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Bevezetés  
 

„Valamikor a Nagy Műre vonatkozó összes tudást föl lehetett írni egyetlen smaragdra. Az 

emberek azonban nem tulajdonítottak jelentőséget az egyszerű dolgoknak, s elkezdtek 

értekezéseket, magyarázatokat és filozófiai tanulmányokat írni. … De a Smaragdtábla 

máig él.” (Paulo Coelho: Az alkimista) 

 

A víz az élet nélkülözhetetlen eleme, a vízpartok az emberiség történetének minden 

szakaszában fontos szerepet töltöttek be és korunk társadalmaiban is az jól 

körülhatárolható funkcionalitással bírnak. A vízpartok mindig is lenyűgöztek életem során 

többször volt alkalmam átélni a kanyargó folyó, a csendesen pihenő tó, a morajló tenger és 

a végtelen óceán csodáját. Mégis a legnagyobb szépséget számomra közelebbi hazám, a 

Balaton jelenti. Egykori üdülőtulajdonosból a helyi lakosig hosszú út vezetett, amit 

végigkísért a táj és a víz szeretete.  

Személyes élményeim és a szakmai tapasztalataim vezettek oda, hogy a Balaton 

turizmusának hosszú-hosszú történetéhez magam is egy láncszemmel kapcsolódjam. Az 

egykor „egészségtelen gőzű, bűzös mocsárból” mára népszerű turistacélponttá vált tó és 

környéke napról napra új, megválaszolásra váró kérdéseket vet fel. A kutató 

kíváncsiságával felvértezve indultam ezen a hosszú úton, és hagytam magam „meggyőzni” 

a vendégforgalmi adatokból kirajzolódó trendekkel, a kérdőívek eredményeivel vagy az 

interjúalanyaim által elmondottakkal. Ahogyan eddigi kutatói pályámon, úgy a doktori 

értekezésem elkészítése során is a tudományos szempontok mellett a megszerzett tudás 

gyakorlatban történő hasznosítása vezérelt. Reményeim szerint jelen doktori értekezésem 

új ajtót nyit az időközben felvetődött kérdések jövőbeni megválaszolására.  

 

Szeretnék köszönetet mondani  

Prof. Dr. Rechnitzer Jánosnak, aki lehetőséget adott a tudományos igényű kutatásra;  

Témavezetőmnek, Prof. Dr. Michalkó Gábornak, aki tudásával támogatott és irányt mutatott;  

Dr. Rátz Tamarának, aki lehetővé tette, hogy a lakossági megkérdezésbe bekapcsolódjak;  

Kaiser Miklósnénak, aki a megálmodott ábrákat életre keltette;  

Kollégáimnak, akiktől az évek folyamán tanulhattam;  

Interjúalanyaimnak, akik tapasztalataikat megosztották velem;  

 

és mindenekelőtt  

Szüleimnek, akik a nehéz pillanatokban is fáradtságot nem ismerve bíztattak; és  

Kisfiamnak, Máténak.  
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1. Problémafelvetés, az értekezés célkitűzései 
 

Az egyik legdinamikusabban feljődő turisztikai célterületeknek tekinthető (Hall 2001) 

vízpartok mind a mai napig az első számú vonzerőt képviselnek a világ turizmusában 

(UNWTO 2011), ami nem csupán a mindennapokból való kiszakadást, de egy új világba 

való megérkezés ígéretét is magában hordozza. Az emberiség történetében kulcsfontosságú 

víz rekreációs múltja néhány évszázadra nyúlik vissza, a vízpartok szabadidő-eltöltésben 

érzékelhető kiteljesedését a tömegturizmus
1
 időszakában élték. Az 1980-as évektől 

kezdődően a vízpartok iránti kereslet átalakult (Yeoman 2007), aminek következtében ezen 

desztinációk – a turisztikai desztinációk életciklus modellje szerint – a stagnálás, telítődés 

szakaszába léptek (Agarwal 1997, Jennings 2007, Oreja et al. 2008, Garay – Canoves 

2011). Az 1990-es éveket a tömegturizmus helyszíneiként ismert víz(tenger)parti úti célok 

„túltermelése” jellemezte (Agarwal 1999), ami nem csupán a 3(4)S szegmens visszaesését 

eredményezte, de újabb problémák jelentkeztek, mint például az egy-egy küldőpiactól való 

függés, az imázsproblémák, a környezetrombolás, a befektetések hiánya vagy a magas 

munkanélküliség (Agarwal 1999). A változásokra reflektálva, az ún. második generációs 

(Chapman – Speake 2011) vízparti desztinációk sokféleképpen próbálják magukat 

újrapozícionálni, a turisztikai fejlesztések sok esetben a víztől független vonzerőkre 

fókuszálnak. A tömegturizmusban fénykorukat élő célterületek ma már nem csupán a 

passzív pihenést keresők igényeit elégítik ki, egyre nagyobb arányban fedezik fel új 

célcsoportok a vízparti táj nyújtotta szépséget. Ez együttjár a vízpartok turizmusorientált 

definiálásának fejlődésével: míg az elmúlt 50 évben a vízparti turizmus területileg a 

partszakaszokra (strandokra) koncentrálódott, ma már a vízpart egészét magában foglalja, 

ideértve a vízi és a szárazföldi aktivitásokat (Hall 2001).  

Magyarország turizmusában a rendszerváltozás jelentette azt a mérföldkövet, ami a 

hazai desztinációkat újrapozícionálásra késztette. Bár a tömegturisták arctalan hada rég 

eltűnni látszik a turizmus térképéről, az elmúlt néhány évben olyan külső hatások (például 

a belföldi turizmust erősítő üdülési csekk bevezetése és 2012-ig tartó sikertörténete
2
 vagy a 

2008-ban kezdődött, a turizmust sem kímélő gazdasági válság) érték a magyarországi 

célállomásokat, ezen belül a vízpartokat, amelyek napról napra a „finomhangolást” teszik 

szükségessé.  

                                                 
1
 „A tömegturizmus … a második világháborút követően elterjedő forma, amely alapvetően az utazás 

létformává válásával és volumenének ugrásszerű megnövelésével alakult ki.” (Michalkó 2012:43) 
2
 A SZÉP kártya vizsgálatára nem terjedt ki az értekezés.  
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A vízparti desztinációk tipikus példái az egyre erősebb versenyhelyzetnek: a nyári üdülés 

alapvető elemei (víz és napfény) erőteljesen meghatározzák a célterületek arculatát, ezáltal 

a domináns tájelemekre, mint alapvető miliőalkotókra lecsupaszított úti célok könnyen 

összetéveszthetők egymással (Michalkó 2007). A versenyben történő sikeres helytállást 

szolgálhatja az egyedi vonzástényezők meghatározása és következetes kommunikációja, 

ami a márkázást jelenti. Az országok és városok mellett ma már egyre inkább a helyek 

márkázása kerül a középpontba (ETC – UNWTO 2009, Lorenzini et al. 2011), ami egy 

holisztikus, a turizmuson túlmutató megközelítést takar (ETC – UNWTO 2009). A víz által 

erőteljesen determinált vízpartokon különösen fontos, hogy a márka szorosan kapcsolódjon 

a természeti, a kulturális és a társadalmi környezet adottságaihoz (Lorenzini et al. 2011).  

 A világon több évtizedes múltra visszatekintő regionális gondolkodás (Illés 2008) 

Magyarországon is a területi folyamatok felértékelődését (Rechnitzer 1995, Nemes Nagy 

2009) vonta magával. Ennek értelmében az országos mellett egyre nagyobb hangúly 

helyeződik a lokális-regionális szintre, továbbá a gazdasági mellett a társadalmi és 

ökológiai feltételekre (Rechnitzer 1996). amelyek a vízparti területekre is hatással vannak. 

A közigazgatásilag nehezen lehatárolható vízparti területeken véleményem szerint 

különösen releváns a – közigazgatási határok dominanciájával jellemezhető (Nemes Nagy 

2009) – területiséggel történő kapcsolódási pontok feltérképezése. A téma aktualitását adja 

továbbá, hogy az elmúlt években (2005-től kezdődően) Magyarországon elindult turisztikai 

desztinációmenedzsment (TDM) modell folyamatosan formálódik, fejlődik, az egyes 

területi szinteken (helyi, kistérségi, regionális) alakult TDM szervezetek keresik jog- és 

feladatköreiket.  

 A turizmusban is rendre készülnek a stratégiák (az értekezés írásakor a 2014–2020-

ig tartó európai uniós költségvetéshez igazodó turizmusfejlesztési stratégia aktuális), 

tapasztalataim szerint azonban a regionális gondolkodást általánosságban jellemző „új 

szemléletű területi tervezés” (Rechnitzer 1995:91) hiánya a turizmusban is tetten érhető. 

Erre reflektálva, értekezésem középpontjában a sok esetben a retorika szintjén megrekedő, 

tartalommal részlegesen megtöltött természeti környezet áll. A táj szerepének 

feltérképezését egy komplex – több szempontból innovatívnak és hiánypótlónak tekinthető 

– módszertan mentén végzett primer kutatás támogatja.  

A magyarországi vízparti területek közül több ok miatt esett a választásom a 

Balaton régióra. A tó és környéke a hazai turizmus egyik legnépszerűbb úti célja (KSH 

2011/b), igen kedvelt kutatási téma a döntéshozók és a tudományos kutatók körében. A 

Balaton régió turizmusorientált vizsgálata újabb és újabb, megválaszolásra váró kérdéseket 
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vet fel, és számos, néhány évtizeddel korábban már megfogalmazott probléma máig 

aktuális, Zilahy Lajost idézve: „valahogyan itt van az igazság: a mindenkori kormányok 

tudják azt, hogy van balatoni probléma, de hogy Balaton is van, arról fogalmuk sincs.”
 3

. A 

több évszázados múltra visszatekintő (Rátz 2007), a tömegturizmus időszakában 

„feloldódott” (Schleicher 2011), a magyar lakosság számára nem csupán egy úti célt 

jelentő, a turizmus térképén önálló Balaton régióban jól vizsgálhatók a vízparti 

desztinációk turizmusát érintő legfontosabb kérdéskörök (például időbeni és területi 

koncentráció, turisztikai kínálat összetétele), ami más célterületek számára is értékes 

következtetéseket hozhat.  

Doktori értekezésem fő célja a vízparti területek, különösen a Balaton régió 

turizmusorientált bemutatása. A kutatásom fókuszában álló táj vizsgálata során a 

feldolgozott források tapasztalataiból merítve értelmezem a magyarországi vízparti 

területeken végbemenő folyamatokat, a vízparti célállomások fő jellemzőit. A felállított 

hipotézisek igazolása/elvetése mellett kutatásom várható eredményei a következők:  

 A turizmus rendszerének értelmezése a vízparti területeken, különös tekintettel a 

víz által erőteljesen determinált táj szerepére.  

 A Balaton mint turisztikai desztináció potenciális márkaértékeinek meghatározása.  

 

                                                 
3
 Zilahy Lajos, megjelent a Balatoni szívhalászat – Magyar írók novellái című kötetben, Noran Libro kiadó, 

Budapest, 2012.  
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2. Elméleti háttér  
 

Az értekezés elméleti fejezetében a regionális és földrajztudomány, a közgazdaságtan és a 

marketing felől közelítem meg a témát. A vízparti területek turizmusorientált vizsgálatához 

ezek a tudományágak állnak a legközelebb, amelyek együttes alkalmazása a magyarországi 

vízparti desztinációk komplex elemzését teszi lehetővé. Tapasztalataim szerint a 

napjainkban erősen marketingorientált turisztikai kutatások mellett alapvető fontosságú 

más tudományágak bevonása, a transzdiszciplináris megközelítés. Az értekezés fókuszában 

álló vízparti desztinációk számos nemzetközi és hazai turisztikai kutatást ösztönöztek, a 

feldolgozott források alapján mégis úgy vélem, hogy az említett tudományágak 

metszéspontainak feltérképezése a vízpartok szemszögéből kevésbé érintett. Éppen ezért 

nagyon fontos – és egyben komoly kihívást jelentő – célkitűzése jelen fejezetnek, hogy 

ezeket a kapcsolódási pontokra felhívja a figyelmet, ezzel is támogatva a vízparti területek 

holisztikus megközelítését.  

Értekezésemben a „vízpart” kifejezés használatát tartom indokoltnak, mert 1) az 

egyes vízpart típusok (tenger, tó, folyó) turisztikai vonatkozásai nagyon sok közös pontot 

mutatnak; 2) a magyarországi tó- és folyópartok nyújtotta turisztikai élmény a tengerparti 

utazás élményével is számos közös pontot mutat; és 3) a felhasznált szakirodalom a 

vízparti széles körét foglalja magában, amely eredmények, gyakorlatok a hazai célterületek 

számára relevánsak. Ahol a feldolgozott forrás jelöli a vizsgált vízpart fókuszát (szerző 

által használt terminus technicus), ott azt az értekezésemben is feltüntettem.  

Értelmezésemben a vízpart azt a táji környezetet jelenti, amelyben a desztináció 

található, ahol a különböző motivációval érkező látogatók az utazási élménnyel 

gazdagodnak.  

A fogalmi lehatároláshoz tartozik, hogy a környezet – a turizmus rendszeréből 

kiindulva – közgazdasági megközelítést takar, ezért nem jelenti a táj szinonímáját az 

értekezésben. A vízparti desztinációk vonatkozásában a tájat és a táji környezetet 

használom szinonímaként.  
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2.1. A VÍZPARTI TERÜLETEK TURIZMUSORIENTÁLT ÉRTELMEZÉSE  

 

„Az egyén különösen a térspecifikus turisztikai termékek (városi, falusi, hegyvidéki, 

vízparti turizmus, valamint az ökoturizmus) „fogyasztása” során találhat rá arra a helyre, 

amely elképzeléseiben, vágyaiban ideális (nem feltétlenül idilli) környezeteként él.” 

