosszabb

távú letelepedésében 

segíthetnek.

Elsősorban a lakhatási 

körülmények 

biztosításával.

Másodsorban pedig a 

megfelelő anyagi-

jövedelmi viszonyok 

biztosításával.
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9.

Közéleti aktivitás
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9. Közéleti aktivitás

Kérdés: Mennyire érdeklődnek a helyi emberek a város közügyei iránt?

o A közéleti aktivitás szintjét alacsonynak érzik a megkérdezettek (legkevésbé a fiatalok, akik még 

optimistábbak a jövő iránt, a leginkább pedig az idősek).

o Ez nem helyi specifikum, országos jelenségről van szó („mindenki nagyon elfoglalt”, „mindenki csak magával 

van elfoglalva”), vannak azonban olyan tényezők a háttérben, amelyek helyi jellegzetességként emelhetők ki:

• a pártpolitikai erőtér hiánya – ennek megvan a maga pozitívuma az emberek szerint („nincs sárdobálás”), ugyanakkor 

kevésbé artikulálódnak a vélemények, egy pártpolitikai erőtérben intenzívebben involválódnak az emberek 

• civil szerveztek – a helyi társadalmat sűrűn behálózzák a civil szervezetek, amelyeket az önkormányzat is támogat, de a 

civil szervezeteknek sincs meg a tömegbázisa, a civil szervezetek is csak egy kisebb, aktívabb, a közösségért tenni akaró 

réteget tudnak bevonzani

• a külföldi munkavállalás tömegessé válása – ez a helyi közösségben való részvételt komolyan akadályozza, hiszen sokan 

csak alvó városként használják a települést, nem foglalkoznak érdemben a helyi történésekkel, a külföldi munkavállalás 

„hígítja” is a helyi társadalmat a sok új betelepülő miatt

• online „politizálás” – az internet és a közösségi média használata felerősíti a névtelenül, arctalanul politizálók számát, 

akiknek mindenről véleménye van, de mindenről csak negatív, nem a megoldást, a kompromisszumot keresik, hanem a 

vádaskodást, a támadást: „interneten nyomják a negatív véleményeket”, „csak a Facebook-on hangosak”, „kritizálni 

könnyebb, mint tenni valamit”.
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9. Közéleti aktivitás

Kérdés: Mit gondol, mit lehetne tenni annak érdekében, 

hogy a települési közösség tagjait aktívabbá tegyük?

o A közéleti aktivitás szintjét nagyon nehéz külső eszközökkel emelni, gerjeszteni.

o Van olyan vélemény is, hogy az erre való felkészítést, az ehhez való nyitottság, készségek elsajátítását iskolás 

korban kellene elkezdeni.

o Ez nem az önkormányzat feladata vagy felelőssége: „ez nem a városvezetés hibája”. Az önkormányzat 

csak annyit tehet, hogy transzparens módon, minden rendelkezésre álló eszközt, lehetőséget felhasználva 

próbál kommunikálni a helyi társadalommal arról, hogy min dolgozik, miről fog dönteni vagy miről döntött:

• „több helyen informáljanak”

• „érdekesebb hírek jelenjenek meg”

• „két héttel előtte szóljanak, hogy mi lesz”

o Nagy kérdés, hogy az interneten hangosnak tűnő „névtelen” csoport, csoportok véleménye hogyan 

jelenhetne meg a széles nyilvánosság előtt, és hogyan csatornázódhat be egy nyilvános döntéshozatali 

folyamatba: „a hangoskodók nem vállalják a nyilvánosságot”.
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10.

Kommunikációs platformok, csatornák
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10. Kommunikációs platformok, csatornák

Kérdés: Ön honnan tájékozódik a helyi közügyekről, hírekről, eseményekről?

o Ahhoz, hogy az önkormányzat minél hatékonyabban tudjon kommunikálni a helyi lakossággal, meg 

kell találnia azokat a kommunikációs platformokat, csatornákat, amelyekre a leginkább nyitott a helyi 

társadalom.

o Az elmúlt években – nemcsak Jánossomorján – alapvetően megváltoztak a hír-, 

médiafogyasztási szokások, a preferált kommunikációs eszközök.

o A legfontosabb változások, amelyek helyben is érzékelhetőek:

• az internet nagyon erős használata (az idősek kivételével)

• a nyomtatott sajtó visszaszorulása (ez helyben is érzékelhető, nincs már rendszeresebben megjelenő helyi sajtó, 

még a megyei napilap tartja pozícióit, többen a negyedévente kiküldésre kerülő hírlevelet sem tartják annyira 

fontosnak, mert úgyse tud friss lenni)

• a hivatalos, személyes találkozók (pl. lakossági fórumok, fogadóórák) diszpreferálása („az embereknek nincs erre 

idejük”)

• a horizontális, személyes kommunikációs formák erősödése (pl. közösségi média, Facebook használat, 

munkahelyi beszélgetések)

o Utóbbiak erőteljes használata miatt a közéleti aktivitás alacsonyabb szintje bizonyos mértékig talán 

látszólagos is, hiszen sokan a nem-nyilvános kommunikációs platformokat, csatornákat használják.
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10. Kommunikációs platformok, csatornák

Kérdés: Ön honnan tájékozódik a helyi közügyekről, hírekről, eseményekről?

internet, honlap 
(pl. janossomorja.hu)

megyei napilap

lakossági 
fórumok

kiadványok, 
negyedéves 

újság

plakátok

Facebook

(munka-helyi) 
beszélgetések

JTV (élő adás, 

internet, 

képújság)
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10. Kommunikációs platformok, csatornák

Kérdés: Ön honnan tájékozódik a helyi közügyekről, hírekről, eseményekről?

o A sok, általános érvénnyel bíró jelenség mellett, a kommunikációs folyamatokban egy ponton nagyon erőteljes helyi 

specifikum érzékelhető: ez pedig a helyi TV, a JTV nagyon erős preferáltsága.

o A JTV egy sor olyan helyi eseményről, rendezvényről tudósít, amelyek nem önkormányzati események, de nagy érdeklődést 

váltanak ki.

o Ugyanakkor közvetítést adnak a testületi ülésekről, amelyeket elvben mindenki megnézhet, és a JTV vasárnap esti híradója 

főműsoridőben vagy ismétlésekkor nagyon sokakhoz eljut. Úgy tűnik, hogy a nézők kifejezetten igénylik ezt a műsort, 

formátumot.

o A JTV sikerességéhez és elfogadottságához hozzájárul, hogy a műsorokat nemcsak tévén lehet nézni, hanem interneten 

is. (Ez azért is fontos, mert nem mindegyik előfizetési csomagban van benne a JTV.) Így az interneten „élő” és kommunikáló 

fiatalok és a középkorosztály tagjai is nagy számban tudják „fogyasztani” ezeket a tartalmakat. 

o A JTV ilyen erős pozíciói azt is jelentik, hogy az önkormányzatnak kommunikációs tevékenysége során erre erősen kell 

támaszkodnia. A második számú kommunikációs csatornát az internet jelenti: a település hivatalosa honlapja (komoly 

szakmai kihívás, hogy két internetes platformot – tévé és önkormányzat -, hogy lehet majd harmonizálni egymással). A 

harmadik számú kommunikációs csatornát a Facebook jelentheti. Jelenlegi formájában nagyon kevesen használják/nézik a 

város Facebook oldalát. Sokan nem is tudnak róla. Ha beindulna, elvben elsősorban a fiatalok és középkorúak használhatják 

majd.
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10. Kommunikációs platformok, csatornák

A jövőbeni kommunikációs folyamat alappillérei

Helyi társadalom

Az önkormányzat

JTV 

helyi TV

internet, a 

település 

honlapja

Facebook



JÁNOSSOMORJA VEZETŐI JÁNOSSOMORJÁRÓL
KÉRDŐÍVES KUTATÁS



1.2 Görbe Tükör | A kutatásról, a kutatás paramétereiről

o A lakossági kutatással párhuzamosan a település irányításában, vezetésében valamilyen minőségben és szinten 

részt vevő személyek (pl. polgármester, képviselők, stb.) körében is készült felmérés arról, hogy mit gondolnak 

Jánossomorjáról, a város előtt álló legfontosabb feladatokról. 

o Ebben a kutatásban is központi helyen szerepeltek azok a kérdések, amelyek az önkormányzat és a lakosság 

kapcsolatát, a közöttük meglévő kommunikációs csatornák használatát érintették.

o Kétféle technikával készült a kvalitatív kutatás: egyrészt elkészült öt mélyinterjú, másrészt hárman kitöltöttek 

egy főleg nyitott kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőívet.

o Jelentésünk az interjúkban elhangzottak illetve a kérdőívben megfogalmazottak legfontosabb megállapításait 

foglalja össze.



