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A SZABADIDŐS CÉLLAL UTAZÓK KÖRÉBEN 

VÉGZETT KUTATÁS

2018. TAVASZ 

• Kvantitatív nagyközönségi 
Balatoni utazási tapasztalat 

Demográfia (életkor) 

Pannon Egyetem vonzáskörzete 

• Minta elemszáma: 600 fő  
Személyes megkérdezés (nyomtatott) 

• Főbb témakörök 
Turisztikai mobilitás 

Kiválasztott utazás jellemzői 
Demográfiai jellemzők 

Egyéb (idegenforgalmi adó, Nyitott Balaton, 

SZÉP-kártya, Hotelstars, Kék Hullám Zászló) 

2019 tavasz

2020 tavasz 

Elektronikus kitöltés, külföldi 

utazók, rendezvények, 

helyszíni megkérdezés



AZ UTAZÁS ELŐTT:

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS
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Rokonok, barátok ajánlása (244)

Korábbi személyes tapasztalat 
(168)

Kedvező szállásajánlat 
(163)

Interneten látott 
hirdetés (85)

Egy adott 
tevékenység 

végzése

Egy adott 
rendezvény, 

fesztivál 
felkeresése



AZ UTAZÁS ELŐTT:

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS               

INTERNETEN
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Keresőprogram (361)

Szálláshely honlapja 
(182)

Facebook (163)

Úti cél 
honlapja (106)

Utazói 
vélemény-
portál (48)



AZ UTAZÁS ELŐTT:

FOGLALÁS
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59,5% 
foglalt 
előzetesen

10,2% 
foglalt 
előzetesen

6,0% 
foglalt 
előzetesen



AZ UTAZÁS ALATT:

TELEPÜLÉS
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1. Siófok

4. Keszthely

3. Balatonalmádi

6. Tihany

7. Vonyarcvashegy

2. Balatonfüred

5. Zamárdi

Településhez 

lojális utazók



AZ UTAZÁS ALATT:

UTAZÁS TÍPUSA
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Rokonok, 
barátok 

felkeresése, 
33%

Aktív utazás, 
sportolás, 25%

Kulturális 
rendezvény 

meglátogatása
22%

Bor- és 
gasztronómiai 
utazás, 7%,

Egyéb, 
éspedig: , 7%

Egészség-
megőrzés, 

6%



AZ UTAZÁS ALATT:

SZÁLLÁS
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Barátok, rokonok által 
biztosított szálláshely (22,5%)

Szálloda (21,1%)

Panzió (20%)

Magánszálláshely (19,6%)

Szálláshelyhez 

kevésbé lojális utazók
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• Közele fele 2-3 napig tartózkodott az adott területen (47,7%) 

és jelentősebb volt a még 4-7 napos utazások száma (38,3%).

• Családi és baráti társasággal történő utazások (98,5%) a jellemzőek 

a mintában.

• A tartózkodás alatti legfőbb közlekedési eszköz az autó (81,4%), 

a többi közlekedési eszköz (kerékpár, autóbusz, vonat, hajó) 

pedig 15% körüli arányt képvisel.

• A régióban tapasztalható közlekedési problémákról megoszlanak a 

vélemények: 57,1% tapasztalt ilyet, 42,9% pedig nem.

• A munkaerőhiány kapcsán a válaszadók többsége (85,9%) úgy nyilatkozott, 

hogy nem érzékeli azt.

• A Szép kártya használata a válaszadók közel 1/3-ára (31,3%) volt jellemző.

AZ UTAZÁS ALATT:

EGYÉB JELLEMZŐK
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AZ UTAZÁS ALATT:
AKTIVITÁS
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• Az utazók átlagosan 5,4 tevékenységet végeztek.

• Az utazók felét jelentősen (4-5) mértékben befolyásolta az időjárás a 

különböző tevékenységek végzésében (53,1%).

AZ UTAZÁS ALATT:
PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK

76,4%

• strandolás

• belépő

70,5%

• séta

• ingyenes

44,4%

• városlátogatás

• ingyenes

28%

• borkóstolás, kilátó

• belépő, ingyenes

26,8%

• helyi ételek kóstolása

• belépő

77,3% nem ismeri 

a Nyitott Balaton 

programsorozatot

Kékhullám zászló 

nem befolyásolja a 

strand választást
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• elégedettség: 93,8% 4 és 5 

értékkel jellemezte az utazást

• visszatérés: 

• 66% és 73% nyáron,

• 6,3% és 6,6% más évszakban

AZ UTAZÁS UTÁN:

ELÉGEDETTSÉG

Online Offline

személyes 
beszámoló

388 említés

közösségi 
média, 

videó- és 
vélemény-
megosztás, 

blog

393 említés



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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