(Michalkó et al. 2007:272). 

 

„A modern turizmus története során az utazási célterületet jelentő tájak … tipizálódtak (pl. 

tengerparti üdülőövezet, magashegyi síparadicsom), és felkeresésüket már nemcsak a vágy, 

hanem a divat is befolyásolta. A … táj és az ember kapcsolata átformálódott, gyakran csak 

a táj egyes elemei (vonzerői) kapnak hangsúlyt.” (Michalkó 2005:61)  

A vízpart önmaga egy, a desztinációt meghatározó táji környezet
4
. A vízpartok 

nagyon sokfélék, megkülönböztethetünk tengert, tavat (természetes vagy mesterséges) 

vagy folyókat (de itt említhetjük meg a jeget is!). A vízparti területek értelmezhetők a falu 

– város szemszögéből is (1. ábra). A tengerpartokon jelentős turisztikai vonzerővel 

rendelkező nagyvárosok (például Barcelona) is találhatók, ezzel szemben a tóturizmus 

elsősorban vidéki/falusi turizmusnak (Cooper 2006, Hall – Harkönen 2006) tekinthető.  

 A világ nemzetközi turizmusában a tengerpartok dominálnak, hazánkban – a 

legtöbb esetben fürdőzésre alkalmas – tavak és folyók alkotják a vízparti turisztikai 

célterületeket. A fürdőzés a vonzástényezők középpontjában áll, amivel párhuzamosan – 

egy fürdőzésre nem alkalmas vízfelülettel összehasonlítva – kisebb hangsúlyt kapnak az 

egyéb tevékenységek. A magyarországi vízpartok további fontos jellemzője, hogy – 

tengerpart hiányában – a nyári vízparti üdülés élményét nyújtják, ami adottságaik ellenére 

a tengerpartokhoz teszi őket hasonlóvá. Ez egyúttal nagyban megkülönbözteti az ún. 

tengerszem tavaktól (Wörthi tó, Garda-tó, Como-i tó, Boden-i tó stb.).  

A vízparti turizmus az egyének lakóhelyén kívülre tett, szabadidős célú utazása, 

amely vízparti környezetbe (tó, tenger, folyó stb.) irányul, ott vízhez közvetlenül vagy 

közvetetten kapcsolódó, illetve víztől független tevékenységet végez (Jennings 2007). A 

vízpartok turizmusorientált megközelítése ma már holisztikus, a partközeli területeken és a 

vízhez kapcsolódó aktivitásokon túlmutató fogalmat takar (Hall 2001). Szintén Hall (2006) 

értelmezésében a tóparti turizmus kiterjed a tóra, a partra és annak környékére, amely 

támogatja a tavat mint turisztikai vonzerőt.  

 

                                                 
4
 A környezet ebben értelmezésben közgazdasági fogalom. 
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1. ábra 

Vízpartok a turizmusban  

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

Az önmagában vonzó tájelemnek tekinthető, sok esetben a desztináció (például 

Finnország, Magyarország, Skócia, Svájc vagy Új-Zéland) központi vonzerejét adó 

(Cooper 2006, Hall – Harkönen 2006) tavak és tágabb értelemben vízpartok az emberiség, 

az emberi élet szempontjából kiemelkedőek (Cooper 2006), stratégiai erőforrásnak 

tekinthetők (Hall – Harkönen 2006). Ezt igazolják a vízparti területek gazdag régészeti 

leletei is, vagy gondoljunk csak az emberiség vízzel kapcsolatos legendáia, mítoszaira.  

 A vízpartok
5
 turisztikai, rekreációs története a 18. század végére nyúlik vissza 

(Jennings 2007), a turizmus negatív hatásai – amelyeknek a turizmus nem csak okozója, de 

elszenvedője is! – ezzel szemben csak később, a 20. század végén kumulálódtak (Hall – 

Harkönen 2006). A víz és a rekreációs tevékenységek kapcsolata sokrétű, ide tartozik a 

piknik, a kirándulás, a nyári üdülés, a második otthon, a fürdőkúra stb. (Jennings 2007). 

Korábban a vízpartok felkeresése is a gazdagok kiváltsága volt, sokan nem is fürdőztek 

(Jennings 2007). A vízpartok a nyári pihenés elmaradhatatlan részét képező üdülés 

legnépszerűbb helyszíneivé végül a második világháborút követő időszakban váltak. A 

tömegturizmus fémjelezte évtizedek hosszú-hosszú évekig meghatározták a vízpartok 

arculatát. A tömegturisták arctalan hada mára ugyan eltűnni látszik a turizmus térképéről, a 

vízparti desztinációk azonban továbbra is az utazók széles rétege számára elérhetőek,  

                                                 
5
 Eredeti forrásban tavak. 
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mind a mai napig a – volumenét tekintve – legnagyobb vendégforgalmat mondhatják 

magukénak. Ez egyúttal egy nagyon fontos problémának is gyökere: az, hogy a vízparti 

utazás sokak számára elérhető, ez a vízparti célállomások számára egyfajta „alacsonyabb 

státuszt” jelent például egy – önmagában magasabb minőségű szolgáltatásokkal és 

magasabb árakkal társított (Konu 2010) – egészségturisztikai úti céllal szemben. Ez nem 

csupán a versenyben való helytállást befolyásolja, de megnehezíti a magasabb minőségű 

szolgáltatások (például wellness, vitorlázás, golf stb.) piacra vitelét a vízpartokon.  

 Az ún. második generációs (Chapman – Speake 2011) vízparti desztinációk 

sokféleképpen próbálják magukat újrapozícionálni: új attrakciók létesítése (Agarwal 1999), 

a fenntartható fejlődés középpontba állítása (Oreja et al. 2008), egy-egy szegmensre 

történő specializálódás (Garay – Canoves 2011, Chapman – Speake 2011) vagy a minőségi 

turizmus előtérbe kerülése (Agarwal 1999, Chapman – Speake 2011) mind lehetséges utat 

jelentenek.  

 A vízparti területek turizmusorientált vizsgálata a nemzetközi és a hazai 

szakirodalomban egyaránt népszerű, sokrétűen megközelített kutatási téma. Az értekezés 

során szintetizált források az egyes fejezetekben, a vizsgált témákhoz kapcsolódóan 

szerepelnek.  
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2.2. A VÍZPARTOK TÉRSPECIFIKUS JELLEMVONÁSAI  

 

„Az ember alapvető szükséglete ugyanis a térbeli identitás – táj, régió, település stb. – 

átélhetősége, az az érzés, hogy része a tájnak.” (Piperek 1971 alapján Berényi 2008:59) 

 

A turizmus és a térbeliség számos ponton kapcsolódik. A turizmus eredendően a 

lakóhelyen kívülre tett utazást jelenti. A turisztikai desztinációk földrajzilag lehatárolható 

térként történő értelmezése ugyancsak a térbeliség fontosságára hívja fel a figyelmet. Itt 

szükséges megemlíteni a turizmus rendszerét, hiszen a rendszer sajátosságaiból eredően 

szervesen kapcsolódik a térbeli tudományokhoz. E – napjaink turizmusában már 

triviálisnak tekinthető – ismereteken túl számos olyan vonatkozása van a regionális 

tudománynak, amelyek az értekezés fókuszában álló vízparti területek turizmusorientált 

megközelítéséhez értékes információkkal szolgálnak.  

Ennek tükrében jelen fejezet célja, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat, 

befolyásoló tényezőket feltérképezze, ennek mentén értékelje a magyarországi vízpartokat, 

ezen belül a Balaton turisztikai régiót. Az alábbiakban szintetizált források számos 

tudományterületet reprezentálnak, amelyek képviselői közül kettőt emelnék ki e helyütt: 

Nemes Nagy József fogalomrendszerét, műveit – amelyek gondolatisága a turizmussal 

foglalkozó szakemberek számára is érdekes kérdéskörökre világít rá – a térbeliség, a 

regionális tudomány iránymutatójaként használtam, ideértve a „területi” kifejezés 

használatát, ami a lehatárolt területegységként értelmezhető vízpartokra is vonatkozik. A 

Michalkó Gábor nevével fémjelzett tudományos eredmények pedig a turizmus felőli 

megközelítést alapozták meg. Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a feldolgozott 

nemzetközi és hazai szakirodalom a vizsgált témához egy-egy konkrét kérdéskörre, illetve 

célterületre fókuszálva nyújt információkat, aminek hátterében megítélésem szerint 

szerepet játszik, hogy a regionális tudomány művelői számára a turizmus egy a gazdasági 

ágazatok közül, a turizmuskutatók – így saját magam – számára pedig a regionális 

tudományhoz való kapcsolódás erősen turizmus- (és marketing)orientált.  
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2.2.1. A tér, amiben élünk  

 

A személyes tértől a világegyetemig számos térben éljük mindennapjainkat, keressük 

helyünket és boldogulásunkat. A közvetlen környezet (család, település) meghatározó, 

ámde világképünket, életstílusunkat, igényeinket, vagy éppen utazási motivációinkat az 

egész világ befolyásol(hat)ja. A turisztikai úti célok az egész világból fogadhatnak 

látogatókat, a vendégek jelentős többsége mégis mind a mai napig belföldi és a közeli 

országokból/azonos kontinensről érkező. Az időbeni elérhetőséggel párhuzamosan csökken 

a fizikai távolság jelentősége (Faragó 2007). A vízpartok turizmusorientált 

megközelítésében ez kétféleképpen is értelmezhető: a belföldi utazók számára a hazai 

célállomások könnyen, rövid idő alatt megközelíthetőek, ezzel párhuzamosan az 

elérhetőség javulása befolyásolja a teljes kikapcsodást (rövid a desztinációra, az utazásra 

történő ráhangolódás ideje).  

 Az egyenlőtlenséggel és rendezettséggel jellemezhető teret (Szabó 2008, Nemes 

Nagy 2009) a tudomány fizikai és társadalmi térre osztja fel (Farkas 2003). A természeti és 

a művi környezet (Karancsi 2006) közötti szoros kapcsolatot jelzi, hogy „a földrajzi-fizikai 

tér egyben „társadalmi tér” is. A tájba illeszkedő társadalmi környezet (Mikházi – 

Szilvácsku 2010) a világ egyre nagyobb részét „megszerkeszti, művivé és mesterségessé 

teszi” (Bangó 2006:385, Karancsi 2006), és bizony nincs ez másként a turizmusra 

predesztinált vízpartokon sem, sok desztinációban mára „elfogytak” a szabadon 

felhasználható (beépíthető, gazdasági tevékenységbe bevonható) terek (nagyfokú 

beépítettség, magántulajdonosok). Nemes Nagy (2009) fogalomrendszerére hivatkozva a 

vízpart egy tértípusként, földrajzi térként (ami a tájat is jelenti) értelmezhető. Ez a 

továbbiakban nagyon szerteágazó lehet, mert a tó homogenizáló szerepe ellenére 

gazdaságilag, társadalmilag eltérő határok húzhatók meg. A vízpart mint földrajzi tér 

vizsgálata értekezésemben – reflektálva Nemes Nagy (2009) gondolatiságára – a külső (a 

vízpart és külső környezete) és a belső (vízparton belüli) kapcsolatokat is magában 

foglalja.  

A turizmusban napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a kultúrtáj, vagyis a 

turisztikai élményt adó úti cél elválaszthatatlan része a társadalom gazdasági, kulturális és 

esztétikai tevékenysége (Michalkó 2005, Karancsi 2006, Berényi 2008, Frisnyák 2008). A 

kultúrtájnak objektív és szubjektív elemei vannak, fontos, hogy az ember mennyire tartja 

magát a táj „részének” (Berényi 2008).  
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Ide kapcsolható az ún. szubjektív térérzékelés eredményként létrejövő mentális térkép, 

amelynek milyenségét nagyban befolyásolja az adott személy attitűdje, életestílusa, 

beállítottsága stb. (Garda 2009).  

A mentális terek az térre és a hozzá kapcsolódó tapasztalatokra épülnek, jellemzőiket 

meghatározzák az egyéni érték- és érdekkülönbségek (Nemes Nagy 2009).  

Ide tartozik a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő „helytelenség”, 

helyfüggetlenség (Tuohino 2006, Nemes Nagy 2009). A technológiai, infokommunikációs 

fejlődése a turizmust sem hagyja figyelmen kívül: az utazók a desztinációban is igénylik a 

magas színvonalú szolgáltatásokat (ami jelentős, sokszor erejükön felüli infrastrukturális 

beruházásokat feltételez a célállomások részéről), ezzel párhuzamosan a turisztikai úti 

célok élettérként is vonzóak lehetnek (például távmunkában dolgozók)
6
.  

 

2.2.2. A táj szépsége önmagában vonzó  

 

A területi fejlődést befolyásoló (Baráth és tsai. 2001), tartósan helyhez kötött elemként 

értelmezhető (Faragó 2007) táj, a „minket körülvevő valóság” (Karancsi 2006:6) szépsége 

abban rejlik, hogy nem „előre megtervezett kompozíció” (Karancsi 2006:6). A természet 

szépsége az emberi szépségnél jóval rövidebb múltra nyúlik vissza. A természet fensége a 

18. században került az érdeklődés középpontjába (Eco 2005). A művészetben ez a 

megdöbbentő, rettenetes tájképi elemek ábrázolását hozta magával (például magas hegyek 

vagy viharos tenger). A 18. században az utazók már nem a hódítás céljából keltek útra, 

hanem hogy „új élményekkel és új érzelmekkel találkozhassanak” (Eco 2005:282). Az 

ember és a természet kapcsolata azonban még sokáig mítikus maradt (NABE 2002). A 

vízpartok, ezen belül a tenger – és az ezzel szoros kapcsolatban álló napsütés – rekreációs, 

turisztikai szerepe a 19. század végén, a 20. század elején került előtérbe.  