1.2 Görbe Tükör | Az egyéni mélyinterjúk és az önkitöltős kérdőívek alanyai

képviselőtestületi 

tag

képviselőtestületi 

tagvárosüzemeltetés

Polgármester képviselőtestületi 

tag

referens

informatikuskülsős bizottsági tag
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A kutatás, a kutatási jelentés főbb témakörei

1. A település értékeinek azonosítása

2. Az asszociációs mező negatív tartománya

3. A település egyedisége, országos ismertsége

4. Arculati, vizuális, textuális elemek

5. Az önkormányzat feladatai, feladatkörei

6. Kommunikációs platformok, csatornák

7. A kommunikációs tevékenység jövőbeni iránya  
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1

A település értékeinek azonosítása
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1. A település értékeinek azonosítása

Az asszociációs mezőben sokféle formában, vetületben jelentkezik a település. 

Ezek közül a legjellegzetesebbek a következők:

o történelmi múlt

• három településből jött létre, minden település-résznek megvan még a maga önálló identitása

• 1946-47-ben a lakosság nagy része kicserélődött, emiatt a lakosság nagyon heterogén, több ütemben történtek a ki-

és betelepítések (magyarországi németek, felvidéki magyarok, matyóföldiek, észak-borsodiak, környékbeli 

településekről, stb.), felborultak a társadalmi kötelékek, amelyek korábban megvoltak, ezeket a traumákat még ma is 

magukban hordozzák az idősebb korosztály tagjai

o kisvárosias jelleg

• nyugalom

• jó közbiztonság

• kedvező területi adottságok

• Jánossomorja közigazgatási területe az egyik legnagyobb az országban

• nagy a külterülete, nagy mezőgazdasági területek tartoznak hozzá

• jó a földrajzi elhelyezkedése

• jók a közlekedési adottságai: Európa egyik főútvonala (M1) mellett van

• az aranyháromszög súlypontjában (Bécs, Pozsony, Győr), és három ország csücskében van

• határ közeliség, határszéli település
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1. A település értékeinek azonosítása

o jó gazdasági adottságok

• prosperáló, viszonylag gazdag település

• jó pénzkereseti lehetőségek

• erős gazdaság, jelentős gazdasági potenciál, pl. Európa 2. legnagyobb betonelem gyára működik itt (Leier)

• az itt lévő cégek fontos szereplők a város életében, és erre a településnek a jövőben fontos volna még erősebben 

fókuszálnia: biztosítani a gazdasági szereplők még hatékonyabb, aktívabb bevonását a közéletbe, és a döntési 

folyamatokba (pl. VIP találkozók szervezésével)

o civil társadalom ereje

• viszonylag aktív, komoly közösségi, civil élet van

• mindig tele van a művelődési ház

• van baseball csapata, kerékpáros csapata

o kulturális értékek

• sokszínű, heterogén, mozaikszerű kultúra, igaz, ez a sokszínű kulturális örökség sokszor rejtve marad, nem látszik 

o természeti értékek

• Hanság élővilága
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Az asszociációs mező negatív tartománya
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2. Az asszociációs mező negatív tartománya

o identitás-hiány, identitás-problémák

• hiába telt el 70 év, még mindig nincsen igazi közösségi tudat („én jánossomorjai vagyok” helyett „én szentjánosi

vagyok”, stb.)

• nagyon vegyes, heterogén a társadalom összetétele, különböző történelmi gyökerekkel, hagyományokkal

o Jánossomorja egyediségének hiánya

• részben az egyesített település „fiatalkora” miatt, illetve az egységes identitás hiánya miatt a településnek nincs egyedi 

arculata, kézzel fogható sajátossága, valami egyedi azonosítója

o belső migrációs problémák

• nemcsak a múltban, hanem a jelenben is jelentős mértékben átstrukturálódik a helyi társdalom, a munkaerőhiány 

miatt jelentős számban érkeznek betelepülők, akik generálnak bizonyos problémákat (pl. emiatt az idegenek 

ellenőrzésének igénye nagyobb)

o demográfiai problémák

• az országos helyzetnek megfelelően a településen is csökken a gyereklétszám, ami még erőteljesebb volna, ha nem 

lennének betelepülők

• vannak jó elképzelések és gyakorlatok a gyerekesek támogatására: pl. az újszülöttek köszöntése, ezt mindenképpen 

erősíteni kellene, hogy a gyerekes családok érezzék az önkormányzat odafigyelését (pl. játszóterek fejlesztésével)
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2. Az asszociációs mező negatív tartománya

o a fiatalok elvándorlása

• komoly probléma a helyi fiatalok elvándorlása, amelyre az önkormányzat, bár tudja, mit kellene tennie (pl. bérlakás-

építés, építési telkek kialakítása), még nem tudott hatékonyan reagálni: „fiatalok számára még mindig nem tudunk 

vonzó alternatívát nyújtani”, pedig a fiatalok helyben tartása a demográfiai folyamatok alakulására is pozitív hatással 

bírna

o munkaerőhiány

• ugyancsak általános, országosan jelentkező probléma a munkaerőhiány, amit helyben az is erősít, hogy a helyi lakosok 

közül nagyon sokan nem a városban dolgoznak, hanem Ausztriában

• a munkaerőhiány nehezíti a településen jelen lévő cégek számának bővítését, új cégek, vállalkozások betelepítését a 

városba
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3. A település egyedisége, országos ismertsége

o A település nem bír országos ismertséggel, jelentőséggel.

o Nem ismerik a települést az országban: „még nincs olyan sajátosságunk, ami miatt ismerhetnének!”

o A város: „Egy kicsit arctalan!” „Jánossomorjának nincsen igazán zászlóshajója, amire büszkének lehet lenni!”

o Bár sok esemény, rendezvény van helyben, de nincs igazán egyedi rendezvény, olyan pedig, amelyik 

országos jelentőségű lenne, egyáltalán nincs. A legtöbb városi rendezvény olyan, mint amilyenek máshol is 

vannak (Malom Fesztivál, a Pusztasomorjai Vígasság, Tökfesztivál, a szeptemberi Városnapok, stb.).

o Egyedi azonosító a Pusztasomorjai mákos rétes, ami megyerikumnak számít. Ehhez és a Jánossomorja 

határában található kemencéhez kapcsolódhatna egy kemencefesztivál.

o Potenciálisan egy egyedi azonosító elem lehet: Jánossomorja és a szélkerekek (jelenleg összesen 6 

szélerőmű van a településen). Mivel a szél egy meghatározó specifikuma a településnek, ehhez lehetne kötni 

például egy papírsárkány eregető fesztivált.

o Lehetséges fesztivál-, programötlet a határ közelsége miatt, a Vasfüggöny részbeni felépítése. 
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4
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4. Arculati, vizuális, textuális elemek

o Egy település (országos) azonosítását és megkülönböztetését más településektől egy sor képi vagy textuális

elem is meghatározhatja.

o Ebben a tekintetben is inkább a hiányokat lehet érzékelni, és azt, hogy ezek az arculati elemek egyáltalán 

nem specifikálják Jánossomorját: „nincs semmink, a cél, hogy ha rápillantok, akkor azonnal tudjam, hogy ez 

Jánossomorja”, „nem közvetít sajátosságot, sima vasárnapi abrosz: tiszta, rendezett, nincsen benne semmi 

egyedi”.

o A településnek nincsen strukturált arculati kézikönyve.

o Útbaigazító, tájékoztató táblák formája, állapota, kihelyezése sem megfelelő a településen.

o A címert elvileg szabályozza egy rendelet, de az is nagyon sokféle formában jelenik meg.

o Van, aki szerint a címeren kívül van egy elfogadott logó is, de az nem igazán jó, van, aki szerint a városnak 

nincs is külön logója. 

o Van, aki az arculati elemek kapcsán nagyobb hangsúlyt helyezne a következőkre:

• „ez az ország legszelesebb helye”

• „Közép-Európa mértani közepén vagyunk, az origóban”
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4. Arculati, vizuális, textuális elemek

o A szlogenek kapcsán a következők hangoznak el:

• „három falu, egy város” – van, aki szerint ennek sok üzenetértéke nincs, ha meg van, akkor az inkább a 

szétszakítottságra utal

• széllel kapcsolatos szlogen: „Jánossomorja, ahol mindig jó irányba fúj a szél!”

