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Szakmai tájékoztató  

 

Veszprém, 2022. június 

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

előző év azonos időszakához hasonlóra értékelték a 2022. január-áprilisi időszakot. A 2022. évi nyári szezonnal 

kapcsolatos várakozások szintén óvatosak, az előző évhez hasonló teljesítményre számítanak a válaszadó 

szakemberek.  

A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai felmérésében résztvevő turisztikai 

szakemberek az ilyenkor elvárthoz hasonlóra értékelték a 2022. január-áprilisi időszakot a Balaton turizmusában. A 

válaszadók 29,4%-a szerint az ebben az időszakban elvártnál rosszabbul, 35,3%-a szerint az elvárhatóhoz hasonlóan, 

35,3%-a szerint pedig az elvártnál jobban alakult a vendégforgalom. Ennek megfelelően egyaránt pozitív és negatív 

befolyásoló tényezőt is megneveztek szakemberek. A legtöbbet említett pozitív tényezők a belföldi 

keresletnövekedés, a SZÉP-kártya, a visszatérő utazási kedv, továbbá a térségben megugró ingatlanvásárlások 

voltak. A desztináció vendégforgalmát negatívan befolyásoló tényezők között ebben az időszakban az orosz-ukrán 

háború és a romló gazdasági helyzet szerepelt.  

A 2022. május-augusztusi időszakra vonatkozóan a szakemberek az előző év azonos időszakához hasonló 

eredményekre számítanak. A válaszadók 23,5%-a szerint az ilyenkor szokásosnál rosszabbul, 35,3%-a szerint 

hasonlóan, és csupán 42,2%-a szerint fog a várakozásokhoz képest jobban alakulni a Balaton régió turizmusa. A 

pozitív befolyásoló tényezők között említették a szakemberek a belföldi keresletnövekedést, a SZÉP-kártyát, a 

belföldi turizmus előtérbe kerülését illetve a Balaton növekvő népszerűségét, az új ingatlantulajdonosokat, illetve 

a német vendégkört. Az euró árfolyam alakulása pozitív és negatív hatással egyaránt van. A negatív tényezők között 

az orosz-ukrán háború mellett az infláció, a magas árak jelentenek kihívást a térség számára.  
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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 2022 júniusában 21, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A minta 

összetétele: 5 önkormányzat, 2 TDM-szervezet, 14 turisztikai szolgáltató illetve egyéb szereplő. Az évente három 

alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2022 őszén kerül sor.  
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