A táj szépségének mérési lehetőségei, vagyis az egyén által érzékelt szubjektív 

érzékelés „számszerűsítése” több hazai kutatót megihletett az elmúlt évtizedekben 

(Karancsi 2006). Egy táj egyedi szépségét objektív, fördrajzi ismérvek (például a Tapolcai-

medence egyedi földrajzi jellemzői, legmagasabb hegy, legnagyobb felületű tó) és az adott 

vidéken élők és oda látogatók szemében élő érzelmi, szubjektív jellemzők adják (Karancsi 

2006, Frisnyák 2008). Tuohino (2006) szerint a táj az ismeretek és az érzelmek összessége, 

azaz a fizikai valón túl is érzékeljük, s magunkénak akkor érezzük, ha megtapasztaljuk. 

                                                 
6
 Lengyel Márton az 1990-es évek közepén már említi a Balaton régió mint exkluzív élettér lehetőségeit, ami 

ezen trendek fényében a jövőben megvalósulhat, a tó és környéke felértékelődik/új értelmezést nyerhet.  
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Míg az objektív megközelítés szerint a táj „minősége egy magából fakadó belső érték”, 

addig a szubjektív értékelés szerint „egy táj lehet akármilyen gyönyörű, a szépség … a 

szemlélő sajátos kulturális, szociális és pszichológiai beállítottságának terméke” (Karancsi 

2006:10).  

A turisztikai promócióban gyakran használt táj önmagában statikusnak tekinthető, ezzel 

egyidejűleg szimbolikus jelentése idővel változhat (Pitkanen 2006).  

A táj pozitív (Mikházi – Szilvácsku 2010) esztétikai értéke szorosan kapcsolódik 

üdülési és természetvédelmi potenciáljához (Karancsi 2006). A tájat felfedezők néhány 

évszáddal ezelőtt a festők ajánlásai alapján keresték a természeti környezet fenségének 

élményét (Karancsi 2006), ezzel szemben a mai utazó számára a fényképezőgép nyújtotta 

szabadság lehetővé tette a táj megörökítését. A fényképezés az utazó kezébe adta az 

irányítást, az élményt megörökítő pillanatok esetében a táji környezet mellett előtérbe 

kerültek az együttutazók. A természet ideális esetben ingyenesen megtapasztalható 

(Laarman – Gregersen 1996), s talán éppen ezért, sokan nem becsülik eléggé (Lee 1997), a 

táj nyújtotta multiszenzuális élmény erőteljes kontrasztban áll annak megőrzéséval (Varley 

– Medway 2011). Értékének megőrzését a kisebb méretű turisztikai vállalkozások 

támogathatják, ezzel szemben a nagyvolumenű infrastruktúra károsan hat (Lee 1997).  

A városi környezetből kiszakadt utazók keresik a természet szépségét, ezzel 

egyidejűleg magukkal viszik környezetük számos elemét, kényelmét, ami végül 

megváltoztatja a felkeresett úti cél táji karakterét, így az elveszíti eredeti vonzerejét 

(Karancsi 2006). Az, hogy a felkeresett vízparti desztináció város-e vagy sem, a potenciális 

látogatók számára előny (például könnyű megközelíthetőség), az úti cél imázsát nem 

befolyásolja. A – turisztikai promócióban is előszeretettel használt (Tuohino 2006) – táj 

szépségének felfedezését segítik a kilátópontok, amelyek Nemes Nagy (2009:100) 

megfogalmazásában „sajátos érzékelésorientált térelemek”, és mint ezek nemcsupán 

esztétikai szempontból fontosak, hanem eladhatóak – piacosíthatóak.  

 

2.2.3. A turisztikai miliő  

 

A miliő „az embereket körülvevő környezet” (Michalkó 2005:119), amit minden ember 

máshogy él meg (Michalkó 2005). A turisztikai miliő Michalkó (2005:124) 

meghatározásában „a turizmusban hasznosított tér élményelemei megélésének objektív 

vetülete, vagyis annak a folyamatnak az eredménye, amelynek során az adott helyet 

felkereső egyének észlelésének eredője a társadalmi tudás részévé válik.”  
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A helyek minden esetben egyediek, az objektív mellett megkülönböztethető a szubjektív 

jelentéssík (Nemes Nagy 2009). A turisztikai miliő a látogatók szubjektív értékelésén túl 

egységes képpé áll össze (Rátz – Michalkó 2008), függetlenül attól, hogy közigazgatásilag 

egy egységet alkot-e (gondoljunk például a megyehatárokon átnyúló Balatonra és Tisza-

tóra, vagy az országhatáron átnyúló Fertő-tóra). Michalkó (2005) értelmezésében a 

turisztikai miliő a kínálatból fakad, annak ellenére, hogy elválaszthatatlan a kereslettől. Az 

egyes környezetekkel való kapcsolat – a saját kutatásom fókuszát adó vízpart – dominánssá 

válhat. Míg az imázs vizsgálata az úti célt nem ismerők körében is releváns, addig a miliő 

esetében szükséges a személyes tapasztalat (Michalkó 2005).  

 Michalkó (2005) mediterrán turisztikai miliőt vizsgáló kutatása – ami Nemes Nagy 

(2009) értelmezésében a hely nélküliséggel hozható kapcsolatba – rávilágít, hogy a 

miliőelemekre „lecsupaszított” desztinációk könnyen összetéveszthetők. A közös 

miliőelemeken (például gasztronómia, tenger) túl vannak helyspecifikus elemek (például 

bikaviadal vagy tánc Spanyolország esetében), amelyek megalapozhatják az adott 

célállomás potenciális márkaértékét. A globalizációs hatására homogenizálódó helyek 

(Nemes Nagy 2009) számára az egyedi jellemvonások, a hely szelleme („genius loci”) 

egyre inkább előtérbe kerül.  

 A Balaton turisztikai miliőjét vizsgáló kutatásban Rátz – Michalkó (2008) arra a 

következtetésre jutnak, hogy a tavak sajátos környezettel rendelkeznek, amelynek 

középpontját maga a táj adja. A 2006-ban lezajlott kutatásuk eredményei szerint a Balaton 

miliőjének domináns elemei között a fürdőruha, a strandpapucs, a meleg, a napsütés, a 

napnyugta, a fagylalt, a lezser viselet, a magyar nyelvű feliratok és turisták, valamint a 

lángos állnak az élen (Rátz – Michalkó 2008).  

 

2.2.4. A vízparti terek Magyarországon  

 

A turisztikai termékek esetében beszélhetünk a termékhez kapcsolódó földrajzi térről, 

Michalkó (2012) értelmezésében ez a falusi turizmust, a városi turizmust, az ökoturizmust, 

a vízparti és a hegyvidéki turizmust jelenti. A vízparti és a hegyvidéki desztinációk 

értelmezhetőek a falu – város szemszögéből is. A világ népszerű turistacélpontként ismert 

vízpartjain a tengerpartok esetében találunk nagyobb városokat (például Barcelona), a 

tópartokon a kisebb települések dominálnak. A „városiasodás”, a várossá avatások 

növekvő száma ellenére a vízpartokon fekvő települések mind a mai napig megőrizték 

arculatukat, a hagyományos értelemben vett városias környezet hiányzik (Szepesi 2008).  
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A turisztikai célállomások számára a városi cím előny a források megszerzésénél, a 

befektetések vonzásánál, és a helyi lakosság számára a „városi” infrastruktúra változása az 

életminőségben. Ezzel egyidejűleg az infrastruktúra megteremtése komoly erőforrásokat 

igényel (Furgala et al. 2006).  

A települések társadalomszerkezete a fogyasztást, az ott élők életstílusát erőteljesen 

befolyásolja (Kozák 2010). A községekben és a városokban például alacsonyabb
7
 a 

kultúrafogyasztás (Kozák 2010), ami a turizmus szempontjából azért érdekes, mert a helyi 

lakosság érdemben nem jelenik meg turisztikai fogyasztóként (például rendezvényeken). 

Felvetődik a kérdés, hogy a turisták számára létrehozott terek (például zárt vitorláskikötők) 

a helyi közösséget mennyire szolgálják, Nemes Nagy (2009) felhívja a figyelmet arra, 

hogy a helyi lakosság és a turisták térhasználata eltérő. Érdekes módon Nemes Nagy 

(2009) a nagyvárosok kapcsán említi, hogy azok aktív terei közül több a vendégek 

(turisták) által funkcionál, ami egyúttal szezonalitást eredményez ezen létesítmények 

számára. Konfliktushoz vezethet a természeti erőforrások korlátozottsága, a víz- és 

területhasználat (Bonaiuto et al. 2002, Hall – Harkönen 2006), ami a Balaton esetében a 

nemzeti parkhoz tartozó terület tekintetében jelenik meg
8
. Ennek oka, hogy a 

természetvédelmi területek kijelölése általában országos szinten történik, ami a helyi 

lakosság körében tiltakozást válthat ki.  

 A vízparti területek életében a turizmus a táj társadalmi hasznosításának 

formájaként értelmezhető (Frisnyák 2008). Ez a kulturtájat formáló funkció (Berényi 2008) 

a hazai vízpartok természeti és ember alkotta jellemzőit egyaránt alapjaiban változtatta 

meg az elmúlt évszázadban. Míg azonban például a bányászat a tájat rombolta, a turizmus 

esetében a desztináció alapját adó természeti környezet az emberi átalakítást követően is a 

középpontban maradt. Napjainkban növekvő nyomás van a helyi termelőkön, hogy 

„turisztikai látványossággá” fejlődjenek, annak minden előnyével (például több bevétel) és 

hátrányával (például a munkafolyamat megváltozása a látogatók igényei szerint), amiben a 

turisztikai szervezetek szerepe elvitathatatlan (Everett 2012). A vízpartok iránti stabil 

turisztikai kereslet pozitívan járul hozzá, hogy a helyi gazdaság színterei a látogatók 

számára autentikus, valódi vonzerővé váljanak.
9
  

                                                 
7
 Budapesttel és a megyeszékhelyekkel összehasonlítva.  

8
 A jövőben ez kiegészülhet a világörökségi címet elnyerő területekkel, amennyiben a felterjesztés 

megtörténik.  
9
 A Balaton régióban a szőlőtermesztéssel, borral foglalkozók esetében erőtejles változás tapasztalható, egyre 

nagyobb számban nyitnak a turisták felé a borosgazdák.  
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A vízpartok sok országban a második otthonok népszerű helyszínei (Hall – Harkönen 

2006). A vízparti területek arculatát erőteljesen befolyásolja a nagy számú 

üdülőtulajdonos. A második ingatlan kiválasztásában fontos szempont a megközelíthetőség 

és a jó panoráma, vagyis az objektív tényezők mellett erőteljesen jelen van a táji környezet 

és annak szubjektív érzékelése (Szabó – Fórián 2008).  

A Balaton régióban nagy számban jelen lévő második ingatlanok a települések, falvak 

„kiüresedését” vonják magukkal, viszont az üdülők sok esetben rendezettebb környezettel 

rendelkeznek.  

Magyarország turizmusát tekintve a kínálat térbeli megoszlása turisztikai régiók, illetve 

kiemelt üdülőkörzetek segítségével elemezhető. A kilenc turisztikai régió közül kettő 

(Balaton és Tisza-tó) egyértelműen a vízparthoz köthető. A kiemelt üdülőkörzetek 

vonzerejében jól tetten érhetők a tájjal, a földrajzi térrel kapcsolatos tényezők. A Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet (KÜ), a Dunakanyar KÜ, a Mátra-Bükk KÜ, a Mecsek és Villány 

KÜ, a Sopron-Kőszeghegyalja KÜ, a Tisza-tó KÜ és a Velencei-tó – Vértes KÜ 

önmagukban vonzó természeti környezettel várják a potenciális látogatókat. Ezen túl is 

vannak a potenciális utazók képzeletbeli térképén helyet kapó tájegységek (Hajdúság, 

Hegyalja, Jászság, Nyírség, Őrség, Szigetköz stb.), amelyeket turisztikai célú kutatások is 

vizsgálnak (például Magyar Turizmus Zrt. 2010). A „turisztikai események 

kikristályosodási pontjaként” (Kaspar idézi Michalkó 2007:120) értelmezhető települési 

szinten az ún. kiemelt üdülőhely minősítés jelzi az adott célállomás turisztikai szerepét, 

ami nem feltétlen fedi az utazók által bejárt területet. A kereskedelmi szálláshelyeken 

2010-ben a tíz legtöbb vendégéjszakát regisztráló települést – amelyek mindegyike város – 

vizsgálva egyértelműen kirajzolódik az egészségturizmus dominanciája. E mellett a 

vízparti turizmus, a városlátogatás és az ehhez szorosan kapcsolódó kultúra emelkedik ki. 