• „Élhető kisváros a Hanság peremén” – ezt valaki javaslatként fogalmazta meg, Jánossomorját a természeti értékekkel 

összekapcsolva
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5. Az önkormányzat feladatai, feladatkörei

o Az önkormányzat vezetői úgy érzik, hogy a lakosság minden helyi feladatot az önkormányzathoz kapcsol, 

bármi is történik a településen, az az ő felelősségi hatáskörük:

• „Az emberek minden közüggyel kapcsolatban az önkormányzatban gondolkoznak.”

• „Olyanért is hibáztatják az önkormányzatot, ami nem az ő felelőssége.” 

• „A lakosságnak egy és ugyanaz: az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal.”

o De valóban sok alapfeladat ellátása, szabályozása kapcsolódik az önkormányzathoz, a feladatkör sokrétű.

Ha számba akarjuk venni, aktuálisan mik a legfontosabb feladatok, a megoldásra váró problémák, akkor a 

következőket érdemes kiemelni:

o utak állapota, útfelújítás (ennek volumene, minősége, műszaki átadása-átvétele

o 86-os számú főút irtózatos forgalmának a megszüntetése: kamionok kitiltatása a cél, ez csak éjszakára 

sikerült, egyetlen gyalogútátkelő van ezen az úton

o kereskedelmi- és vendéglátó ipari egységek: több és magasabb színvonalon működő kellene, különösen 

szükséges volna egy bevásárlóközpont létrehozása (pl. Tesco, Aldi)

o munkaerő-problémák: a cégek nehezen találnak munkaerőt, és a VÜMESZ-nél is vannak problémák
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5. Az önkormányzat feladatai, feladatkörei

o helyi lakáspolitika: bérlakások állapotának javítása, olcsó bérleti díjak, bérlakások építése

o a fiatalok lakáshelyzete: nem találnak albérletet a fiatalok, kellenek új telkek az új házak építésére

o a fiatalok elvándorlása: a kvalifikált fiatal munkaerő megtartása nehéz

o egészségügyi ellátás: pl. rendelők, várótermek rendbetétele, felújítása, ügyelet (fogorvos) megszervezése

o helyi szociálpolitika: pl. szociális gondozóhálózat létrehozása, a fiatalok erőteljesebb támogatása (ingyen 

telek, babakötvény, tanulmányi ösztöndíj), a rászorultság megállapításának igazságosabbá tétele

o közmű-szolgáltatók: monopolhelyzetek megszüntetése (pl. EON, kábelszolgáltató), a szolgáltatás 

színvonalát illetően a közvilágítással van gond (a szél miatt sok a közvilágítási probléma) 

o helyi közlekedés: a helyközi közlekedést össze kellene hangolni (pl. vonatok, buszok csatlakozása), 

határozottabb egyeztetés a közlekedési vállalatokkal

o közbiztonság: a belső migráció kezelése, az idegenek gyakoribb ellenőrzése, a rendőrség hatékonyabb 

fellépése

o roma kérdés: a betelepülő roma származású munkavállalók helyzetének kezelése, nem működik 

hatékonyan a kisebbségi roma önkormányzat
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6. Kommunikációs platformok, csatornák

Összességében, eszköz oldalról, nagyon sokszínű a helyi társadalom informálása az önkormányzat munkájáról, a 

helyi eseményekről. A kommunikációs mix legfontosabb elemei, eszközcsoportjai:

o helyi TV 

• tévéadás

• képújság

• internetes elérhetőség (Youtube)

• Facebook

o önkormányzati/városi honlap 

o a közösségi média

o print kiadványok

o hirdetőtáblák, plakátok
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6. Kommunikációs platformok, csatornák

Helyi TV - 1

o A helyi TV a kommunikációs mix-ben nagyon előkelő helyen szerepel. Sokrétű és magas színvonalú 

szolgáltatást nyújt, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy milyen költségvetésből működik. A TV a 

civil szervezetek támogatási keretéből van finanszírozva, ez a támogatási forma 3-4 éve működik. Éves 

szinten nettó 4 millió Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre, erre jön rá 2 millió Ft bevétel a képújság reklámból. 

o A kábel TV-vel ellátott háztartások száma kb. 1500, ez nagyjából a lakosság 90%-a. Akinek a T-Home-tól van 

csomagja, annak a JTV nincsen benne a csomagjában.

o Erősségei: 

• általában jók a tartalmak

• nagyon jók a tudósítások

• heti híradója van (egy évben 50)

• van képújság

• a testületi üléseket is élőben közvetítik

• az önkormányzati választások alkalmával is élő műsoraik vannak

• mostanában elindult egy havi beszélgetés a polgármesterrel „Napirend” címmel

• vannak sport-összefoglalók

• állandó jelleggel rögzítik a különböző rendezvényeket, eseményeket
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6. Kommunikációs platformok, csatornák

Helyi TV – 2

o Hátrányai:

• nincs alkalmas hely a TV-s stúdióbeszélgetésekre (több stúdióbeszélgetés kellene)

• érdemes volna még jobban monitorozni a város lakosságát

• a kisvállalkozói oldal nem jelenik meg benne súlyának megfelelően

o Nézettség:

• a JTV adásai az ahhoz kapcsolódó jtv.hu hírportálról is elérhetők: a youtube-on az átlagos nézettsége a Híradónak 2-300 fő

• a JTV híradóinak részletei a Facebook-on is elérhetők, még magasabb nézettséget produkálva
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6. Kommunikációs platformok, csatornák

Önkormányzati/városi honlap

o Ugyancsak fontos elem a kommunikációs mix-ben.

o Elsősorban formailag van jól kialakítva.

o Van egy olyan menüpont rajta, ahol a közérdekű bejelentéseket lehet megtenni. Ez a funkció egészen jól működik.

o Túl sok rajta az olyan információ, aminek kötelező fenn lennie. Ezek az információk az embereket viszont nem 

nagyon érdeklik. 

o Tartalmilag lehetne fejleszteni rajta, lehetne naprakészebb is.

o A jelenleginél lehetne informatívabb és interaktívabb a honlap. 

o A lakosság még nem annyira ismeri és használja: „nem szoktattuk rá az embereket, hogy használják, még az 

önkormányzat sem használja igazán”.

o Nagyobb ismertséget kellene mögé tenni. 
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6. Kommunikációs platformok, csatornák

Önkormányzati/városi honlap

o Itt egy picit túl sok a szereplő, nehéz is ezeket jól összehangolni.

o Van a JTV-nek Facebook oldala, az önkormányzatnak/polgármesternek, stb.: „több is van, nehéz beazonosítani, hogy 

melyik az önkormányzaté”.

o Az önkormányzati Facebook oldalak még nagyon kezdetleges állapotban vannak, gyengén működnek.

o Jelenleg nincs kapacitás arra, hogy ezt fejlesszék, bár szükséges volna: „ez a 100 feladat közül a 99-edik”.

o Ezeket alapvetően fel kell fejleszteni, úgy, hogy mindenkihez szóljanak. Mivel nagyon sokan Facebook-oznak, 

nagyon vegyes a potenciális látogatók összetétele, ennek figyelembevételével kellene összetenni a megfelelő 

tartalmat.

