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Veszprém, 2023. január  

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

előző év azonos időszakához hasonlóra értékelték a 2022. május-augusztusi időszakot. A 2022. évi őszi – év végi 

időszakkal kapcsolatos várakozások inkább negatívak, az előző évnél rosszabb teljesítményre számítanak a 

válaszadó szakemberek.  

A Pannon Egyetemen működő Balatoni Turisztikai Kutatóintézet szakmai felmérésében résztvevő turisztikai 

szakemberek az ilyenkor elvárthoz hasonlóra értékelték a 2022. május-augusztusi időszakot a Balaton 

turizmusában. A válaszadók 25,0%-a szerint az ebben az időszakban elvártnál rosszabbul, 33,3%-a szerint az 

elvárhatóhoz hasonlóan, 41,7%-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 COVID-19 miatti korlátok feloldása és a kedvező időjárás voltak. Ezen túlmenően, a térség turizmusára 

kedvezően hatott a SZÉP-kártya, a fejlesztések, a második otthonnal rendelkezők fogyasztása, a rendezvények, 

valamint a Budapesttől való távolság. A negatív befolyásoló tényezők között a válaszadó szakemberek elsősorban 

azt nevezték meg, hogy a COVID-19 miatti korlátozások feloldása következtében többen utaztak külföldre, illetve 

az áremelkedést/inflációt, valamint az orosz-ukrán háborút.  

A 2022. szeptember-decemberi időszakra vonatkozóan a szakemberek az előző év azonos időszakához képest 

rosszabb eredményekre számítanak. A válaszadók 68,2%-a szerint az ilyenkor szokásosnál rosszabbul, 27,3%-a 

szerint hasonlóan, és mindössze 4,5%-a szerint fog a várakozásokhoz képest jobban alakulni a Balaton régió 

turizmusa. A néhány pozitív befolyásoló tényező között említették a szakemberek a rendezvényeket és az időjárást. 

Ezen kívül ebben az időszakban a vendéglátóhelyek, a borturizmus és az üzleti turizmus generálhat keresletet a 

térségben. A Balaton turizmusát negatívan érintő tényezők között egyértelműen az áremelkedés dominál, ami 

megjelenik a magasabb fogyasztói árakban, rezsiköltségekben egyaránt. Ezen kívül az orosz-ukrán háború jelent 

bizonytalansági faktort. A válaszadók említették továbbá az időjárás hatását, valamint hogy a turisztikai mobilitás 

szezonalitásából adódóan ebben az időszakban kevesebben utaznak.  
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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 októberében 27, a balatoni turizmusban érintett döntéshozó töltötte ki. A 

minta összetétele: 6 önkormányzat, 5 TDM-szervezet, 16 turisztikai szolgáltató illetve egyéb szereplő. Az évente 

három alkalommal történő szakmai megkérdezés legközelebbi adatfelvételére 2023 januárjában kerül sor.  
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