(1. táblázat)  
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1. táblázat  

A legnépszerűbb magyarországi úti célok – települések  

 
Település 

Lakosok 

száma* 

Vendég-

éjszakák 

száma** 

Vonzerő, úti cél típusa 

1 Budapest 1 733 685 6 059 536 városlátogatás 

2 Hévíz 4 318 934 385 egészségturizmus 

3 Hajdúszoboszló 23 282 779 188 egészségturizmus 

4 Bük 3 410 665 780 egészségturizmus 

5 Siófok 24 347 583 104 vízpart 

6 Balatonfüred 13 401 458 797 vízpart 

7 Sopron 60 755 454 740 hegyvidék, egészségturizmus 

8 Zalakaros 1 808 413 594 egészségturizmus 

9 Sárvár 14 906 387 623 egészségturizmus 

10 Eger 56 530 285 022 kultúra, hegyvidék 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés  

Megjegyzés: *2010, **Kereskedelmi szálláshelyek, 2010 
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2.3. VÍZPARTI DESZTINÁCIÓK A TURIZMUS RENDSZERÉBEN  

 

„A világ szépsége mindaz, ami megjelenik egyes elemeiben, mint például az ég 

csillagaiban, a levegő madaraiban, a vízek halaiban és a földön az emberben.” (Guillaume 

de Conches in Eco 2005:82)  

 

Az értekezés egyik célja a turizmus rendszerének értelmezése a vízparti desztinációkban, 

kiemelten a Balaton régióban. A nemzetközi és a hazai szakirodalom szintetizálása során a 

turizmussal foglalkozó források esetében vált lehetővé a kimondottan vízparti 

célállomásokra fókuszáló kutatások eredményeinek kiemelése. Az alábbi fejezet a turizmus 

rendszerének bemutatását követően annak elemei (kereslet, kínálat és közvetítő szektor) 

mentén tárgyalja a vízparti területek számára releváns témaköröket.  

„A … vonzerőre alapozott, a vendég igényeinek összességét kielégítő potenciális 

szolgáltatáshalmaz” (Michalkó 2012:178) csoportosítható tevékenység (például 

egészségturizmus), tér (például vízpart), piaci szegmens (például család) szerint, illetve 

önállóan (például kerékpározás) vagy csoportban (például aktív turizmus) (Michalkó 

2012). A vízparti desztinációkban a tér felőli megközelítés nem zárja ki az egyéb 

szempontok szerint csoportosított termékek jelenlétét. Értekezésemben a vízpart azt a táji 

környezetet adja, amelyben – közvetlen vagy közvetett módon – a látogatók turisztikai 

élményben részesülnek.  

„A személyek lakó- és munkahelyén kívüli minden szabad helyváltoztatását, 

valamint az azokból eredő szükségletek kielégítésére létrehozott szolgáltatásokat” 

(UNWTO idézi Michalkó 2007:31) magában foglaló turizmus lényege „a személyek 

élményszerzéssel párosuló környezetváltozása” (Michalkó 2007:33), Otto – Ritchie 

(1996:166) megfogalmazásában: „a résztvevők szubjektív mentális érzékelésén” alapuló 

turisztikai élmény. A vízparti célállomások vizsgálatához két fontos támpontot ad ez a 

megközelítés: 1) a városi mindennapokból kiszakadt utazók számára a vízparti táji 

önmagában a kikapcsolódás ígéretét vetíti előre, 2) a tömegturizmus időszakában a passzív 

pihenésre „berendezkedett” úti célok számára komoly kihívás az – egyre rövidebb idő alatt 

– egyre több élményt kereső turisták igényeinek kielégítése. A tanulás és a munkavégzés 

mellett ma már az utazás is egyre inkább „informális munkavégzésnek” (Rojek 2010:240) 

tekinthető, ami nem csupán az utazás során megvalósuló fizikai, szellemi és lelki 

feltöltődésre terjed ki, de hozzátartozik az élmények másokkal történő megosztása. 
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„Boldogító utazásaink” (Michalkó 2010) során nem csupán új élményekkel gazdagodunk, 

de életminőségünket hosszabb távon is pozitívan befolyásolják a látottak, a szeretteinkkel 

megélt pillanatok.  

 

2.3.1. A turizmus rendszere és hatásai a desztinációra  

 

A turizmus rendszerének értelmezéséhez hozzátartozik, hogy bár a turisztikai szakma 

szívesen és sokszor említi a turizmus – gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő, 

bevételtermelő stb. – szerepét, a statisztikai adatok alapján ezek számszerűsítése nehéz. 

Más ágazatokkal (például ipar) összehasonlítva pedig gyakran azt látjuk, hogy nem a 

turisztikai vállalkozások állnak az adófizetői listák első helyein, és a foglalkoztatási 

hatásokat is árnyalja, hogy a turizmus sokszor szezonális munkahelyet biztosít, vagy 

alacsonyabb képzettségűeket foglalkoztat (ami önmagában véve nem feltétlenül negatív). 

Megítélésem szerint ennek is betudható, hogy a számos tudományágat, gazdasági 

tevékenységet és embereket összekapcsoló, az utazók és a helyi közösség életminőségét 

javító, bevételeket hozó turizmus hatásai a valóságban sokkal árnyaltabban jelentkeznek.  

 Értekezésem egyik fontos célkitűzése a turizmus rendszerének (2. ábra) 

értelmezése, sajátosságainak feltérképezése a vízparti desztinációkban. Ez a turizmus 

rendszeréből (Lengyel 1994, Puczkó – Rátz 2000, Michalkó 2007, Baggio et al. 2010) 

kiindulva, a primer kutatás eredményeinek szintetizálásával történt meg. A nyitott, 

összetett és változatos, dinamikus és interdependens (Lengyel 1994, Michalkó 2007) 

rendszer a kereslet és a kínálat, ez ezeket összekötő közvetítő szektor és az ún. környezetek 

elemeiből épül fel. A turizmus környezetei között Michalkó (2007) a természeti, a 

társadalmi, a gazdasági, a politikai és a technológiai környezetet emeli ki, ami 

értkezésemben kiegészül a kulturális környezettel (Puczkó – Rátz 2000).  

 A kutatásom fókuszában álló természeti környezet alapvetően meghatározó 

(települések, életterek, úti célok) (Lengyel 1994). Itt kell megemlíteni a turizmus fizikai, 

gazdasági és társadalmi-kulturális hatásait (Michalkó 2007), amelyek a vízparti területeket 

is jelentős mértékben érintik. A fizikai környezet megőrzése különösen fontos a 

vízpartokon (Moscardo et al. 2001), a fizikai hatásokhoz tartozik a vízre
10

, a növény- és 

állatvilágra, a levegőre gyakorolt hatások, de az építmények (különösen a második 

otthonok!) is erőteljesen kihatnak a vízpartokra.  

                                                 
10

 A vízminőség a turizmus számára kulcsfontosságú (Cooper 2006).  
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Bár a kutatók igyekeznek felhívni a kereslet és a kínálat figyelmét a turizmus okozta 

károkra, a környezetbarát szemlélet fontosságára, a vízpartokon sokszor nem a turizmus 

okozza a legnagyobb károkat – gondoljunk például a területhasználatra, erdőkivágásra, 

mezőgazdasági tevékenységre, hulladékra, szennyvízre stb., amelyek hatása jóval 

meghaladhatja a fürdőzők okozta károkat (Hall – Harkönen 2006). Cooper (2006) az 

ökoszisztémára gyakorolt hatások között emeli ki péládul a vízszintváltozást, a savasodást 

vagy a vízszennyezést, felhívja egyidejűleg a figyelmet arra, hogy a turizmus hatásai a 

parti területeket is érintik. A gazdasági hatások értelmezésénél fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy a turizmus egy a gazdasági ágazatok közül. Az ágazat pozitív gazdasági 

hatásai közül a foglalkoztatás egyértelműen kimutatható, ezzel szemben a gazdaság 

teljesítményéhez történő hozzájárulás már kevésbé pontos (aminek hátterében a 

multiplikátorhatás és a szürkegazdaság egyaránt szerepet játszik), ami a turisztikai 

döntéshozókat kedvezőtlenebb helyzetbe hozza az érdekérvényesítés során. A társadalmi-

kulturális hatások között Michalkó (2007) a vendég és a vendéglátó kapcsolatát, a 

társadalmi mobilitást, a társadalmi struktúrák formálódását, a fogyasztási és viselkedési 

minták átvételét, a deviáns viselkedési formák megjelenését és a kommunikációs kultúra 

átalakulását nevezi meg.  

 

2. ábra  

A turizmus rendszerének egyes elemei  

 

Forrás: Michalkó 2007:109 és Puczkó – Rátz 2000 alapján saját szerkesztés  
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2.3.2. A vízpartok vonzástényezői
11

 

 

A turizmus alapját jelentő, a motivációnak megfelelő vonzerő (Lengyel 1994, Puczkó – 

Rátz 2000, Michalkó 2007) a vízpartokon kétféleképpen értelmezhető. A táj önmagában 

utazásra csábító, és a „háttérül” szolgál más kiegészítő vonzerőkhöz (Mikházi 2009 idézi 

Mikházi – Szilvácsku 2010). A víz és az azt körülölelő táj természeti (Lengyel 1994, 

Puczkó – Rátz 2000, Michalkó 2007), jellemzően szabadtéri és ingyenes (Puczkó – Rátz 

2000) vonzerőnek tekinthető, a vízpart
12

 önmagában vonzó tájelem (Cooper 2006, Hall – 

Harkönen 2006). A természeti vonzerőkhöz tartozik a víz mellett a napfény és a kellemes 

éghajlat, a természeti ritkaságok (például barlangok), a gazdag növény- és állatvilág, a 

domborzat (például tanúhegyek), a gyógyvizek (például Hévíz) vagy maga a tájképi 

szépség (ami a balatoni táj emberléptékűségében mutatkozik meg). A legjelentősebb hazai 

vízpartok közül a természeti értékek a Tisza-tónál a legdominánsabbak, ott megelőzik a 

fürdőzést (MT Zrt. 2009/b). A természeti attrakciók mellett az ember alkotta látnivalók 

sokfélesége várja a látogatókat, hol jobban, hol kevésbé harmonizálva a táj nyújtotta 

lehetőségekkel. Megítélésem szerint ezt némiképp korlátozza a vízpartokon domináns 

falusias-kisvárosias környezet (például nincsenek jelentősebb közintézmények, kulturális 

központok), a potenciális látogatók köre (például a belföldi utazók túlsúlya), a hely 

„szelleme” stb. Hasznosításában nem várt nehézségeket okozhat a kiszámíthatatlan 

időjárás, és hogy sokszor hiányoznak a táj „fenntartására”, gondozására fordítható, ahhoz 

közvetlenül kapcsolható bevételek (például turistautak, kerékpárutak esetében).  

Az attrakciók egy része a helyi lakosság számára is szabadidőeltöltési lehetőséget 

nyújt (Puczkó – Rátz 2000, Bakucz 2001), ami a helyi közösség jólétének támogatása 

mellett a létesítmények jobb kihasználtságát eredményezi. Fontos megjegyezni, hogy sok 

esetben a helyi társadalom szabadidejét nem a turistákhoz hasonlóan tölti el (például egy 

falusi környezetben a mezőgazdasági munkák kiemelt szerepet kapnak, ezért a helyi 

lakosság nem aktív sportolással tölti szabadidejét). A napi szabadidőeltöltési szokások és 

az utazás alatt végzett tevékenységek között kapcsolat figyelhető meg: számos sport- 

(például kerékpározás) és kulturális tevékenységet (például étterem, koncert) a 

mindennapokban fogyasztók az utazás alatt is szívesebben vesznek részt ilyen 

programokon (Brey – Lehto 2007). 

                                                 
11

 Tekintettel a táj kiemelt szerepére, a vízparti desztinációk vonzástényezőit külön, nem a kínálatot bemutató 

fejezetben tárgyalom.  
12

 Az eredeti forrásban tópart.  
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Ezzel egyidejűleg az utazók az otthoni kényelemről sok tekintetben (például 24 órás 

internetelérés) a kikapcsolódás alatt sem mondanak le. A helyi lakosság által nem használt 

létesítmények sokszor a helyi közösség területeiből vesznek el, ami konfliktusforrás lehet a 

lakosság és az oda látogató turisták között (például egy vitorláskikötőt használók nem 

hagyják el a kikötő területét, pozitív hatásuk a település más szolgáltatóinál nem 

jelentkezik).  

Az egyre inkább egyedi, testreszabott élményeket kereső utazók számára a 

vonzerők minősítése (például világörökség, borvidék, nemzeti park, Kék Hullám zászló, 

Virágos Magyarországért díj) iránytűként szolgálhat (Michalkó 2007), ami azonban nem 

nélkülözi a látogatók szubjektivitását (Lorenzini et al. 2011). A védjegyek többsége a 

fenntarthatósággal, a környezettel áll kapcsolatban (Lorenzini et al. 2011). A nemzeti park 

a legelismertebb és legelterjedtebb módja a természeti örökség védelmének (Mark 2006). 

A vízpartok sok esetben természetvédelmi területek, ami önmagában hozzáadott értéket 

képvisel. Az egyéb minősítések, például a borvidékek vagy a világörökségi helyszínek már 

desztinációtól függően vannak jelen. A vízpartokon a nemzetközileg ismert Kék Hullám 

Zászló minősítés kiemelkedő.  

 

2.3.3. A turisztikai kereslet jellemzői  

 

2.3.3.1. Motiváció, az utazók jellemzői  

 

A vízparti desztinációkat felkereső turisták jellemzőit a kutatók inkább egy-egy desztináció 

tapasztalatára építve, az egyes szegmensek pontos volumenének meghatározását 

hiányolva
13

 igyekeznek feltérképezni.  

A tömegturizmusra berendezkedett vízparti célállomásokat a „homogén” turisták 

hadával szemben egyre inkább heterogén látogatók motivációinak kielégítése nagy feladat 

elé állította. Évtizedeken keresztül fel sem merült a kérdés, hogy a vízpartokat felkeresők 

nem (csak) a passzív pihenés élményéért kelnek útra – ez máig jelentős tömegeket vonz.  

Az 1980-as évektől kezdődően mindez gyökeresen megváltozott, és az addig a turizmus fő 

hadszínterét jelentő vízpartokon sokféle utazó (Kozak 2002, Prebensen et al. 2010) keresi 

boldogulását. Ezzel egyidejűleg Mehmetoglu (2007) szerint a természeti területeket, 

tájakat felkeresőket egységesen motiválja a természet/táj és az ego/státusz.  