o A Facebook-on mindenképpen több tartalom kellene, és jobban össze kellene hangolni az önkormányzat 

weblapjának a tartalmával. A Facebook-ról kellene „átszoktatni” az embereket a városi honlapra.

o A Facebook oldalak közül jelenleg a JTV Facebook oldala működik a legjobban, de fizetett hirdetésekkel még a 

jelenlegi látogatottságot is lehetne ott emelni.
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6. Kommunikációs platformok, csatornák

Print Kiadványok

o A kommunikációs mix-ben a print elemek háttérbe szorulnak.

o Helyi napi/hetilap nincs Jánossomorján. 

o Az önkormányzat negyedévente kiad egy ingyenes magazint, amelyet eljuttat a lakossághoz. A lap megítélése 

közepes illetve a közepesnél valamivel jobb.

o Ezentúl a megyei lap, a Kisalföld tud helyi információkat közvetíteni. Vegyes a megítélése a megyei napilapnak: van, 

aki szerint ma sokkal több hír jelenik meg Jánossomorjáról itt, mint korábban, van, aki viszont úgy gondolja, hogy 

nem sok hír jelenik meg róla. Van, aki szerint a Kisalföldben való gyakoribb megjelenésért lobbizni kellene, hogy 

több hír jelenhessen meg az önkormányzat munkájáról.

o Összességében az az álláspont, hogy helyben olyan írott print kiadványok nem nagyon vannak, amelyek a városban 

megvalósított dolgokat hatékonyan és plasztikusan bemutatnák a lakosságnak. Pedig van olyan szegmens, amely 

még ezen a módon (is) szokott tájékozódni (inkább az idősebb korosztály tagjai). A városban elért eredmények 

népszerűsítésében ez a kommunikációs eszköz is szerepet kaphatna.

o Ha a negyedéves újság maradna a fő print kiadvány, azt mindenképpen fejleszteni kellene. (Van, aki szerint a 

negyedéves kiadvány legutóbb féléve jelent meg.)
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6. Kommunikációs platformok, csatornák

Hirdetőtáblák, plakátok

o Ez mintha teljesen hiányozna a kommunikációs mix-ből.

o Eleve kevés plakát-, illetve hirdetőtáblahely van, és ami van, az sincs igazán hatékonyan kihasználva 

(lehetne például a buszmegállóhoz is ilyet telepíteni).

o Fontos volna, hogy a plakátok esetében egységesíteni kellene a megjelenések formáját. Például 

esetleges, hogy mi és hogyan jelenik meg a kulturális rendezvények programkínálatával kapcsolatban. 
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7. A kommunikációs tevékenység jövőbeni iránya

o A kommunikációs folyamat egy-egy elemében már jól teljesít az önkormányzat, de összességében még 

mindig sok a tennivaló, és elsősorban a szerteágazó kommunikációs mix eszközeinek finomhangolása 

várat még magára.

o A cél az önkormányzat kommunikációjának mind hatékonyabb megvalósítása: a városban elért 

eredmények megfelelő népszerűsítése. Azokat az eredményeket, amiket az önkormányzat elér, azokat 

mindenképpen kommunikálnia kellene, pl. az adott év fejlesztéseit. 

o Akár egy kommunikációs hitvallásként is értelmezhető a következő mondat: „Nem elég jónak lenni,, 

annak is kell látszani.” 

o Fontos - különösen az internetes megjelenéseknél vagy az idősek számára szóló híradások esetén -, 

hogy ezek a tájékoztatások közérthetőek legyenek.  

o A kommunikációs mix minden elemén lehet fejleszteni (tévés stúdióbeszélgetések létrehozásával, 

közösségi média/print kiadványok fejlesztésével, több plakáthellyel, stb.). A visszajelzések azt mutatják, 

hogy a lakosság nincsen megelégedve teljesen a tájékoztatással - nem mindig közérthető, néhol 

hiányos -, tehát van még min javítani. (Egy korábbi kutatás adatai szerint a lakosság 60%-a nem 

elégedett az önkormányzat tájékoztatás-politikájával.) 
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7. A kommunikációs tevékenység jövőbeni iránya

o Maga a mix is bővíthető: 

• rádióval, ami interneten elérhető

• szórólapos tájékoztatással

• egy nagy molinó, épületháló kialakításával (pl. rendezvények propagálására) 

o Prosperáló, fiatalos, újszerű kommunikációra van szükség, egy-egy specifikus szegmens célirányos 

megközelítésével és megszólításával, például:

• diplomások irányába

• szakmunkás fiatalok irányába

o A jövőbeni kommunikációs folyamat célkeresztjébe elsősorban a fiatalokat kellene beemelni, akiket 

hagyományos kommunikációs eszközökkel jelenleg a legnehezebb elérni, megszólítani. Az ő közvetítő 

közegük elsősorban az internet és a Facebook.



1.
RÉSZ

1.3

Birtokolt 

felületek 

analízise



1.3.1 Analytics statisztika



1.3.1 Analytics statisztika 2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j a n o s s o m o r j a . h u



• Legnépszerűbb céloldalak:

1.1. Analytics statisztika 2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j a n o s s o m o r j a . h u

Forrás/médium Új felhasználók Munkamenetek Visszafordulási arány Oldal/munkamenet
Munkamenet átl. 

Hossza

Google / organic 2 375 3 621 54,52% 2,10 00:01:55

Direct 725 1 490 39,66% 2,16 00:03:27

m.facebook.com 44 50 96,00% 1,06 00:00:01

Bing / organic 22 33 27,27% 3,55 00:03:45

• Látogató szerzés:

Oldal Oldalmegtekintések Százalék

Főoldal 3 001 26,54%

/orvosi-rendelo 696 6,15%

/kormanyablak 532 4,70%
/kozos-onkormanyzati-
hivatal/elerhetosegek 530 4,69%

/esemenyek 509 4,50%



1.1. Analytics statisztika

Eszköz Új felhasználók Munkamenetek Visszafordulási arány Oldal/munkamenet
Munkamenet átl. 

Hossza

Mobile 1 739 2 889 55,90% 1,82 00:02:04

Desktop 1 434 2 286 43,92% 2,45 00:02:37

Tablet 106 181 44,20% 2,41 00:02:36

• Eszközkategória:

• Új / visszatérő látogatók:

Város Felhasználók Százalék

Budapest 934 26,76%

Mosonmagyaróvár 828 23,72%

Jánossomorja 762 21,83%

Győr 204 5,85%

Bécs 73 2,09%

• Látogatók eloszlása:

2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j a n o s s o m o r j a . h u



1.1. Analytics statisztika összefoglaló

A janossomorja.hu adataiból az alábbi információk állapíthatók meg:

• A legtöbb látogató célirányosan érkezik az oldalra, nagy valószínűséggel keres valamit. 
Ez a látogatott oldalaknál jól látszik, az orvosi rendelő, kormányablak, hivatali elérhetőségek, valamint az 
események oldalon a legnagyobb a forgalom.

• A látogatók között aki desktop-ról érkezik, több időt tölt el az oldalon, nézelődik, olvasgat, míg a 
mobilosok csak gyorsan megnézik amit keresnek, és nagyrészt el is hagyják az oldalt.

• A látogatók zöme mind új látogató, nem visszajáró, állandó olvasója az oldalnak.

2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j a n o s s o m o r j a . h u



1.2. Analytics statisztika 2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j t v . h u



• Legnépszerűbb céloldalak:

1.2. Analytics statisztika 2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j t v . h u

Forrás/médium Felhasználók Munkamenetek Visszafordulási arány Oldal/munkamenet
Munkamenet átl. 

Hossza

Google / organic 1 683 4 600 44,85% 2,71 00:02:58

Direct 1 575 5 537 44,55% 2,41 00:02:30

m.facebook.com 849 1 129 75,20% 1,67 00:00:56

facebook.com 217 611 53,36% 1,95 00:03:01

• Látogató szerzés:

Oldal Oldalmegtekintések Százalék

Főoldal 8 525 28,63%

/kepujsag 5 970 20,05%

/kategoria/fotok 2 188 7,35%

/kategoria/videok 1 154 3,88%

/kategoria/hirek 821 2,76%



1.2. Analytics statisztika

Eszköz Felhasználók Munkamenetek Visszafordulási arány Oldal/munkamenet
Munkamenet átl. 

