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A Balatont, mint desztinációt turisztikai céllal felkeresők 
vizsgálata 

 
A Balaton hazánk egyik legnépszerűbb turisztikai desztinációja, amelynek fenntartható 

fejlesztése közös érdek. Az ide látogatók jellemzőinek megismerése folyamatosan a 

döntéshozók fókuszában áll. Az egyes szolgáltatók saját vendégeik körében végzett 

megkérdezésektől az egy-egy szűkebb szegmensre, témára fókuszáló kutatáson át a 

nagymintás, reprezentatív vizsgálatokig számos tanulmány, cikk foglalkozik a témával. A 

turizmus trendjeit figyelembe véve, különösen az újabb és újabb szegmensek 

megjelenését, indokolt a vendégkör feltérképezése és ezek alapján egy folyamatos, 

fenntartható módon működtethető monitoring rendszer kialakítása. A megfelelően 

rétegzett, nagymintás adatfelvétel eredményei olyan aktuális kérdésekre adhatnak 

választ, hogy pontosan milyen szegmensek azonosíthatók a Balatonnál, a tavat és 

környékét hasonló célcsoportok keresik-e fel a nyári időszakban és azon kívül, melyek a 

legterheltebb úti célok, látnivalók stb.  

A projekt főbb céljai:  

 A Balaton régió ismertségének és imázsának vizsgálata, a térség márkaértékének 

meghatározása, a legfontosabb desztinációtípusok lehatárolása, 

 A Balatont turisztikai céllal felkeresők jellemzőinek és motivációjának 

feltérképezése,  

 A Balatont turisztikai céllal felkeresők szegmenseinek azonosítása,  

 Az ún. atipikus turisztikai kereslet lehatárolása (pl. láthatatlan turizmus: VRF – 

barát, rokon, ismerős meglátogatása), 

 Az egyes turisztikai termékek (örökségturizmus, ökoturizmus, kerékpáros 

turizmus, fesztiválok) keresletének feltárása,  

 A vendégforgalom 

időbeni 

koncentrációjának 

azonosítása, az 

egyenletesebb terhelést 

támogató megoldások 

kidolgozása,  
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 A vendégforgalom területi koncentrációjának azonosítása, az egyenletesebb 

terhelést támogató megoldások kidolgozása,  

 A turizmusban érintettek és érdekeltek döntéshozatalát támogató monitoring 

rendszer, elemzői modul kialakítása,  

 A Balaton és környékén megvalósuló turisztikai fejlesztések megalapozása, 

információkkal történő támogatása,  

 A Balaton UNESCO világörökségi cím pályázatához megalapozó vizsgálatok 

elvégzése, az ezt megalapozó indikátorrendszer kidolgozása.  

 

Elvégzendő feladatok: Az alprojektvezető útmutatása szerint részvétel a szekunder és 

a primer kutatásokban, kutatásszervezési feladatok ellátása. A kutatási eredmények 

bázisán cikk/tanulmány/konferencia előadás összeállítása magyar vagy idegen 

nyelven.  

Teljesítés feltétele: 1 magyar vagy 1 idegen nyelvű elfogadott 

cikk/tanulmány/konferencia előadás  

Kimeneti lehetőségek: TDK részvétel, szakmai versenyen való részvétel, 

szakdolgozat, diplomamunka elkészítése a kutatási területen, konferencia részvétel, 

publikáció megjelenése.  

 

 