                                                 
13

 A kutatásom fókuszában álló Balaton régióban 2012-ben történt nagymintás elégedettség felmérés, 

amelynek eredményei közelebb vihetnek a desztináció célcsoportjainak pontos meghatározásához.  
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Kozak (2002) a vízpartokat (tengerpartokat) felkeresők motivációit négy csoportba 

rendezte: a kultúra (idegen helyek megismerése), az öröm (a mindennapokból való 

kiszakadás), a pihenés és a fizikai aktivitás (aktív pihenés, sport, egészségmegőrzés). 

Prebensen et al. (2010) az ún. „sun and sand” motivációnak két dimenzióját különíti el. A 

fizikai dimenzió két részre osztható: a napsütés és a meleg mellett a pihenés és az 

egészségmegőrzés kap szerepet. A szellemi/lelki dimenzió a kultúrát és a természetet, 

illetve a mindennapokból való kiszakadást jelenti (Prebensen et al. 2010).  

A vízparti desztinációkra fókuszáló kutatások – motivációval összefüggő – kedvelt 

témája a visszatérő vendégek vizsgálata. A visszatérési szándékot általánosságban 

pozitívan befolyásolja az elégedettség és a korábbi tapasztalat (Campo-Martínez et al. 

2010), ezzel egyidejűleg az újdonság keresése, az új helyek felkeresése iránti vágy a 

visszatérés ellen hat (Assaker 2011). A költés tekintetében már nem ilyen egyértelműek a 

hatások: a vissztérő vendégek kevesebbet költhetnek, mert tájékozottabbak 

(hatékonyabban költik el a pénzt, nincs felesleges kiadás), ugyanakkor többet is költhetnek, 

mert hajlandóak a magasabb minőségre áldozni (például magasabb színvonalú 

szálláshelyen szállnak meg) (Campo-Martínez et al. 2010).  

A vízparti utazók megismeréséhez szorosan kapcsolódik, hogy az utazók jellemzőit 

feltérképező kutatások a demográfiai változók egyre szélesebb körét alkalmazzák. Ezen 

belül a hagyományos jellemzők (például nem, életkor, lakóhely, jövedelem, iskolai 

végzettség stb.) mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az életstílust leíró változók 

(szabadidőeltöltési szokások, fogyasztói csoportokhoz való tartozás stb.) (Georg 2002, 

Christie 2004, ETC – UNWTO 2007, Konu 2010).  

 

2.3.3.2. Döntéshozatal  

 

A motivációhoz hasonlóan, az utazási döntéshozatal egy nagyon bonyolult folyamat, ahol 

az egyének szubjektivitása erőteljesen befolyásoló. A döntéshozatal megértéséhez hasznos 

kapaszkódókat nyújtanak a rendelkezésre álló gyakorlatok, amelyek sokszínűsége ismét 

csak a választás összetettségére hívja fel a figyelmet (például Zalatan 1996, Erfurt – 

Johnsen 2003, Matzler – Siller 2003, Decrop – Snelders 2004, Bouzon – Devillard 2008).  

A vízpart által erőteljesen determinált táj két vonatkozásban (a desztináció szerepe 

a döntésben és a vízparti területeken végzett kutatások eredményei) vizsgálható a 

döntéshozatalban. Az utazási döntésben maga az úti cél, így a kutatásom fókuszában álló 

vízpart egy tényező a sok között (Zalatan 1996).  
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A döntést alakító tényezők között a vízpart a következőkben jelenhet meg: a kínálati 

tényezők (Zalatan 1996), az úti célról kialakult imázs (Erfurt – Johnsen 2003), a 

szezonalitás (Matzler – Siller 2003), az időjárás változékonysága (Puczkó – Rátz 2000, 

Bouzon – Devillard 2008). A vonzerő kiválasztásánál már hangsúlyosan megjelenik az úti 

cél vonzó környezete és a vízpartokon különösen releváns időjárás (Rátz 2000).  

 A vízparti desztinációkban végzett kutatások egyik fő tartalmi eleme az ár (például 

Seddighi – Theocharous 2002, Nicolau – Más 2006), ami nem véletlen, hiszen a nyári 

„üdülés” az utazók széles rétege számára elérhető. A potenciális turisták a kellemes 

éghajlat, az új helyek felfedezése és a rokonok, barátok meglátogatása céljából hajlandók 

nagyobb távolságot megtenni, és többet fizetni a kulturális tudás szélesítése és az új helyek 

felfedezése érdekében (Nicolau – Más 2006). A vízpartok kapcsán azt sem hagyhatjuk 

figyelemen kívül, hogy a döntéshozatal nem ér véget a desztinációba érkezéssel: az utazás 

során, a célállomáson tartózkodva is számos döntést hoznak a vendégek, ami turisztikai 

fogyasztással, látnivalók felkeresésével jár együtt (Moore 2012).  

Az urbanizáció eredményeként a mai utazók jellemzően városi környezetből kelnek 

útra. A mindennapi – városi – rutinból való kiszakadásra sokak számára éppen a 

nyugalmat, békét árasztó tájak jelenthetik a legmegfelelőbb helyszínt. A magyarországi 

turizmusban is a városlakók dominanciája figyelhető meg: a legalább egy éjszakás 

tartózkodással járó belföldi utazást tevők 76,1%-a városlakó (Magyar Turizmus Zrt. 2010).  

 

2.3.3.3. Szezonalitás, a kereslet időbeni koncentrációja  

 

Azt gondolnánk, hogy az erős időbeni koncentráció csak a vízparti (és a síturizmusban 

érintett hegyvidéki) desztinációkat érintik. A valóságban a szezonalitás minden célállomás 

számára kihívást jelent, bár kétségkívül a nyáron népszerű vízpartokat és a télen 

csúcsforgalmat bonyolító síparadicsomokat érinti a leginkább. Az elmúlt évtizedekben 

éppen a vízpartok és a hegyvidékek kapcsán került középpontba a szezonalitás kérdése, 

mert olyan külső tényezők is formálták a kínálat alapját adó természeti erőforrásokat 

(vagyis a fürdőzésre alkalmas vizet és a napsütést, illetve a hótakarót), mint az éghajlat 

változása. A – célállomás jövedelemtermelő képességét is befolyásoló (Cooper 2006) – 

szezonalitást a desztinációk számos eszközzel igyekeznek ellensúlyozni (Parilla et al. 

2004, Molnár 2007, Konu 2010), ide tartozik a rendezvények, fesztiválok szervezése, az új 

piaci szegmensek megszólítása és az árpolitika (Parilla et al. 2007), vagy a kulturális 

turizmus erőteljes fejlesztése és promóciója Spanyolországban (Fernandez-Morales 2003).  
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Elméleti síkon Moilanen – Rainisto (2009) arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

szezonalitással küzdő célállomások imázsában egy közös – évszaktól független – alap az 

időbeni koncentrációt is ellensúlyozza.  

A rendszeresnek tekinthető, évről évre ismétlődő szezonalitás hátterében 

természetes (éghajlat, időjárás) és intézményes (például szabadságolások, iskolai szünet, 

ünnepek) okok állnak (Fernandez-Morales 2003). A szezonalitás „eredményeként” 

nehezebb a kínálat kihasználtságát, megtérülését biztosítani, szezonális a foglalkoztatás, a 

főszezonban a desztinációban tartózkodó nagyszámú turista pedig jelentős terhet ró az 

infrastruktúrára. Persze a szezonalitást nem szabad csupán problémaként kezelni, hiszen a 

főszezonon kívüli időszakban a helyi lakosság és a turisztikai szolgáltatók „pihenhetnek”, 

ami a desztináció évről évre történő megújulását is szolgálja. „Hivatalosan” a turisztikai 

főszezon az áprilistól – októberig tartó időszak (UNWTO).  

A vizsgált célállomások között vezetnek a mediterrán országok (például Fernandez-

Morales 2003, Nadal et al. 2004), de a hegyvidékekről is olvashatók értékes tanulmányokat 

(például Dávid – Tóth 2009). A tanulmányok többféleképpen közelítik meg az időbeni 

koncentráció kérdéskörét, például az éghajlat és az időjárás összefüggéseit tárgyalják (Rátz 

2006, Denstadli et al. 2011) vagy a vendégforgalmi adatokat elemzik szezonalitási 

mutatókkal (például Herman 2005, Fernandez-Morales 2003, Nadal et al. 2004). Ezek a 

kutatási eredmények rávilágítanak a vendégforgalom egyenlőtlenségének komplexitására:, 

a szezonalitás egy úti célon belül is különböző lehet (Fernandez-Morales 2003), illetve a 

desztinációt más szegmensek kereshetik fel a főszezonban és az azon kívüli időszakban 

(Nadal et al. 2004). Az éghajlat, illetve a mindennapi időjárás az utazókat pozitívan és 

negatívan egyaránt befolyásolhatja (Denstadli et al. 2011). A vízpartokon a jó idő 

„alapkövetelmény”, ami magában foglalja a hőérzetet, az esztétikai hatást (napsütés, 

felhőzat) és a fizikai hatást (csapadék, szél) (Denstadli et al. 2011). az utazók részéről.  

 

2.3.4. A turisztikai kínálat jellemzői  

 

A napjaink turizmusát jellemző erős versenyhelyzetben nem csupán a hasonló típusú 

konkurálnak egymással, hanem különböző típusú, de hasonló motivációt kielégítő úti célok 

várják a látogatókat. Ezért a vízparti desztinációkat felkeresők a célterületek széles köréből 

(tengerpartok, szigetek, síparadicsomok, metropoliszok, fesztiválok stb.) választanak.  
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A sok-sok célállomás közös jellemzője, hogy földrajzilag lehatárolható (Bordas 2001, 

Michalkó 2007, UNWTO 2007), a látogatók szemében egységként tekintett (Buhalis 2000, 

Bordas 2001) tér, ahol az objektív térbeli lehatárolás mellett egyre inkább előtérbe kerül a 

desztinációnak az utazók általi szubjektív érzékelése (Buhalis 2000).  

 A desztinációk tértudományi, földrajzi megközelítése a célterületek 

csoportosításában érhető tetten. Michalkó (2007) értelmezésében az ún. térspecifikus úti 

célok között megkülönböztethetünk városi, falusi, vízparti és hegyvidéki célterületeket. A 

tértudományok szempontjából szintén érdekes felosztás a turisztikai régiók, a küldőpiacok, 

a csomópontok, a körzetek, a desztináción belüli körutak és a kijáratok definiálása (Dredge 

1999). Buhalis (2000) csoportosítása az utazók motivációján alapszik, ő a városi, a 

tengerparti, az alpesi, a falusi, az autentikus harmadik világban található és az „egyedi-

egzotikus-exkluzív” desztinációkat nevezi meg. 

 

2.3.4.1. A táj mint versenyelőny  

 

Az elmúlt években „jelentős mértékben kiszélesedett azoknak az objektumoknak a köre, 

amelyek a helytől függetlenül potenciális vonzerőt jelenthetnek a turisták számára” 

(Michalkó 2005:91) (például a kalandparkok). A vendégforgalmi adatok és az utazási 

szokásokat vizsgáló kutatások egyaránt azt mutatják, hogy bár az egész világ ismert, 

valamilyen szinten befolyásolja életünket, amikor turisztikai céllal útra kelünk, mégis jóval 

kevesebb számú úti cél közül választunk. A vízpartokon (tengerpartokon) különösen 

megfigyelhető a globalizáció hatása, a homogenizálódás („bárhol lehet”, hasonló 

szolgáltatási struktúra), aminek következtében az utóbbi évtizedekben előtérbe került az 

egyedi jellemzők feltérképezése, kommunikációja. Ebben segíthet a márkázás (Gordos 

2000, Bordas 2001, Lorenzini et al. 2011), mert sokszor az egyes célállomások közötti 

apró, sokszor nem mérhető (Lorenzini et al. 2011) különbségek határozzák meg az utazók 

döntését  

 A turisztikai desztinációk versenyképességével a nemzetközi és a hazai 

szakirodalom egyaránt széleskörűen foglalkozik, ugyanakkor az ebben a témában 

szintetizált források nem tették lehetevé a vízparti célállomások külön történő tárgyalását. 

A versenyképesség kapcsán azt vizsgáltam, hogy a táj értelmezhető-e versenyelőnyként.  
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A táj azon tulajdonsága, hogy megváltoztathatatlan és utánozhatatlan, eredendően 

ellentétben áll a versenyképességgel, hogy a szereplők átveszik az irányítást. Mikszáth 

Kálmán megfogalmazásában: „a Balaton tagadhatatlanul tündériesen szép, de ez a 

természet bőkezűsége”
14

.  

 A versenyképesség definíciói között számos, sok esetben igen tág értelmezéssel 

(például Kotler 1998, Bordas 2001, UNWTO in Sziva 2010) találkozhatunk: ami 

tulajdonképpen bármi lehet versenyelőny, aminek (mérhető) hatása hozzájárul az adott 

vállalkozás (desztináció) sikeres teljesítményéhez. További támpontot ad Bordas (2001) 

abban, hogy a versenyelőny megalkotását/kialakítását és fenntartását nevezi meg, azit az 

úti cél azáltal valósít meg, hogy a konkurenciához képest mást és jobban cselekszik. Wilde 

– Cox (2008) értelmezésében a versenyképesség mérése a piaci pozíció megtartásához és 

fejlesztéséhez köthető. Ezzel szemben Elbe et al. (2008) a látogatókat helyezi a 

középpontba, amikor azt állítja, hogy versenyelőny lehet az egyedi és emlékezetes utazási 

élmény. A táj versenyképességben játszott szerepe Porter (1998) modelljében a 

tényezőellátottság kapcsán jelenhet meg.  

