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Veszprém, 2020. október  

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

összességében az előző év azonos időszakához hasonlóra értékelték a 2020. május-augusztus időszakot, amikor 

– ha korlátozottan is, de – újranyitottak a turisztikai szolgáltatók. A 2020. szeptember-decemberi időszakkal 

kapcsolatban kevésbé optimisták a várakozások, a válaszadó szakemberek többsége az ilyenkor elvártnál 

rosszabb forgalomra számít.  

A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai felmérésében résztvevő turisztikai 

szakemberek összességében pozitívan értékelték a 2020. év nyári szezonját a Balaton régióban. A válaszadók 43,4%-

a szerint az ebben az időszakban elvártnál kedvezőbben, további 26,4%-uk szerint az elvárhatóhoz hasonlóan, 

30,2%-uk szerint pedig rosszabbul alakult a vendégforgalom. A pozitív eredmények elsősorban a belföldi 

turizmusnak köszönhetőek: a külföldi utazások korlátozásával egyidejűleg a hazai utazók „újra felfedezték” a 

Balatont, amit a kedvező időjárás, a bővülő élmény- és szolgáltatáskínálat is támogatott. A desztináció 

vendégforgalmát negatívan befolyásoló tényezők között egyértelműen a pandémia játszotta a „főszerepet”, ami 

megmutatkozott a biztonsággal szembeni attitűdökben és a rendelkezésre álló szabadságok hiányában/kevesebb 

voltában. Negatív tényezőként jelent meg továbbá a kedvezőbb árú magánszálláshelyekről rendelkezésre álló 

információk hiányát.  

A 2020. szeptember-december időszakra vonatkozó válaszok kevésbé bizakodóak. A válaszadók 29,6%-a szerint az 

ilyenkor szokásoshoz hasonlóan, 52,3%-a szerint rosszabbul, további 18,2%-a szerint a várakozásokhoz képest 

kedvezőbben alakul a Balaton régió turizmusa. A pozitív befolyásoló tényezők között a válaszadó döntéshozók a 

belföldi turizmusban rejlő lehetőségeket – külföldi utazás korlátozása, belföldi utazással szembeni pozitív attitűdök, 

SZÉP-kártya – nevezték meg, amit a kedvező időjárás és az egyre tovább nyitva tartó vendéglátóhelyek is 

segíthetnek az őszi hónapokban. A negatív tényezők között egyöntetűen a koronavírus okozta pandémiás helyzet 

dominál.  
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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.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 2020 szeptemberében 56, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A 

minta összetétele: 11 önkormányzat, 9 TDM-szervezet, 36 turisztikai szolgáltató illetve egyéb szereplő. Az évente 

három alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2021 januárjában kerül sor.  
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