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Veszprém, 2021. július  

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

koronavírus eredményeként az előző év azonos időszakához képest jóval rosszabbra értékelték a 2021. január-

április időszakot. A járványhelyzet a következő időszak várakozásait is alapjaiban befolyásolja, - az előző nyári 

szezon tapasztalataiból kiindulva – azonban kedvezőbbek a válaszadó szakemberek várakozásai 2021 nyarával 

kapcsolatban.  

A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai felmérésében résztvevő turisztikai 

szakemberek egyértelműen negatívan értékelték a 2021. január-április időszakot a Balaton turizmusában. A 

válaszadók 92,3%-a szerint az ebben az időszakban elvártnál rosszabbul, további 7,7%-uk szerint az elvárhatóhoz 

hasonlóan alakult a vendégforgalom – a válaszadó szakemberek között nem volt, aki jobb forgalommal számolt. 

Ennek megfelelően pozitív befolyásoló tényezőt is csak néhány szakember említett, ők a belföldi turisták és a 

térségbe leköltözők által generált fogyasztást, illetve az utazás iránti vágyat nevezték meg. A desztináció 

vendégforgalmát negatívan befolyásoló tényezők között ebben az időszakban is egyértelműen a pandémia játszotta 

a „főszerepet”.  

A 2021. május-augusztus időszakra vonatkozó várakozásokban már tetten érhetők a 2020. év nyári szezonjával 

kapcsolatos tapasztalatok, vagyis a válaszadó szakemberek mérsékelten, de bizakodóak. A válaszadók 38,5%-a 

szerint az ilyenkor szokásosnál kedvezőbben, 23,1%-a szerint hasonlóan, és 38,5%-a szerint a várakozásokhoz 

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

a korlátozások feloldását, a bezártságból való „kiszabadulást”, a SZÉP-kártyát, a fejlesztéseket (strand, 

vendéglátóhelyek) és a második otthonnal rendelkezők által generált fogyasztást nevezték meg. A negatív tényezők 

között ebben az időszakban is a koronavírus okozta pandémiás helyzet dominál, ami befolyásolja a rendelkezésre 

álló szabadidőt (szabadságolások) és jövedelmet egyaránt. Említették továbbá, hogy a külföldi utazási lehetőségek 

megnyílásával sokan külföldi utazást választanak majd. Ezzel együtt a Balatonra irányuló külföldi (beutazó) forgalom 

elmaradása továbbra is probléma.  
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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 2021 júniusában 47, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A minta 

összetétele: 16 önkormányzat, 7 TDM-szervezet, 24 turisztikai szolgáltató illetve egyéb szereplő. Az évente három 

alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2021 szeptemberében kerül sor.  
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