A turisztikai úti célok versenyképességét tárgyalva Ritchie (in Dimanche 2008) a 

gazdasági teljesítmény, a fenntarthatóság (ehhez közvetlenül kapcsolódhat a táj), a 

látogatói elégedettség és a menedzsment tevékenység mérését javasolja. Sziva (2010) 

értelmezésében a támogató tényezők és erőforrások, a magerőforrások és vonzerők (ide 

sorolható a táj), a desztinációmenedzsment és desztinációs politika, valamint a szituációs 

tényezők kapják a kulcsszerepet. Jól látható, hogy ezek a megközelítések a mérhető 

tényezőkre helyezik a hangsúlyt, az érzelmi tényezők (például atmoszféra, élmények, 

kapcsolatok stb.) Bordas (2001) értelmezésében kerülnek előtérbe.  

 A turisztikai versenyképesség számszerűsítése magában foglalja a növekvő 

vendégforgalmat és bevételeket (Ritchie – Crouch 2005, Sziva 2010), az ehhez szorosan 

kapcsolódó nyereséges gazdálkodást (Ritchie – Crouch 2005), a fejlesztéseket és a sikeres 

marketinget (Sziva 2010). A gazdasági szempontok mellett itt már hangsúlyosabban 

megjelenik a jólét/életminőség (well-being), aminek célja nem csupán a látogatók számára 

nyújtott emlékezetes élmény (Ritchie – Crouch 2005, Sziva 2010), de a helyi lakosság 

jólétének elősegítése (Bordas 2001, Ritchie – Crouch 2005, Sziva 2010). Mindez akkor 

igazán sikeres, ha megőrzik a desztináció fizikai voltát, vagyis a természeti környezetet a 

jövő generációi számára (Bordas 2001, Ritchie – Crouch 2005).  

                                                 
14

 Forrás: Balatoni szívhalászat – Magyar írók novellái című kötet, Noran Libro kiadó, Budapest, 2012. 
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A desztinációk közötti verseny különböző területi szinteken értelmezhető. Napjainkban az 

országhatárok szerepe egyre inkább háttérbe szorul, ezzel párhuzamosan előtérbe kerülnek 

az alacsonyabb – regionális és helyi – szintek (Gordos 2000). A turizmus piacán valójában 

nem országok, hanem – klaszterként értelmezhető – úti célok versenyeznek egymással, 

vagyis egy sikeres ország sikeres úti célokból áll (Bordas 2001, Lorenzini et al. 2011).  

 

2.3.4.2. A desztináció szereplői és kapcsolataik  

 

A turista utazása során számos szereplővel kerül kapcsolatba. Közéjük tartoznak a 

turizmusban dolgozók (Lengyel 1994, Michalkó 2007), a döntéshozók (Michalkó 2007) és 

a helyi lakosság (Lengyel 1994, Michalkó 2007, Baggio et al. 2010, Sziva 2010). A 

desztinációban az egyes erőforrások a szereplők között el vannak osztva, magát az utazási 

élményt több szereplő együttesen nyújtja (Moilanen – Rainisto 2009, Haugland et al. 

2011). A turizmusban érdekelt szereplők számos ismérv szerint csoportosíthatók. 

Megkülönböztethetjük a szolgáltatókat alap infrastruktúra, turisztikai infrastruktúra, 

elsődleges és másodlagos szuprastruktúra szerint (Michalkó 2007).  

Az – egymás teljesítményével sokszor elégedetlen (Bordas 2001) – köz- és 

magánszféra megkülönböztetése a jog- és feladatkörök szempontjából egyértelmű (például 

Lengyel 1994, Baggio et al. 2010, Presenza – Cipollina 2010, Beritelli 2011), mert a 

közszféra szereplői rendelkeznek a kritikus erőforrásokkal, központi helyük van, illetve a 

legnagyobb legitimációval és erővel tudnak másokat befolyásolni (Baggio et al. 2010). A 

földrajzi elhelyezkedés alapján működhetnek 1) a desztinációban, 2) a küldőterületen és 3) 

máshol található érdekeltek (Presenza – Cipollina 2010). Ugyancsak a területi 

elhelyezkedést veszi alapul a szereplők területi szintű (úti cél, nagyobb területi egység, 

régió) csoportosítása (Haugland et al. 2011). A desztináció sikerességében, 

teljesítményében betöltött helyük alapján a szereplők lehetnek elsődlegesek vagy 

másodlagosak (Franch et al. 2010). Az elsődleges érdekeltek szerepe kulcsfontosságú 

(domináns erő, cselekvéshez való jog és más szereplők befolyásolása), míg a másodlagos 

szereplők befolyásolnak és befolyásoltak (Franch et al. 2010). Más szerepe van a 

döntéshozatalban részt vevő szolgáltatóknak (például turisztikai egyesületek, szálláshelyek 

stb.), a turisztikai döntéshozatalban részt nem vevő, de a vendégek elégedettségét 

befolyásoló szereplőknek (például helyi posta alkalmazottja, rendezett utcakép stb.).  
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Elkülöníthetők kulcsfontosságú befolyásolók és véleményformálók (vezető 

személyiségek), a desztináció teljesítményében közvetlenül érdekeltek (üzleti, politikai stb. 

alapon), valamint a helyi lakosság és média képviselői (ETC – UNWTO 2009).  

Fentiek értelmében kulcsfontosságú az egyes érdekeltek közötti – jelentős szinergiahatást 

magában foglaló – együttműködés. A kooperáció a turizmusban is egyre inkább előtérbe 

kerül (UNWTO 2003, Beritelli 2011), és – a turizmus interszektorális jellegéből adódóan – 

egyre népszerűbbek a nem turisztikai partnerekkel való kapcsolatok (ETC – UNWTO 

2003). Sok esetben azonban mégsem működik egy hálózat, aminek hátterében az 

együttműködési kedv kulturális – társadalmi okai állhatnak (Buzás 2000, Presenza – 

Cipollina 2010, Beritelli 2011).  

Az együttműködések eredményeként nem csupán az utazó számára nyújtott élmény 

javul, de a kapcsolatok a szereplők magatartását és teljesítményét is befolyásolják 

(Presenza – Cipollina 2010).  

A sikeres együttműködés értékes versenyelőnyt jelenthet az úti cél számára (Bordas 

2001, Presenza – Cipollina 2010, Haugland et al. 2011), és a márkázás sikerét illetően is 

erőteljes hatással lehet (Quinlan 2008). A földrajzi koncentrációból eredő előnyök és azok 

kihasználói korlátozottan ismertek (Buzás 2000), ami pontosan szembeáll a turisztikai 

desztináció lényegével, vagyis a földrajzi lehatárolhatósággal. A turizmusban éppen a 

földrajzi koncentráció adhatja meg az alapot az együttműködéshez. A turisztikai 

célterületeken – például egy országgal összevetve – kevesebb a szereplő (UNWTO 2003), 

a jellemzően kis- és középvállalkozások önállóan kicsi gazdasági erőt képviselnek (Bordas 

2001, Presenza – Cipollina 2010). Itt kell megjegyezni, hogy a multinacionális 

vállalatokkal szemben a kisebb szolgáltatók sokszor rugalmasabbak.  

 A desztináció teljesítményében érdekelt szereplők sokszínűsége az 

együttműködésekre is hatással van, Baggio et al. (2010) szerint az interakció összetett, 

dinamikus és külső hatásoknak kitett. A kapcsolatok jellege szerint informális és formális 

együttműködések különböztethetők meg (Franch et al. 2010, Beritelli 2011). A 

kapcsolatok iránya lehet horizontális és vertikális (Buzás 2000). A magyarországi 

vízpartok esetében az együttműködések horizontális dimenziója érdekes, hiszen a 

célállomásokon jellemzően önálló vállalkozások találhatók, vagyis a tengerpartokon 

megfigyelhető „resort” típusú desztinációval szemben hazánkban a TDM
15

 alapú 

szerveződés a domináns.  

                                                 
15

 TDM = turisztikai desztináció menedzsment szervezet.  
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Összességében a turisztikai desztinációkat az alacsony(abb) sűrűségű kapcsolatok 

jellemzik, ami hátrányként értékelhető (Pechlaner et al. 2003, Baggio et al. 2010). És bár 

szervezeteket képviselnek, végeredményben az egyének működnek együtt, ami az 

együttműködő számára társadalmi előnyökkel (például elismertség, döntési jog, hatalom) 

is jár (Beritelli 2011). 

Az érdekeltek számára fontos, hogy az együttműködés számukra milyen konkrét 

előnyökkel jár (Buzás 2000, UNWTO 2003). Vagyis az egyéni célok, a közvetlen 

költségmegtakarítást eredményező előnyök (Buzás 2000, Pechlaner et al. 2009) lehetnek a 

siker záloga. A konkrét, pénzben mérhető előnyök a nem turisztikai partnerekkel történő 

kapcsolatokban még fontosabbak, mert ők az együttműködéssel járó költségeket 

magasabbnak ítélik meg (Pechlaner et al. 2009).  

A turisztikai együttműködések tartalma kapcsolódik a 1) 

termékhez/szolgáltatáshoz, 2) a marketinghez, 3) a kutatáshoz és technológiához, 4) az 

infrastruktúrához, 5) az emberi erőforráshoz és a 6) finanszírozáshoz (UNWTO 2003). 

Bordas (2001) értelmezésében az együttműködések főbb területei a marketing és a 

képzés/oktatás.  

 

2.3.4.3. A helyi lakosság szerepe  

 

A helyi lakosság a gazdaságban általában is fontos szerepet kap (Gordos 2000), hát még az 

emberi kapcsolatokon alapuló utazási élményt nyújtó desztinációkban! Bár a helyi 

lakosság a turizmus rendszerének fontos része (Lengyel 1994, Akis et al. 1996, Cooper 

2006, Michalkó 2007), szerepe csak az 1970-es évektől kapott több figyelmet (Vargas-

Sanchez et al. 2011). A helyi lakosság turizmussal szembeni attitűdjei, a fejlesztésekhez 

való hozzáállás fontos (Gordos 2000), mert ők formálják a helyi környezetet (Vargas-

Sanchez et al. 2011), de például a márkázás során is alapvető a belső imázs (Papp-Váry 

2004). A helyi döntéshozatalban való részvételük befolyásoló, a turizmus elismertségét 

hozzák (Taylor 1995). A turizmus fejlettségi foka egy pont után negatívan hat a helyi 

lakosságra, ami összefüggésbe hozható az úti célok ciklikusságával (Vargas-Sanchez et al. 

2011), illetve a turisztikai fejlődés az addig homogén lakosságot is megoszthatja (Taylor 

1995). A helyiek általánosságban a lassú és ellenőrzött fejlődést támogatják (Taylor 1995). 

A – vízpartokon is domináns – tömegturizmusból a lakosság nagyobb gazdasági haszonra 

számít, ámde tisztában vannak azzal, hogy a tömegturizmus nem lehet a jövő, a járható út 

(Akis et al. 1996).  
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A turisztikai szolgáltatók sokszor nem részei a helyi közösségnek (Taylor 1995). A vízparti 

területek fogadóközössége nem képezi szerves részét az utazási élménynek (MT Zrt. 

2009/a, MT Zrt. 2009/b).  

 Taylor (1995) szerint a vendégszerető úti cél azért is releváns, hiszen az általános 

turisztikai trend szerint az egyéni élmények, a helyiek megismerése, az aktív részvétel 

egyre inkább előtérbe kerül. Taylor (1995) szerint ideális esetben a helyi lakosság részét 

képezi a vonzerőnek, abba beépül.  

Ahogy azonban a turisztikai szolgáltatók sem egyenlőek a desztinációban, úgy a helyi 

lakosság sem homogén, nem egyenlőképpen részesül a turizmusból származó hasznokból 

(Taylor 1995, Vargas-Sanchez et al. 2011). A turizmussal szembeni elvárások (Akis et al. 

1996) között szerepel a jövedelem növelése, a foglalkoztatás és az életszínvonal növelése, 

és az egy-egy terméktől, szolgáltatástól való függőség csökkentése. Vargas-Sanchez et al. 

(2011) kutatása szerint a személyesen is érintettek pozitívabban érzékelik a turizmus 

hatásait. A turistákkal való közvetlen kapcsolat, tapasztalat és a turisták száma is pozitívan 

befolyásolja az értékelést. A turizmus előnyei befolyásolják a helyi közösségről alkotott 

képet is. A munkahelyteremtés különösen fontos a – falusias-kisvárosias környezetű – 

vízparti területeken (Furgala et al. 2006), azonban a helyi lakosság elsősorban a betanított 

munka szintjén kap lehetőséget, itt létesülhet új munkahely a helyiek számára.  

 

2.3.4.4. A turisztikai kínálat sajátosságai a vízparti területeken  

 

A vízparti területek turizmusának történetét áttekintve, a vízparti desztinációkban is 

megfigyelhető a turisztikai kínálat homogenizációja. Az elmúlt években a vízpartok 

jelentős fejlesztéseket hajtottak végre például az aktív turizmus vagy az egészségturizmus 

területén. De ide sorolhatjuk az – értekezésemben is kiemelten kezelt – bor és 

gasztronómiai, valamint a kulturális turizmust is. Az ún. második generációs (Chapman – 

Speake 2011) célállomások körében népszerű az új vonzerők létesítése (Agarwal 1999), a 

fenntartható fejlődés előtérbe kerülése (Oreja et al. 2008), az egy-egy szegmensre történő 

specializálódás (Garay – Canoves 2011, Chapman – Speake 2011) vagy a minőségi 

turizmus középpontba állítása (Agarwal 1999, Chapman – Speake 2011). A hagyományos 

tengerpartok kínálatában a fürdőzéstől független vonzerők – a szezonalitás enyhítése 

mellett – több bevételt (Kozak 2002) is eredményezhetnek az úti célok számára.  
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A turisztikai termékfejlesztés tekintetében Agarwal (1999) felhívja a figyelmet arra, hogy 

bár ezek kezdeti előnyt jelenthetnek, könnyen másolhatók és rövid időn belül veszíthetnek 

népszerűségükből („kimennek a divatból”). De ide tartozik az is, hogy az egyes 

szegmensek, tevékenység között konfliktus is kialakulhat (például buli és pihenés, 

motorcsónak és vitorlázás stb.). A nemzetközi tapasztalatok alapján úgy vélem, hogy nem 

véletlenül a holisztikus megközelítést alkalmazó (Konu 2010), koncepcionálisan is 

alátámasztott fejlesztések (például a tó wellness Finnországban, az alpesi wellness 

Ausztriában, Svájcban vagy a kulturális turizmus promóciója Spanyolországban) lehetnek 

igazán sikeresek.  

