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A Balatoni Turizmus-barométer legfrissebb eredményei alapján a balatoni turizmusban érintett döntéshozók
kedvező várakozással tekintenek a nyári hónapok vendégforgalma elé. 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 2017. január és április
között. A pozitív befolyásoló tényezők között a válaszadó szakemberek – a korábbi várakozásokkal összhangban –
fontosnak tartották, hogy a Balaton befagyott, ami számos jeges program megrendezését tette lehetővé. A korán
érkezett jó idő, a húsvéti időszak és a hosszú hétvégék szintén sokakat a Balaton felkeresésére csábítottak. A
kedvező gazdasági helyzet és imázs ugyancsak kedvezően alakította a turizmust. Ezen kívül többen említették a
konferenciaturizmust, ami pozitívan járult hozzá a desztináció teljesítményéhez a január–április közötti időszakban.
Negatívumként az időjárás „szeszélyessége” jelentkezett az értékelt időszakban, és a fejlesztések is további
potenciált hordoznak.
A 2017. május–augusztus közötti időszakban a válaszadó szakemberek szerint a balatoni turizmus fő „motorja” a –
SZÉP kártya által támogatott – belföldi turizmus erősödése, a fejlesztések és az erős marketingtevékenység lehet.
A bővülő programkínálat (külön említették a válaszadók a 2017 nyarán Balatonfüreden megrendezésre kerülő vizes
világbajnokságot), a szolgáltatások minőségének javulása és az azzal párosuló egyre jobb ár-érték arány is hozzájárul
ahhoz, hogy a Balaton mint turisztikai úti cél imázsa egyre kedvezőbb. A víztől független vonzerők, aktivitások közül
a kulturális turisztikai, geoturisztikai lehetőségeket, valamint a borturizmust emelték ki a válaszadó szakemberek.
Ezen kívül a nemzetközi politikai helyzet (biztonság kérdése) ugyancsak a közeli, biztonságos desztinációknak,
köztük a Balatonnak kedvezhet. Negatívumnak egyértelműen az időjárás bizonytalanságát tekintik az érintettek, és
a további fejlesztéseket is fontosnak tartják.
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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.unipannon.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 májusában 47, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A minta
összetétele: 14 önkormányzat, 8 TDM-szervezet, 19 turisztikai szolgáltató és 6 egyéb szereplő. Az évente három
alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2017 szeptemberében kerül sor.
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