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Szakmai tájékoztató  

 

Veszprém, 2017. január  

A Balatoni Turizmus-barométer legfrissebb eredményei alapján a balatoni turizmusban érdekelt döntéshozók 

kedvező őszi vendégforgalomról számoltak be. A kedvező időjárás mellett a kínálati oldalon történő fejlesztések, 

újdonságok, valamint az erősödő marketing támogatták a pozitív teljesítményt.  

A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai felmérésében részt vevő turisztikai 

szakemberek szerint az ilyenkor vártnál kedvezőbben alakult a Balaton régió turizmusa 2016. szeptember és 

december között. A pozitív befolyásoló tényezők között legtöbben a rendezvényeket, programokat és az őszi 

időszakban is nyitva tartó létesítményeket, újdonságokat, a kedvező időjárást, a gazdasági helyzetet és az erősödő 

marketingtevékenységet, közte a Nyitott Balatont emelték ki. A küldőpiacok közül a belföldi vendégek számának 

növekedése egyértelműen kedvezően befolyásolta a tó és környéke őszi vendégforgalmát. A turisztikai 

teljesítményt negatívan befolyásoló tényezők között hasonlók is szerepeltek, ami azt jelzi, hogy a nyári időszakon 

kívül elérhető szolgáltatások, élmények és az azokat népszerűsítő marketingtevékenység további potenciált rejt 

magában.  

A 2017. január–áprilisi időszakban a válaszadó szakemberek messzemenően azt tartották pozitív tényezőnek, hogy 

(már a megkérdezés időpontjában) befagyott a Balaton vize. Ez évek óta először kiváló lehetőséget teremtett a 

szolgáltatóknak, hogy a téli hónapokban is nyitva tartó egységekkel és jeges programokkal várják a térségbe 

érkezőket és az ott élőket. A legnagyobb „veszélyt” – az időjárás kiszámíthatatlansága mellett – a még mindig nem 

elegendő szezonon kívüli kínálat és az országos turisztikai marketingben történő átalakulások, bizonytalanságok 

jelenthetik.  
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1. ábra  

Véleménye szerint az ebben az időszakban elvárhatóhoz képest hogyan alakul(t) a Balaton régió turizmusa?  

 

Forrás: Pannon Egyetem BATUKI     Megjegyzés: 1=sokkal rosszabbul, 5=sokkal jobban.  

 

Az elemzés letölthető a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet www.gtk.uni-pannon.hu/batuki címen elérhető honlapján 

a Balatoni Turizmus-Barométer menüpontban.  

További információ: PE GTK Balatoni Turisztikai Kutatóintézet (Sulyok Judit adjunktus, e-mail: sulyokj@gtk.uni-

pannon.hu honlap: www.gtk.uni-pannon.hu/batuki).  

 

Módszertani megjegyzés: A Pannon Egyetem által 2015-ben indított Balatoni Turizmus-barométer keretében 

összeállított szakmai kérdőívet 2017 januárjában 32, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A minta 

összetétele: 18 TDM-szervezet, 8 önkormányzat, 6 turisztikai szolgáltató. Az évente három alkalommal történő 

szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2017 májusában kerül sor.  
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