Jennings (2007) a legnépszerűbb víz alapú tevékenységek között nevezi meg (a 

XXI. századra és a fejlett országokra vonatkoztatva) a vitorlázást/hajózást, a 

motorcsónakozást, a szörfözést, a horgászatot, a búvárkodást, a raftingot, a 

kajakozást/kenuzást és az egynapos hajóutat. Felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a 

sportevékenységek feltételeznek némi ügyességet, készségeket, újdonságra való 

nyitottságot és kockázatvállalást (Jennings 2007), ami befolyásolja a potenciális kereslet 

volumenét és jellemzőit. A vízalapú tevékenységek népszerűségét gazdasági és társadalmi 

tényezők is befolyásolták, Jennings (2007) ennek kapcsán a szabadság, a nyitott területek 

iránti keresletet említi, amelyek a munkán túli rekreáció helyszínei. A teljesség igénye 

nélkül az aktív turizmushoz sorolható tevékenységek kapcsán fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy a vitorlázás egyúttal életstílust jelent, költséges, készségeket feltételez 

és elsősorban társas tevékenység (Jennings 2007). A hajózás általánosságban a természettel 

való közelséget feltételezi, amivel párhuzamosan szerepet kap a napi rutinból történő 

kiszakadás és a családdal, barátokkal töltött idő (Sievanen 2006). A szörf sajátos 

jellemzője, hogy a fiatalabb korosztályok körében népszerűbb, a természeti adottságok 

(szélviszonyok) befolyásolók, és ezen sport esetében nagyon fontos a természettel való 

egység élménye (az ún. „flow” élmény több sporttevékenység esetében is releváns) (Ryan 

2007). A horgászat például ezzel szemben egy tipikus nyugalmat, csendet jelentős 

tevékenység (Killion 2007). A magyarországi vízpartok számára releváns kajak-kenu 

szélesebb közönség számára elérhető (evezni többen tudnak), kevésbé költséges, 

ugyanakkor fizikailag megterhelő(bb) és változatos tájakon, vizeken (például folyókon) 

nyújt igazi élményt (Hudson – Beedie 2007). A nemzetközi szakirodalomban fellelt 

tanulmányok egy-egy konkrét desztinációra vonatkoznak, azok tapasztalatai értékes 

információkkal szolgálhatnak. Sievanen (2006) kutatásának eredményei szerint az utazók 

elsőként a környezetet (például vízpart) választják, aztán az egyes tevékenységeket. 
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Goossen (2006) vizsgálata szerint a vitorlázás iránt érdeklődők inkább visszatérő vendégek 

(ugyanoda járnak), a desztináció kiválasztásában a víz és az időjárási viszonyok mellett 

szerepet kapnak a környező városok, falvak, táj stb. A vitorlázók költési struktúrájában a 

vásárlás és az étterem kiemelkedő (Goossen 2006).  

 A turisztikai kínálat szerves részét képező infra- és szuprastruktúrát – összhangban 

a turizmuselmélet iránymutatásaival (Michalkó 2012) – értekezésemben a Balaton régió 

vonatkozásában (4.2. fejezet) mutatom be részletesen.  

 

2.3.5. A közvetítő szetor jellemzői  

 

A turizmus rendszerében a közvetítő szektor szereplői között Michalkó (2007) az 

utazásszervezőket, a turizmus marketingjét és a turisztikai szaksajtót nevezi meg. 

Értekezésemben a közvetítő szektor kapcsán a turisztikai marketingért (is) felelős 

turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) szervezeteke és a média szerepét mutatom be 

részletesen.  

 

2.3.5.1. A turisztikai desztinációmenedzsment szervezetek  

 

A turisztikai úti célok esetében a – márkázással szorosan összefüggő – marketinget 

jellemzően egy külső szervezetre (desztinációs menedzsment szervezet, DMO) testálják a 

szereplők (UNWTO 2007, Franch et al. 2010). A DMO-k többségükben versenysemleges 

módon működnek (lehetnek minőségi követelmények, védjegyek, amelyek éppen ezt 

próbálják kiszűrni, hiszen nemet is tudni kell mondani!). A turisztikai szervezetek 

egyediek az úti célok életében, mert olyan feladatokat látnak el, amelyeket egy-egy piaci 

szereplő maga nem tudna (Pechlaner et al. 2009). A helyi önkormányzatoknak és központi 

hivataloknak a turizmus fejlesztésében, az iránymutatásban van szerepe, a helyi turisztikai 

hivataloknak a szereplők a desztináció menedzsment feladatokat „delegálták” (Franch et 

al. 2010).  

A közszféra szerepe a menedzsment és a marketing szempontjából kiemelkedő 

(Presenza – Cipollina 2010). A helyi mendezsment fókuszában a korlátozott erőforrások 

felhasználása, a regionális közelség előnyeinek maximális kiaknázása, az új kompetenciák 

kifejlesztése, az információcsere, a célok meghatározása, a konfliktusok és érdekek 

kiegyenlítése és a közvetítés áll (Pechlaner et al. 2009). Ennek értelmében a helyi irányítás 

a desztináció egészét tekinti, nem csupán egy-egy gazdasági ágazatot (például a turizmust). 
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A vízpartokon a turizmus dominanciája elméletileg a turisztikai szervezetek aktív 

részvételét vetíti elő a helyi döntéshozatalban.  

A turisztikai desztinációk valahol „félúton” helyezkednek el az intézményesített 

közszféra (például iskolák, önkormányzatok) és a csak piaci szereplőkből álló hálózatok 

között, a TDM szervezetek jelentenek egyfajta formalitást, szabályozottságot (Beritelli 

2011). Haugland (2011) hasonló felosztását tekintve a TDM alapú célállomások a közös 

koordináció hiányával jellemezhető és a közös tulajdonban lévő desztinációk között 

találhatók.  

Magyarországon a 2005-ben elfogadott Nemzeti Turizmus Stratégia adta meg az alapot a 

TDM szervezetek fejlődésének. A 2012. novemberi adatok szerint – az Országos TDM 

Szövetség hivatalos adatai szerint – 84 egyesület működik országszerte.  

 

2.3.5.2. A média szerepe  

 

A turizmus rendszerében a kereslet és a kínálat közötti közvetítő kapocs maga az utazás 

mellett (Lengyel 1994) a marketing (Lengyel 1994, Michalkó 2007), a média itt lép be a 

szereplők közé. A média fontos szerepet játszik a turizmusban, ami magában foglalja a 

turizmust érintő híradásokat és a desztináció promócióját (WTO 2002). A turizmus az a 

gazdasági ágazat, amelyről a legtöbb és a legpozitívabb híradás szerepel (WTO 2002, 

Castelltort – Mader 2009). Ahogy a médiával való kapcsolat egy szelete a turisztikai 

desztinációk marketingtevékenységének, úgy a turizmus is egy része az adott területről a 

médiában megjelenő képnek (Simon Anholt in WTO 2002). A médiában sugárzott kép 

befolyásolja a desztináció imázsát (Sulyok 2006/a, Castelltort – Mader 2009, Moilanen – 

Rainisto 2009, Morgan et al. 2011), hihető és széles tömegeket ér el (Castelltort – Mader 

2009), hatékony elérési eszköze más célcsoportoknak, például a helyi lakosságnak (ETC – 

UNWTO 2009). A promóciós anyagokkal (például útikönyv, prospektus) szemben a hírek 

naprakész információkkal szolgálnak (Castelltort – Mader 2009), „nem tervezett 

üzenetként” értelmezhetők (Moilanen – Rainisto 2009). A földrajzi távolság nem hagyható 

figyelmen kívül, minél távolabbi a küldőpiac, a tömegtájékoztatás annál nagyobb szerepet 

kap (Castelltort – Mader 2009).  

 Bár a célállomás kiválasztásában a híreket az utazók nem nevezik meg, a média 

által is befolyásolt imázs hozzájárul a döntéshez (Michalkó 2005, Castelltort – Mader 

2009). A tömegkommunikáció az utazási döntésben mint az úti célt bemutató műsorok, 

hírek fontos (Michalkó 2007).  
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A média által tudósított rossz hírek még óvatosabbá teszik az utazókat, vagyis a 

biztonságérzetükre hatnak (Michalkó 2007, Castelltort – Mader 2009, Morgan et al. 2011).  

A turisztikai desztinációk életének szerves része a médiával való kapcsolattartás. Ez 

a desztinációmenedzsment szervezetekre (DMO/TDM) és a profitorientált vállalkozásokra, 

szolgáltatásokra egyaránt jellemző. Előbbiek esetében ez különösen így van, hiszen ezen 

szervezetek éppen azért jöttek létre, hogy a piaci szereplők „átadják” számukra mint külső 

szervezetre a – jellemzően – marketingfeladatokat, köztük a médiával való kapcsolattartást 

(médiakapcsolat/hirdetés, PR tevékenység, tanulmányutak stb.), ami jellemzően fizetett 

tartalmak elhelyezését (Sulyok – Kiss 2005) jelenti.  
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2.4. A VÍZPARTOK IRÁNTI TURISZTIKAI KERESLET
16

  

 

„A helyek változhatnak, de az élmények alapvetően ugyanazok maradnak.”  

(Yeoman 2007:9, saját fordítás)  

 

2.4.1. A vízpartok szerepe a világ turizmusában  

 

A turizmus a világ gazdaságának egyik vezető ágazata, jelentősen hozzájárul a gazdasági 

globalizációhoz. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) adatai szerint 2010-ben a 

nemzetközi turistaérkezések száma megközelítette a 940 millió főt, 2012-ben pedig átlépte 

az egymilliárdos határt. A vendégforgalom és a turizmusból származó bevételek alapján 

egyaránt elmondható, hogy a világ turizmusának jelentős része a vízpartokhoz, vagyis a 

jelentős vízparti desztinációkkal rendelkező országokhoz köthető (UNWTO 2011). Az – 

egyik legdinamikusabban fejlődő desztinációknak tekinthető (Hall 2001) – vízparti 

célállomások részesedésére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, a tíz 

legnépszerűbb úti cél között azonban több, a klasszikus vízparti üdülésben fontos szerepet 

játszó ország – Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Törökország és Mexikó – 

található. (3. ábra)  

2010-ben az európai lakosság 287 millió szabadidős célú utazást tett, aminek 32%-a 

(92 millió utazás) ún. „sun&beach” desztinációba irányult (IPK 2011). A vízparti utazások 

messze az első helyen állnak a motivációk rangsorában (a második helyen áll a körutazás 

18, a harmadik helyen a városlátogatás 17%-kal), jelentőségük az elmúlt években nem 

csökkent. A téli sportokat kínáló hegyvidékek keresletének aránya 4%-os, amihez 

hozzászámolhatjuk a hegyvidékek nem téli időszakban történő felkeresését (2%). A 

hegyvidéki utazások kettéválasztása rámutat arra, hogy ezek a desztinációk az elmúlt 

években sikeresen pozícionálták magukat a téli főszezonon kívül.  

 A passzív pihenés és a vízpartok kiemelkedő szerepét az Európai Unió lakossága 

körében végzett felmérések is alátámasztják. A szabadidős célú utazáson részt vevők 

elsődleges motivációja a pihenés (37%), amit a vízparti utazás (19%) és a barátok, rokonok 

meglátogatása (17%) követ (Eurobarometer 2011). Ez a két motiváció a 27 tagország 

többségében a dobogón szerepelt. A szabadidős célú utazások helyszínének 

kiválasztásában vezető szempont a desztináció környezete, a kulturális örökség és a 

szórakozási lehetőségek (Eurobarometer 2011).  

                                                 
16

 A fejezet – igazodva az értekezéshez kapcsolódó primer kutatás időpontjához és a felölelt időtávhoz, 

valamint az értekezés írásakor rendelkezésre álló legfrissebb adatokhoz – a 2006 és 2010 közötti, illetve a 

2008 és 2012 közötti (Balaton régió esetében) időszakot tárgyalja.  
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3. ábra  

A nemzetközi turizmus legnépszerűbb úti céljai (részesedés a nemzetközi 

turistaérkezések számából, %)  

 

 

Forrás: UNWTO alapján saját szerkesztés  

 

2.4.2. A magyarországi vízparti célállomások  

 

A magyarországi vízparti desztinációk az édesvízű, többségében fürdőzésre alkalmas 

célállomások közé sorolhatók. Ezen belül a tavak dominálnak. A szintén vonzó turisztikai 

célpontnak tekinthető folyópartok (például Duna, Tisza) esetében a turisztikai forgalom 

nem egyértelműen köthető a vízparti utazáshoz (például Budapest vagy Szeged esetében), 

illetve a folyókon népszerű vízi túrázásról nem állnak rendelkezésre pontos 

vendégforgalmi adatok. A turizmus képzeletbeli térképén négy hazai tópart áll az első 

helyen: a Balaton, a Fertő-tó, a Tisza-tó és a Velencei-tó. A nyári időszakhoz kapcsolódó 

fürdőzés a Balaton és a Velencei-tó esetében egyértelműen dominánsan tekinthető. A 

Tisza-tó természeti adottságai és az elmúlt évek tudatos termékfejlesztési és 

marketingkommunikációs tevékenységének köszönhetően mára a potenciális utazók 

szemében is egyet jelent az ökoturizmussal. Az osztrák határokon átnyúló Fertő-tó az aktív 

turizmus és a határokon átnyúló együttműködés példaértékű desztinációja.  
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Bár az elmúlt években a turisztikai szolgáltatások széles körét fejlesztették a hazai 

vízpartokon, a magyarországi turizmusfejlesztés sarokköve az elmúlt években az 

egészségturizmus volt, ami ezeken a területeken is számos magas minőségű szolgáltatás 

létesítését indukálta. A desztinációk bor és gasztronómia értékei is szerves részét képezik 

az utazásnak, amelyhez szorosan hozzátartozik egy-egy magas színvonalú, tartalmas 

fesztivál.  