Hossza

Mobile 2 406 5 771 55,59% 2,30 00:01:53

Desktop 1 633 5 837 40,50% 2,53 00:03:11

Tablet 165 631 48,65% 2,69 00:03:02

• Eszközkategória:

• Új / visszatérő látogatók:

Város Felhasználók Százalék

Jánossomorja 1 566 33,24%

Mosonmagyaróvár 1 113 23,63%

Budapest 1 071 22,73%

Győr 211 4,48%

(not set) 54 1,15%

• Látogatók eloszlása:

2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j t v . h u



1.2. Analytics statisztika összefoglaló

A jtv.hu adataiból az alábbi információk állapíthatók meg:

• A látogatók a janossomorja.hu-hoz hasonlóan sokszor célirányosan érkeznek az oldalra, viszont itt már 
nagy számban jönnek be Facebookról is, ami a másik oldalon egyáltalán nem jellemző.

• A látogatók között a mobilos felhasználók jóval többen vannak a desktoposokhoz képest, ez a Facebook 
tartalmaknak köszönhető, mert a Facebookot a legtöbben mobilon használják.
A mobilról érkezők elolvassák azt az adott tartalmat amire rákattintottak, de ezután nem nagyon 
nézelődnek az oldalon, míg a desktopról érkezők ráérősebbek, olvasgatnak, nézelődnek az oldalon.

• A látogatók zöme új látogató, de soka visszatérő, állandó olvasója az oldalnak.

2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

j t v . h u



1.3. Analytics statisztika 2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

l e b e n y . h u



• Legnépszerűbb céloldalak:

1.3. Analytics statisztika 2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

l e b e n y . h u

Forrás/médium Felhasználók Munkamenetek Visszafordulási arány Oldal/munkamenet
Munkamenet átl. 

Hossza

Google / organic 3 704 5 915 67,86% 2,15 00:01:26

m.facebook.com 944 1 349 91,25% 1,15 00:00:18

Direct 512 758 56,07% 2,68 00:01:43

Facebook.com 234 711 71,45% 2,23 00:02:49

• Látogató szerzés:

Oldal Oldalmegtekintések Százalék

Főoldal 2 335 18,38%
/polgarmesteri-

blog/mosolyt-kerek 618 4,86%

/egeszseghaz 617 4,86%

/esemenynaptar 554 4,36%
/hirek/varos-majusfa-

es-majalis 314 2,47%



1.3. Analytics statisztika

Eszköz Felhasználók Munkamenetek Visszafordulási arány Oldal/munkamenet
Munkamenet átl. 

Hossza

Mobile 2 115 3 297 73,82% 1,86 00:00:59

Desktop 1 474 2 457 59,87% 2,51 00:02:01

Tablet 117 161 67,70% 2,48 00:01:14

• Eszközkategória:

• Új / visszatérő látogatók:

Város Felhasználók Százalék

Budapest 1 143 28,33%

Győr 1 062 26,32%

Mosonmagyaróvár 391 9,69%

Győrújbarát 350 8,67%

Abda 122 3,02%

• Látogatók eloszlása:

2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

l e b e n y . h u



1.3. Analytics statisztika összefoglaló

A lebeny.hu adataiból az alábbi információk állapíthatók meg:

• Sok a célirányosan érkező látogató az oldalon, ők nagy valószínűséggel keresnek valamit:
Ez a látogatott oldalaknál jól látszik: egészségház, eseménynaptár.

• A látogatók között többen vannak akik mobilról érkeznek, de ők csak gyorsan megnézik amit keresnek, és 
nagyrészt el is hagyják az oldalt. A desktopról érkező látogatók több időt töltenek el az oldalon, 
nézelődnek, olvasgatnak, több oldalt nyitnak meg.

• A látogatók zöme keresésből/direkt érkezik az oldalra, de sokan érkeznek közösségi oldalakról is.

2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

l e b e n y . h u



1.4. Analytics összefoglaló 2 0 1 8 . 0 4 . 2 4 - 0 6 . 1 4 .

janossomorja.hu jtv.hu lebeny.hu

Látogatások száma 5593 12239 5915

Látogatások átlagos ideje 2:17 2:34 1:26

Oldal / látogatás 2,11 2,43 2,15

Visszafordulási arány 50,46% 48,03% 67,86%

Mobil látogatások aránya 42,9% 47,2% 55,75%

Social médiából érkezők 1% 14% 13%



1.3.2 Facebook statisztika



2.1. Facebook statisztika @ j a n o s s o m o r j a . h u

KÖVETŐK

• 373 kedvelője van az oldalnak

• Nem aktív a követőtábor

TEMATIKA

• Jánossomorja TV posztjainak megosztása

• A település életét érintő változások

• Esemény meghívások

MEGJELENÉS

• Általában sok a szöveg a képeken -> nem lehet hirdetni

• A weboldalra nem irányítanak a posztok

• Minimális a saját bejegyzések száma

• 01.01:  353 kedvelő

• 06.13:  373 kedvelő

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

70% Nők
30% Férfiak

Férfi Nő



2.2. Facebook statisztika @ f a l u t v

KÖVETŐK

• 2 952 kedvelője van az oldalnak

• Van egy kb. 15 fős aktív tábor

TEMATIKA

• Saját videók a JTV adásaiból

• Jtv.hu-ra irányító posztok

• Fotók a település eseményeiről

MEGJELENÉS

• Minimális a saját bejegyzések száma

• A videókban használt arculati elemek megegyezőek

• A fotók jó minőségűek, nem telefonosak

• 01.01:  2 639 kedvelő

• 06.13:  2 952 kedvelő

0,0%

10,0%

20,0%

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

62% Nők
38% Férfiak

Férfi Nő



1.3.3 Youtube statisztika



3. Youtube statisztika

FELIRATKOZÓK

• 679 feliratkozója van a csatornának

• Nincs aktivitás a feliratkozók részéről

TEMATIKA

• 1 010 videó, 4 lejátszási lista

• JTV Híradó videók

• Foci videók

• Önkormányzati videók

• Iskolai videók

Eredmények január 1 óta:

• Nézési idő: 305 241 perc (tavalyi évhez képest +62%)

• Megtekintések: 79 388 (tavalyi évhez képest +46%)

• Tetszik: 506 (tavalyi évhez képest +136%)

• Nem tetszik: 31 (tavalyi évhez képest +40%)

• Megjegyzések: 48 (tavalyi évhez képest -53%)

• Feliratkozók: 141 (tavalyi évhez képest +131%)

2 0 1 8 . 0 1 . 0 1 - 0 6 . 1 2 .

J T V

0,0%

50,0%

100,0%

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

33% Nők
67% Férfiak

Férfi Nő



1.3.4 SEO analízis



TECHNIKAI
I N D E X

TARTALMI
I N D E X

NÉPSZERŰSÉGI
I N D E X

Megmutatja, hogy a website 

programozása, kódolása a 

Google elvárásainak 

mennyire felelnek meg. 

Pl.: reszponzivitás, on-page

oldal, stb.

Megmutatja, hogy mennyire 

megfelelő a site-on fellelhető 

szóhasználat, a tartalom és 

belső linkek, melyeket a 

keresőrobotok figyelnek. 

Itt rálátás nyílik a vizsgált 

weblap azon tulajdonságaira, 

melyek a befelé irányuló 

forgalom generálásában 

játszanak szerepet.

Pl.: social plug-in-ok, stb.

4.1 SEO Analízis Segédlet



4.2 SEO Analízis

TECHNIKAI
I N D E X

TARTALMI
I N D E X

NÉPSZERŰSÉGI
I N D E X

78% 57% 20%

Betöltési idő mobilon: 1,81 másodperc

A teljes oldalméret 4,6 MB, jóval nagyobb az átlagnál.

A weboldal nem rendelkezik sitemap.xml fájllal.

A JavaScriptek száma nagyon sok az oldalon.

A weboldal nem használ biztonságos http kapcsolatot.

