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A 2020. január-április időszak a turizmust (is) sújtó járványhelyzet következtében a Balaton térségében is
jelentősen elmaradt az ilyenkor elvártnál. A balatoni turizmusban érintett döntéshozók véleménye szerint
rendkívül kedvezőtlenül alakult az év eleji időszak. A 2020. május-augusztus időszakkal szemben a várakozások
vegyesek, a szakemberek többsége az ilyenkor elvárt forgalomhoz képest rosszabb szezonra számít idén.
A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai felmérésében résztvevő turisztikai
szakemberek negatívan értékelték a 2020. év első harmadának (január–április) turizmusát a Balaton térségében.
A válaszadók 96,1 %-a szerint ebben az időszakban elvárhatóhoz képest sokkal rosszabbul, míg 3,9 %-uk szerint
hasonlóan alakult a vendégforgalom. Mindez a koronavírus-járvány következtében életbelépő korlátozások,
bezárások eredménye. (A döntéshozók várakozásai az év elején pozitívnak bizonyultak: a 2019. évhez hasonlóan a
turisztikai programkínálat és a térség marketingtevékenységének bővülésében, valamint a megfelelő időjárásban
reménykedtek, amit felülírt a járvány).
A 2020. május-augusztus időszakra vonatkozó válaszok vegyes, pozitív tényezőket is felsoroltató várakozást
mutatnak. A válaszadók 22,5 %-a szerint az ilyenkor szokásosnál jobban alakul a Balaton turizmusa, mert az emberek
nagyobb hányada választja majd a belföldi utazásokat a külföldiekkel szemben. 18,4%-uk szerint az elvárhatóhoz
hasonlóan, míg a válaszadók 59,1%-a szerint kevésbé kedvezően fog alakulni a térség turizmusa a – főszezonnak
számító – nyári hónapokban. A pozitív befolyásoló tényezők között szerepel a kijárási korlátozások feloldása illetve
a belföldi utak nagyobb népszerűsége a külföldiekkel szemben. A hazai, így a balatoni desztinációk továbbra is nagy
népszerűségnek örvendhetnek a SZÉP-kártya elfogadóhelyeknek köszönhetően. A programkínálat idén szintén
eltérően alakul majd a továbbra is érvényben maradó korlátozások miatt, ami számos rendezvényt érint a
térségben. A felmérésben résztvevők közül többen kiemelték mint negatív befolyásoló tényezőt, hogy az emberek
nagy része idén a megfogyatkozott szabadságok mennyisége, valamint a rosszabb anyagi helyzet miatt nem
engedheti meg magának az üdülést.
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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: 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 2020 május- június időszakban 53, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó
töltötte ki. A minta összetétele: 16 önkormányzat, 6 TDM-szervezet, 31 turisztikai szolgáltató illetve egyéb szereplő.
Az évente három alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2020 szeptemberében
kerül sor.
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