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A Balatoni Turizmus-barométer legfrissebb eredményei alapján a balatoni turizmusban érintett döntéshozók
kedvezően értékelték a 2017. évi őszi szezont, és pozitív várakozással tekintenek a következő időszak
vendégforgalma elé. A z őszi hónapokban a kedvező időjárás, a színvonalas programok és a belföldi fizetőképes
kereslet növekedése járult hozzá leginkább a pozitív teljesítményhez.
A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai felmérésében részt vevő turisztikai
szakemberek szerint ebben az időszakban az ilyenkor várthoz hasonlóan alakult a Balaton régió turizmusa 2017.
szeptember és december között. A pozitív befolyásoló tényezők között a válaszadó szakemberek a kedvező
időjárást (17 említés) és a sokszínű programkínálatot (8 említés) emelték ki. A színvonalas rendezvények között
említésre került a Nyitott Balaton programsorozat, valamint a nemzeti park által szervezett programok is, amelyek
köztudottan a szezon meghosszabbítására, új szezonok nyitására irányulnak. Ugyancsak pozitívan értékelték a
szolgáltatások színvonalának javulását, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség marketingkommunikációs
tevékenységét. A válaszadó döntéshozók véleménye szerint a jó teljesítményhez hozzájárultak még a kedvező
szállásadói csomagajánlatok, valamint a térségben található olcsó szálláshelyek. A kínálati oldal fejlődése mellett a
keresleti oldal – vagyis a potenciális utazók gazdasági helyzete – is javulást mutatott (5 említés). A desztináció
vendégforgalmát negatívan befolyásoló tényezők tekintetében jóval megosztóbbak a vélemények. Annak ellenére,
hogy sokan pozitívan értékelik a térség javuló marketingtevékenységét, néhányan úgy vélik, a balatoni turizmus
ezen területe még jelentős potenciált rejt magában, amit még nem aknáztak ki kellőképpen. Egyes döntéshozók
szerint a csekély – elsősorban helyiekre szabott – téli programkínálat, a munkaerőhiány és a kedvezőtlen időjárás –
hó és jég hiánya is kedvezőtlenül befolyásolja az őszi-téli vendégforgalmat. Mindezek mellett, a szezonalitást
enyhítő kezdeményezések ellenére, a látogatók többsége még mindig csak nyári desztinációként tekint a Balatonra.
A 2018. január – április időszakra vonatkozó várakozások némiképp visszafogottabbak, de így is egyértelműen
pozitívak. A válaszadók szerint az ilyenkor várhatóhoz hasonló vendégforgalomra számíthat a Balaton régió. A
desztináció vendégforgalmának kedvező alakulásában a szereplők véleménye szerint elsősorban a programkínálat
bővülése és az évről évre megrendezésre kerülő téli programok (9 említés), valamint a hosszú hétvégék (4 említés)
játszhatnak főszerepet. Ezen túlmenően a legtöbb potenciál a kedvező időjárásban (4 említés), valamint a megfelelő
marketingtevékenységben lehet, de a Balatont körülölelő kerékpárút is számottevő érdeklődésre tarthat számot
ebben az időszakban. A felmérésben részt vevők többségének véleménye szerint a Balaton turizmusára a
legnagyobb „veszélyt” a kiszámíthatatlan időjárás (11 említés) jelentheti 2018 első hónapjaiban.
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1. ábra
Véleménye szerint az ebben az időszakban elvárhatóhoz képest hogyan alakul(t) a Balaton régió turizmusa?
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50

2,00
1,50
1,00

Várakozás

Forrás: Pannon Egyetem BATUKI

Értékelés

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: sulyok.judit@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 2018 telén 53, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A minta
összetétele: 15 önkormányzat, 24 TDM-szervezet, 14 turisztikai szolgáltató illetve egyéb szereplő. Az évente három
alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2018 májusában kerül sor.
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