Az oldal nem felel meg a GDPR követelményeknek.

j a n o s s o m o r j a . h u



4.3 SEO Analízis

TECHNIKAI
I N D E X

TARTALMI
I N D E X

NÉPSZERŰSÉGI
I N D E X

80% 72% 29%

Betöltési idő mobilon: 2,49 másodperc

Ebben a weblapban nem használnak meta description

tagot.

A JavaScriptek száma nagyon sok az oldalon.

Nem találtunk nyomtatóbarát CSS-t.

Nem használ biztonságos http kapcsolatot.

Az oldal nem felel meg a GDPR követelményeknek.

j t v . h u



4.4. SEO analízis összefoglaló

A janossomorja.hu és a jtv.hu adataiból az alábbi információk állapíthatók meg:

• A weboldalak nem felelnek meg a GDPR követelményeinek, nem tudjuk elfogadni, vagy elutasítani az 
adathasználatra vonatkozó nyilatkozatot, ahogy belépünk az oldalakra, az analytics azonnal méri az 
aktivitást.

• Mindkét oldal mobilbarát, viszont ennek ellenére mindkét oldal alacsony látogatói számokat produkál. 
SEO szempontból a külső linkekről érkező látogatók számát szükséges lenne fejleszteni.

• Mindkét oldal WordPress keretrendszerben épült. Javasolnánk egyedi fejlesztésű weboldalak elkészítést 
az oldalakhoz, melyek előnyei a WordPressel szemben:
- biztonságosabb
- testre szabhatóbb
- sok esetben jobb a google-ben elért helyezése
- gyorsabb és jobb teljesítményt lehet elérni vele.



1.
RÉSZ

1.4

SWOT 

Analízis



S W

O T

o Osztrák határ közelsége (turisztikai szempontból) 

o Nagyvállalatok (Oekter, PEZ, Leier stb.) – és ezeknek a cégeknek a 

márkái 

o Hanság közelsége 

o Civil szervezetek, közösségek 

o Munkalehetőségek, alacsony munkanélküliség 

o Magas intézményi ellátottság 

o Uszoda

o Nagy külterület, jelentős mezőgazdasági területek

o Jó levegő 

o Kormányablak

o Turisztikai szálláshelyek és idegenforgalom hiánya 

o Osztrák határ közelsége (munkavállalói és szállásadói szempontból) 

o Vendégmunkások, „átjáróház effektus” → forgalom (86-os út)

o Kevés üzlet, alacsony szolgáltatási lefedettség, bevásárló

lehetőségek/ -központok hiánya 

o Ingatlanárak, lakáshelyzet, lakhatóság 

o Nem egységes közösségek, hiányzó település-közösségi kohéziós 

erő, településidentitás hiánya 

o Megosztott örökség

o Középiskola hiánya

o Közlekedés gyengeségei (Győr – átszállással…), parkolókérdés

o Kevés „ütős” program – csak kicsiben jellemzők

o Social media kommunikáció

o Nagyvárosok és Ausztria elszívó hatása 

o Lakáshiány, nem fenntartható ingatlanpiaci modell 

o A település népességmegtartó képességének hiánya, illetve a 

népesség képességmegtartása (közös tőről fakadó identitás 

hiányában, illetve a vendégmunkások nehéz szocializációs 

folyamatának köszönhetően) 

o Közbiztonság kérdésköre (vendégmunkások)

o Cégek számára kérdéses jövőkép – alacsony motivációs rendszer

o Az elvándorlások okán kialakulhat munkaerő hiány 

1.4 Brand SWOT-mátrix

o Osztrák településminták közelsége – edukáció, mintakövetés 

o Turisztikai fejlesztések (kiemelten a természeti, aktív és 

egészségturizmus területeit: kerékpár, túrázás, stb.)

o Sport: baseball → nagy PR erő lenne benne 

o Nagyesemény rendszeres (pl. évente) szervezése, ami túlmutat a 

település vonzáskörzetén 

o Nagyvárosok közelsége

o Üzleti és CSR együttműködések a helyi nagyvállalatokkal (pl. 

gyerekeknek tehetségfejlesztő, -kutató programok, stb.)

o Pályázatok és nagybefektetők által rendezett mederbe terelni a 

vendégmunkás helyzetet

o Fiatalok lojalitásának előmozdítása 



BRAND PLATFORM

2.1  Célcsoportképzés és szegmentáció 2.2  Brand Pyramid 2.3  Brand Kreatív

I I .  



2.
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Szegmentáció 



2.1 Célcsoportképzések és Szegmentáció

PRIMER CÉLCSOPORT

C É L C S O P O R T K A R A K T E R E K

SECUNDER CÉLCSOPORT

A legnagyobb gazdasági erőt képviselő célcsoport, akik a település gazdasági 

ütőerét alkotják. Jellemzően középkorúak, családmodellben élnek és törekednek 

az egzisztenciális stabilizációra. Fontos attitűdjük, hogy nyitottak az újra, a 

fejlődésre – képesek elengedni a konvenciókat egy fenntarthatóbb jövőkép 

érdekében. A település közösségi kohéziós erejét egyre inkább ők formálják, és 

ez egyre inkább eltolódik feléjük. 

Mélyre visszanyúló érzelmi kötelékek fűzik őket Jánossomorjához, kifejezetten 

konzervatív célcsoport, akik szkeptikusak a változásokkal szemben. Zárt, 

nehezen megszólítható célcsoportról beszélünk, az átlagnál alacsonyabb 

befogadókészséggel. Még mindig komoly közhangulatformáló erővel bír ez a 

célcsoport, aki a modernizálódás folyamatát idegenkedve éli meg, másik oldalról 

viszont, kihasználható a mély-érzelmi kötődése, ha sikerül megnyerni őt. 

B 2 C  p l a t f o r m

Kifejezetten jól elérhető célcsoport a digitális térben, akik számára „kinyílt” a 

világ… ez hatványozottan igaz azok esetében, akik továbbtanulnak, vagy a 

település vonzáskörzetében nem igazán találnak releváns munkát. Az ő 

elérésük kulcsa (életviteli oldalról), hogy vonzó lakhatási és munkavállalói 

kondíciókat nyújtson nekik Jánossomorja, vagyis ””termékoldalról”” kell 

közelíteni, a kommunikációs elérésük nem jelent problémát. 

TAKTIKAI CÉLCSOPORT



2.1 Célcsoportképzések és Szegmentáció

PRIMER CÉLCSOPORT

C É L C S O P O R T  K A R A K T E R E K

SECUNDER CÉLCSOPORT

A település gazdasági nagyhatalmai, illetve azok munkavállalói alkotják ezen 

célcsoport gerincét. Számukra legfontosabb település-attribútumok a 

kiszámíthatóség, a stabilitás és a fenntarthatóság. Jánossomorja a Kisalföld egyik 

legmeghatározóbb munkaadó települése, kifejezetten vonzó márkákat képes 

felvonultatni, ez komoly fegyvertény további üzleti kapcsolatépítések terén. 

Jánossomorja helyi vállalkozói, és civil szervezetei, akik a város üzleti és civil 

életterét alakítják – munkásságuk közvetlen hatással van a hétköznapok 

élhetőségére (nem csak megélhetés, hanem szolgáltatások szintjén is). Minden 

támogatásra és lehetőségre nyitottak, viszont a kitörési pontok földrajzilag 

sokszor korlátozottak. 

B 2 B  p l a t f o r m

Fontos, hogy a város média vonatkozásában szintet lépjen, ehhez minden 

szükséges alap adott. A JTV tevékenysége mellett elengedhetetlen, hogy a 

település birtokolt, fizetett és szerzett médiafelületei összehangoltabban 

működjenek, illetve hogy B2B szinten is minél hatékonyabb eléréseket tudjon 

produkálni a város. 

TAKTIKAI CÉLCSOPORT
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2.2 Település Márkapiramis

Points of difference

Kisváros, meglepően nagy gazdasági 

erővel. 

A természet ölelésében, karnyújtásnyira 

Ausztriától. 

Points of parity

Egy jól élhető kisváros a régióban, 

nagyvárosok látóterében.  

Reason to Believe (~USP)

Óriásmárkák gyűrűjében; három falu, egy város. 

Brand Character
A település karakterére jellemző a magas teherbírás, a szorgalom és a céltudatosság. 

Lobbanékonysága, távolságtartása vegyes személyiséget kölcsönöz, ám a közösség 

befogadását kivívva biztos környezetben tudhatjuk magunkat. Jánossomorja egy 

olyan település, ahol az ember önmaga lehet. 

Céltudatos  |  Kitartó  |  Lobbanékony  |  Konzervatív  |  Megbízható 

Brand Benefit

Jánossomorja, 

határtalan horizont!

Iconic 

Assets Logo színpaletta Multik/ nagyvállalatok

MEGJEGYZÉS BRAND SLOGAN

szél/ friss levegő

Három falu, egy város

Bár a kutatás során a legtöbbször ezt a 

gondolatot említették szlogen/ mottó 

gyanánt, kommunikációs vonatkozásban 

ez egy alapvetően funkcionális gondolat. 

Ezzel a probléma leginkább az, hogy 

nincs érzelmi többlet mögötte, kizárólag 

„belső célcsoportok” számára bír 

tartalommal, hiszen csak ők ismerik 

(többé-kevésbé) a település 

történetiségét, az amögött meghúzódó 

társadalom-történeti eseményeket. 

Egy márkaszlogennek fontos, hogy 

aspiratív tartalma legyen, hogy 

képzettársításokat generáljon, hogy 

attraktív üzenete okán irányítsa a 

célcsoportok figyelmét a márkára 

(esetünkben településre). 

Végül pedig fontos szempont, hogy külső 

célközönségek számára is rezonáló 

üzenettel bírjon, valamint hosszútávon 

fenntartható legyen. 

JÁNOSSOMORJA

BRAND PYRAMID

baseball



2.
RÉSZ

2.3

Brand Kreatív



Városarculat
m  e  g  ú  j  u  l  á  s  a



J á n o s s o m o r j a  

s z l o g e n  é s  

l o g ó t e r v e :



Logó

Embléma főbb sajátosságai

o A logó egységében hangsúlyosként jelenik meg a gyermekláncfű, amelynek 

repülőszőrös magjaiba belekap a szél. Ez, mint fő motívum, azonnal kifejezi a szelet, a 

friss levegőt - ami az elemző munka és a közvélemény szerint is a város egyik 

legmarkánsabb jellemvonása, mind a helyiek önazonosságában, mind a turisztikában 

jelentős bázist képvisel. A szél által megbontott pitypang modern, stilizált ábrázolása 

szintén a frissesség hatását kelti – akár összeköthető az ásványvízben felszabaduló 

buborékok látványával és érzésével is. 

o A város sziluettje is látható a logó hátterében. A teljes sziluettsorból a négy 

legmarkánsabb elemet választottuk ki. Ezek a három településrészt, a város múltját, 

keresztény hitét megjelenítő három templom; illetve a ma és egykor itt élők, 

németajkúak, magyarok, idetelepítettek számára minden korban fontos 

magyarságtudatot is megtestesítő Hármashalom emlékmű, és fel is hívják erre a 

szemlélő figyelmét. (Érték volt számunkra és a város számára is, hogy a sziluett, amit 

felhasználhattunk, jánossomorjai grafikus - Helgrafi Stúdió - munkája.)



Szlogen

Szlogen főbb sajátosságai

o „Jánossomorja - A szívedig lélegzed” – A helyiekkel való közös munka gyümölcse az 

elkészült szlogen, ami tömören, egyszerre fejezi ki a friss levegőt és a városhoz való 

kötődést is. Ha egy üde helyre érünk, mélyen belélegezzük a friss levegőt, teleszívjuk 

tüdőnket. Jánossomorja tiszta levegője azonban nemcsak a tüdőig hatol, hanem a 

szívekig is: megszeretjük, szívünkbe zárjuk, hozzá tartozónak érezzünk magunkat. Ezzel 

a szlogen kettős hatást fejt ki. Egyrészt megszólítja az itt élőket, innen származókat, 

akik büszkék városukra, szülőhelyükre, múltjukra, és lelkükben, szívükben örökké őrzik

emlékét, oda tartozónak érzik magukat. Másrészt alkalmas az ide érkezők, turisták 

megszólítására is, kifejezve, hogy „Te is meg fogod szeretni ezt a helyet, akár egy 

lélegzetvételnyi pillanat alatt”.



o A kiválasztott embléma - mint az fontos elvárás a hasonló márkajelekkel szemben – jól érvényesül fekete-

fehér, monokróm megjelenésben is, illetve maga a képi elem, a felirat nélkül szintén kifejező és használható.



o A kék szín mellett különböző megjelenéseknél 

alkalmazhatók lehetnek hasonlóan meleg, nyári 

hangulatot, frissességet idéző színek is, 

logóváltozatként, annak háttérszíneként is.

o A logó és a szlogen felhasználásának módjait, 

lehetőségeit, felhasználási feltételeit a város arculati 

kézikönyve rögzítheti, amely kidolgozására az anyag 

elfogadása adhat lehetőséget.



A K T I V Á C I Ó S  S T R A T É G I A

I I I .

3.1  Activation Toolbox 3.2  Aktivációs Térkép 3.3  Q&A
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3.1 Activation Toolbox

Település 

identitás 

(arculat)
Jánossomorja 

Weboldal

Település 

Credentials

Video- és 

Médiatár

Social Media

YouTube 

Csatorna

Custom Publish

Kiadvány

Event & CSR 

Láb

Siker-

kommunikáció

Personal

Branding



3.1 Activation Toolbox

TELEPÜLÉS IDENTITÁS

Város 
kommunikációs 

arculata 
kidolgozása

o Fontos, hogy a város egy olyan vizuális képet kapjon, ami külső és belső célcsoportok 

számára egyaránt szerethető, egyúttal egyedi és megkülönböztető 

o Az arculat minden saját médiafelületen konzisztensen kell, hogy megjelenjen, mivel ez 

a konzisztencia nem csak a beazonosíthatóságot támogatja, de a „kibocsátó” (vagyis a 

város) társadalmi kohéziós erejét is növeli. 

o A megújult arculat piaci bevezetésének célszerű „megágyazni” – pl. egy nagyobb   

rendezvényen bemutatni. 

o (kreatívok bemutatásra kerültek a 2.3 Brand Kreatív részben)

+ útbaigazító és tájékoztató táblák kérdésköre



Jánossomorja 
Weboldal

3.1 Activation Toolbox

BIRTOKOLT FELÜLETEK / WEBOLDAL

o A weboldal minden márka legfontosabb „kirakata”, a vizuális lenyomat döntően képes 

befolyásolni a vársoról kialakult képet. 

o A jelenlegi weboldal némileg le van maradva a piaci standardtól – a település ezen 

felületét, mindenképpen érdemes versenyelőnnyé átfordítani, hiszen a célcsoportok az 

első benyomásukat ezen felületen kapják meg. 

o A jelenlegi oldal nagyon funkcionális, így nem képes olyan tartalmi platformmá válni, 

melynek közösségformáló, illetve –összetartó ereje van. 

o A design-jában sterilnek mondható website nem közöl a településről, annak 

lakosságáról és kultúrájáról érzelmeket, értékeket, ami turisztikai szempontból is 

kiemelten fontos lenne. 

o Javasolt egy egyedi fejlesztésű, reszponzív weboldal létrehozása. 



3.1 Activation Toolbox

DÍJAZOTT TELEPÜLÉS-HONLAP PÉLDÁK

Gyopárosfürdő

https://gyoparosfurdo-oroshaza.hu/


3.1 Activation Toolbox

DÍJAZOTT TELEPÜLÉS-HONLAP PÉLDÁK

Sárvár

https://eletreszolo.hu/


3.1 Activation Toolbox

JANOSSOMORJA.HU  |  WEBDESIGNTERV 1

http://hinorasolutions.hu/preview/?f=janossomorja-webterv-v1


3.1 Activation Toolbox

JANOSSOMORJA.HU  |  WEBDESIGNTERV 2

http://hinorasolutions.hu/preview/?f=janossomorja-webterv-v2


3.1 Activation Toolbox

BIRTOKOLT FELÜLETEK / BEMUTATKOZÓ ANYAGOK

o Jánossomorja számos olyan dologgal rendelkezik, melyek jó tartalmi összetevők egy 

vonzó és versenyképes bemutatkozó anyag összeállításához. 

o Ilyenek pl. B2C (cégek magánszemélyeknek) szempontból: 
• A természetturisztikai adottságok, Hanság közelsége

• Ausztria közelsége 

• Baseball

• Stb.

o Ilyenek pl. B2B (cégek cégeknek) szempontból: 
• Nagyvállalati gyártóegységek 

• Lokáció 

• Nagy mezőgazdasági területek

• Stb. 

o Ezek a Credentials anyagok könnyen célcsoportspecifikussá alakíthatók (pl.: referenciák 

bemutatása beruházók számára, pályázati lehetőségekhez, stb.)

o Fontos szereppel bír  egy ilyen anyag VIP találkozók, egyeztetések során, pl . 

Országgyűlési képviselők, államtitkárok, befektetők, stb.

o Szintén erős kommunikációs eszköz lehet a lakosság felé 

Település 
Credentials



3.1 Activation Toolbox

BIRTOKOLT FELÜLETEK / BRAND MOVIE

JÁNOSSOMORJA MADÁRTÁVLATBÓL 

o A mai tartalomfogyasztás egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköze a film. 

o A modern településmarketing ezen eszköze nem hiányozhat a repertoire-ból

o A Jánossomorját bemutató brand film legfontosabb tartalmi pillérei: 

• Lokáció (M1, Ausztria, Győr és Óvár, valamint a Hanság közelsége)

• Gazdasági, piaci erő (nagyvállalatok) 

• Kultúra és törtönelem (3 falu egy város sztori) 

• Arcok, értékek, érzelmek (milyen a helyi ember)

• Események, rendezvények (fesztiválok, sport, stb.)

• Turizmus 

o A film komoly előkészületet és egy profi mobil stábot igényel, akik utómunkában is 

képesek azt a szakmai hozzáadott értéket megteremteni, amit egy standard média 

anyag (pl. riport, tudósítás, stb.) nem szállít – ill. nem is elvárható tőle. 

Jánossomorja 
Városvideo



3.1 Activation Toolbox

DÍJAZOTT VÁROSIMÁZS FILM PÉLDA

https://www.youtube.com/watch?v=zlHd2Yw6Vng


3.1 Activation Toolbox

BIRTOKOLT FELÜLETEK / MENEDZSELT SOCIAL MEDIA

Social felületek rendbetétele, tartalomstratégia

o Facebook oldal: 

• content kalendárium kidolgozása, dokumentumba való lefektetése

• Tartalom menedzsment, posztok összeállítása és kitétele, munkanapokon napi rendszerességgel, 

heti 5-7 db, havonta összesen kb. 20 poszt mennyiségben, melyből 10 db dinamikus, mozgóképes 

(video/ gif) tartalom.

• Negatív kommentek figyelése munkanapokon és azoknak lereagálása 

• Grafikai tervezések a posztokhoz, a hirdetésekhez, a cover képhez, havi rendszerességgel

• PPC hirdetés menedzsment, költések beállítása, kezelése, munkanapokon, napi rendszerességgel,

• Üzenőfali kampányok lebonyolítása negyedévente 1 alkalommal, éves szinten 4-szer.

• Jogi háttér biztosítása, jogtiszta képek (20 db + cover), játékszabályzatok, adat nyilvántartási 

számok, adatkezelés

• Havi egyszeri teljes körű aktivitási statisztika elkészítése

Social Media

Live videok (JTV Bevonásával)

Instagram Oldal



3.1 Activation Toolbox

BIRTOKOLT FELÜLETEK / MENEDZSELT SOCIAL MEDIA

Social felületek rendbetétele, tartalomstratégia

o Youtube
(MINT A GOOGLE UTÁNI 2. LEGNAGYOBB KERESŐMOTOR)

• videók készítése, azoknak feltétele

• PPC hirdetések

• stb.

Social Media



3.1 Activation Toolbox

BIRTOKOLT FELÜLETEK / CUSTOM PUBLISHING

Városi Újság 

o Jánossomorja városa van akkora település (földrajzi, gazdasági és társadalmi értelemben is) 

hogy az Önkormányzat egy professzionális, magazin stílusú újságot állítson össze. 

o Ez nem csak egy rendkívül hatékony eszköze annak, hogy megszólítsunk minden korábban 

említett célcsoportot (kiemelten igaz a nehezen elérhető célcsoportok esetében – pl.: 

„őslakosok”), de egyúttal a település kommunikációjának egyik legfontosabb fokmérője is. 

o Az eszköz erős relevanciáját a lokálisan releváns tartalom szolgáltatja, vagyis alapvetően 

egy nagyon alacsony rizikóküszöbbel rendelkező, hosszútávon is fenntartható modellről 

beszélünk. 

Custom Publish
Kiadvány



3.1 Activation Toolbox

VÁROSI ÚJSÁG |  BORÍTÓTERV 1





3.1 Activation Toolbox

VÁROSI ÚJSÁG |  BORÍTÓTERV 2





3.1 Activation Toolbox

VÁROSI ÚJSÁG |  BORÍTÓTERV 3





Városi Újság



3.1 Activation Toolbox

EVENT MARKETING & CSR 

Papírsárkány eregető „fesztivál”

o A település ikonikus eszköze a szél, melyre építeni lehet és kell programot, eseményt, 

olyan alkalmat, amelynek nem csak helyi szinten van visszhangja (lásd. kutatás – „ütős 

rendezvény kell”

o Maga a sárkányeregetés játékossága a szelet is egy játékos kontextusba helyezi, egy 

olyan aktivitás szolgálatába állítja, ami a kikapcsolódáshoz, a szórakozáshoz és 

közösségi együttléthez köthető 

o Komoly fantázia lehet továbbá a baseball-ban, a malomfesztiválban. 

Event & 
CSR Láb



3.1 Activation Toolbox

PROJEKTEK 

KOMMUNIKÁCIÓJA
„Nem elég sikeresnek lenni, annak is kell látszani!”

o Egy település közösségi erejét a közös sikerek köré kell felépíteni. A város sikere, az 

emberek sikere, a lakosság sikere, a jánossomorjaiak sikere

o A birtokolt média felületeken integrált módon kell a városról hírt adni, arra is gondolva, 

hogy a település-projektek sikerei elérjék az összes célcsoportot. 

o Csatornamix: 

• JTV

• Honlapok (janossomorja.hu, jtv.hu) 

• Social media (FB, YT) 

• Városi print felületek (városi újság, szórólapok, postaládai terjesztések, stb.)

• Közterület → épülethálók, tűzfal reklámok 

o Fontos, hogy ezt a területet hozzáértő csapat szolgálja ki, akik látják és értik az 

összefüggéseket, illetve tisztában vannak azzal, hogy adott híreket hogy kell tálalni adott 

kommunikációs csatornákon. 

o CSR (társadalmi felelősségvállalás) és tehetséggondozó programok a 

nagyvállalatokkal 

Siker-
Kommunikáció



3.1 Activation Toolbox

EMBEREK A SIKER MÖGÖTT

o A modern kor (marketing) kommunikációjára tudatosan fel kell készülni, látni kell azokat az 

utakat, amiken érdemes járni, amiken lehetséges járni és amikre nem érdemes rátévedni. 

Personal
Branding



3.2 Aktivációs térkép 2018-2019

Ápr. Máj. Jún. Júl. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc. Ápr.. Máj. Jún. 

Megújult honlap

Kutatás, Brand Pyramid Workshop & Stratégia 

Megújult Városi Facebook + Instagram

Városarculat kidolgozása és véglegesítése

Település Credentials

Video- és médiatár

Jánossomorja Youtube Csatorna

Városi Újság Városi Újság Városi Újság

Papírsárkány fesztivál

2019, nyár

Eredménykommunikáció (honlap és social felületek megújítását követően

PPC-vel megtámogatott 

aktivitások (folyamatos PPC)