 A magyar utazóközönség számára a vízparti utazást máig a passzív pihenés 

dominanciája jellemzi (MT Zrt. 2005, MT Zrt. 2008, MT Zrt. 2010, Rátz – Michalkó 

2008), a Balaton esetében ezt jól példázza Rátz – Michalkó (2008:17) megállapítása: „a 

Balaton turizmusa alapvetően a vízfelületre és az annak fogyasztásával közvetlenül 

összefüggő szabadidős tevékenységekre épül”. A fürdőzéstől független tevékenységek 

iránt nőtt az érdeklődés az elmúlt években, a fejlesztésekről a potenciális utazók tudomást 

szereztek (MT Zrt. 2010). Arra a kutatások nem adnak választ, hogy ezek a turisztikai 

termékek a nyári vagy a nem nyári időszakban milyen mértékben vonzóak utazásra. A 

legnagyobb hazai vízpart, a Balaton erősségei között helyet kapnak a belföldi utazás 

nyújtotta előnyök (például közelség, biztonság) (MT Zrt. 2007, Rátz 2006).  

 A magyarországi vízparti területek turizmusát vizsgáló kutatásokat tekintve jól 

látható a Balaton dominanciája. Az elmúlt években készült tanulmányok között egyaránt 

találunk tudományos értékűt, és elsősorban marketingcélokat szolgálókat. Tartalmuk 

alapján megállapítható, hogy a turizmus egy-egy szeletére, aktuális problémájára 

fókuszálnak. A vizsgált témák a tó és környéke számára igen értékes, sokszor hiánypótló 

információkkal szolgálnak, az eseti kutatások ugyanakkor trendszerű következtetések 

levonására nem alkalmasak. 
17

 (2. táblázat) Az egymásra épülés hiányát jelzi, hogy például 

az 1980-as években végzett Balaton kutatások számos ma is aktuális problémát vetettek fel 

(szezonalitás, a különböző szintű szabályozások közötti ellentmondások, a helyi lakosság 

turizmussal szembeni attitűdjei, környezetvédelem stb.) (Bora – Kulcsár 2008).  
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 A Balatont vizsgáló kutatások a 3.2. fejezetben részletesen ismertetésre kerülnek.  
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2. táblázat 

Összefoglaló a doktori értekezésemben feldolgozott, a magyarországi vízparti 

területeket vizsgáló jelentősebb kutatásokról
18

  

Cím (szerző, évszám) Főbb témák  Desztináció Módszertan 

Hazai gyakorlatok 

Az éghajlati tényezők és az 

időjárás hatása az utazásokra 

(Rátz 2006)  

éghajlattal, időjárással 

szembeni attitűdök a 

potenciális kereslet 

körében  

desztinációk 

általában és 

Balaton  

kvantitatív lakossági 

megkérdezés  

A Tisza-tó imázsa a magyar 

lakosság körében (Magyar 

Turizmus Zrt. 2009/b)  

attitűdök és utazási 

szokások a potenciális 

kereslet körében  

Tisza-tó kvalitatív és 

kvantitatív lakossági 

megkérdezés  

A Tisza-tó márkázási 

lehetőségei (Dávid és tsai 2010)  

attitűdök és utazási 

szokások a potenciális 

kereslet körében  

Tisza-tó kvantitatív lakossági és 

szakmai megkérdezés  

A Balatont vizsgáló kutatások 

Önkormányzati vezetők a 

Balaton KÜ külső és belső 

területiségének, valamint jogi 

státuszának aktuális 

kérdéseiről (BFT 2001) 

igazgatási és 

területfejlesztési szintek 

vizsgálata  

Balaton kérdőíves szakmai 

megkérdezés  

A Balaton régió állandó 

lakosságának vizsgálata (BFT 

2001-2002)  

a régió mint lakóhely, 

attitűdök, identitás  

Balaton másodlagos adatok 

elemzése, kérdőíves 

lakossági felmérés 

Külföldi vendégforgalom a 

BKÜ-ben (BFT 2002/a)  

utazási szokások  Balaton kérdőíves megkérdezés 

a desztinációban 

tartózkodók körében  

Belföldi vendégforgalom a 

BKÜ-ben (BFT 2002/b)  

utazási szokások  Balaton kérdőíves megkérdezés 

a desztinációban 

tartózkodók körében  

A médiafogyasztási szokások, 

az országos és a helyi 

médiumok szerepe a Balatoni 

közvélemény formálásában 

(BFT 2002/c)  

állandó lakosság 

médiafogyasztási 

szokásai  

Balaton kérdőíves lakossági 

megkérdezés, cikkek 

tartalomelemzése  

A külföldi állampolgárok 

ingatlanszerzésének gazdasági 

és társadalmi hatása a balaton 

kiemelt üdülőkörzetben (BFT 

2002/d)  

második ingatlanvásárlás 

jellemzői  

Balaton kérdőíves megkérdezés 

a külföldi 

ingatlantulajdonosok 

körében  

A Balaton régió gazdasági 

fejlettsége a GDP térségi 

becslése tükrében (BFT 2003) 

általános gazdasági 

helyzet értékelése 

Balaton makrogazdasági 

számítások  

A Balaton imázsa a magyar 

lakosság körében (Magyar 

Turizmus Zrt. 2005) 

attitűdök és utazási 

szokások a potenciális 

kereslet körében  

Balaton kvalitatív és 

kvantitatív lakossági 

megkérdezés  

A Balaton turisztikai miliője 

(Rátz – Michalkó 2006)  

általános imázs- és attitűd 

vizsgálat  

Balaton kérdőíves megkérdezés 

a potenciális utazók 

körében  

A Balaton borturizmusának 

földrajzi vizsgálata (Michalkó – 

Vizi 2006)  

borturizmussal szembeni 

attitűdök, infrastruktúra 

értékelése 

Balaton kérdőíves szakmai 

megkérdezés  
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 A Balaton Fejlesztési Tanács által végzett kutatások közül doktori értekezésemben csak a témához 

kapcsolódóakat ismertetem.  
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táblázat (folyt.) 
Cím (szerző, évszám) Főbb témák  Desztináció Módszertan 

Balatoni TDM füzetek (BFT 

2007)  

szakmai kézikönyv  Balaton másodlagos adatok 

elemzése, szakmai 

tanácsadás  

A magyar lakosság és a vízi, a 

vizparti, valamint a gyógy- és 

wellness turizmus kapcsolata 

(Magyar Turizmus Zrt. 2007) 

attitűdök és utazási 

szokások a potenciális 

kereslet körében  

Balaton kvalitatív és 

kvantitatív lakossági 

megkérdezés  

A Balaton mint turisztikai 

desztináció életciklus görbéje 

(Rátz 2007)  

az életciklus modell 

alkalmazhatósága a 

Balaton régióban  

Balaton másodlagos adatok 

elmezése  

Jankó János nyomában – 

Balaton az ezredfordulón 

(OTKA 2008)  

a régió kultúrájának, 

társadalmának átfogó 

vizsgálata  

Balaton interjúk, kérdőíves 

megkérdezés, 

megfigyelés, 

másodlagos adatok 

elmezése  

A Balaton imázsa a magyar 

lakosság körében (Magyar 

Turizmus Zrt. 2009/a)  

attitűdök és utazási 

szokások a potenciális 

kereslet körében  

Balaton kvalitatív és 

kvantitatív lakossági 

megkérdezés  

A turisztikai jelentőséggel bíró 

rendezvények vizsgálata (BFT 

2012)  

helyzetkép a turisztikai 

rendezvényekről  

Balaton másodlagos adatok 

elemzése, szakmai 

mélyinterjúk és 

kérdőíves 

megkérdezés 

Forrás: Saját szerkesztés  

Megjegyzés: Azon kutatások szerepelnek a táblázatban, amelyek primer adatgyűjtésre, adatelemzésre 

támaszkodnak.  

 

A globális turisztikai keresleti és kínálati trendek a magyarországi vízpartokat is 

befolyásolják. Egyetértek Yeoman (2007) jövőkutatóval
19

, aki szerint bátornak, sőt 

merésznek kell lenni, hogy a ma még lehetetlennek tűnőt elképzeljük, és ezáltal formáljuk 

a jövőt. Gondoljunk csak a vasútra, a gőzhajózásra, a fényképezésre, a repülőgépre vagy az 

internetre, amely újítások rövid időn belül robbanásszerű lökést adtak a turizmusnak. A 

tágabb környezet, vagyis a világ turizmusát alakító folyamatok rövid bemutatását 

indokolja, hogy a tömegturizmus leáldozása után beköszöntő új korszakban a vízpartok 

olyan utazókat is igyekeznek megszólítani, akik a „globális faluban” nőttek fel.  

 De haladjon bármerre is a világ, az utazás nyújtotta személyes élményt a jövőben 

sem pótolhatja a virtuális világ (Yeoman 2007). Desztinációk tűnhetnek fel (a közlekedés 

új helyeket kapcsol be a turizmus vérkeringésébe, egy-egy filmforgatás helyszínét turisták 

hada lepi el stb.) és tűnhetnek le (szigetek tűnnek el a klímaváltozás hatására, magasabbra 

húzódik a hóhatár stb.), az utazók ugyanúgy az élményeket (a mindennapokból való 

kikapcsolódás, sportolási lehetőség stb.) keresik majd (Yeoman 2007).  

                                                 
19

 A Yeoman által megfogalmazott trendek részben a Future Foundation által az európai háztartások körében 

végzett „Changing Lives” elnevezésű omnibusz kutatás eredményein alapulnak, ezért a vizsgált téma 

szempontjából relevánsnak tekinthetők.  
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Maga az utazás, az utazás során végzett tevékenységek változnak: aktívabbak az utazók, a 

családok számára az egymással töltött idő felértékelődik, az utazók a rövidebb tartózkodási 

idő alatt szeretnének élményekkel feltöltődni (Yeoman 2007). Jól látható, hogy ezek a 

változások alapjaiban érintik a passzív pihenésre kiépült vízparti desztinációkat. És bár a 

környezettudatosság, a fenntarthatóság a fogyasztók számára előtérbe kerül, az utazás 

iránti vágy a jövőben is felülkerekedik a környezetszennyezés miatti aggodalommal 

szemben (Yeoman 2007). (3. táblázat)  

Magyarország turizmusát is érinti a belföldi vendégforgalom dominanciája, az 

árfolyamok utazásra gyakorolt hatása, a közúti és a légi közlekedés dinamikus fejlődése, a 

szabadidős célú utazások dominanciája, az átlagos tartózkodási idő csökkenése vagy az 

online foglalások számának növekedése (OECD 2010).  

 

3. táblázat  

Turisztikai keresleti és kínálati trendek  
Trend Magyarázat 

Gazdasági és politikai mega hajtóerők 

Növekedés és elérhetőség  Az utazás fontos helyet foglal el a fogyasztásban.  

Előtérbe kerülnek a magasabb minőségű szolgáltatások.  

Elérhetőség, hozzáférhetőség A világ „összezsugorodik”.  

Események  A negatív (politika, környezeti katasztrófa) és pozitív (fesztivál, sport) 

események befolyásolják a biztonságérzetet.  

Kulturális tőke Előtérbe kerülnek a kulturális adottságok.  

Globalizáció és versenyhelyzet  Az egész világ versenytársa egymásnak. Felértékelődik a saját 

identitás, a közvetlen környezet.  

Éghajlat változása  Az éghajlatot az utazók hogyan érzékelik.  

Fogyasztói trendek 

Aggodalom az egészség és a 

biztonság miatt  

A negatív események rövidtávon hatnak.  

Demográfiai változások  Elöregedés, családok változása.  

Imázs és márka előtérbe kerül  A divatosság előtérbe kerül. Az etikus és fenntartható márka jelenti a 

megkülönböztethetőséget.  

Technológiai fejlődés  Az utazók egyre tájékozottabbak, nagyobb a választási lehetőségük.  

Környezet felértékelődése  Növekvő társadalmi és környezettudatosság.  

Individualizmus előtérbe 

kerülése  

A fogyasztók növekvő diverzifikációja.  

Időszűke  Több, de rövidebb tartózkodási idővel járó utazás, teljes 

kikapcsolódással.  

Autentikusság és „valódi” 

élmények előtérbe kerülése 

A valódi élmények szerepe nő.  

Hedonizmus és erotika előtérbe 

kerülése  

Az öröm, a szórakozás fontos része az utazásnak.  

A luxusról alkotott képzetek 

változása 

Az önmegvalósítás előtérbe kerül.  

Forrás: Yeoman (2007) alapján saját szerkesztés  
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2.4.3. A magyarországi vízpartok iránti turisztikai kereslet
20

  

 

Magyarország turizmusában a vízpartok előkelő helyet foglalnak el a belföldi és a beutazó 

vendégforgalomban egyaránt. A nemzetközi turizmusban Budapesten és az 

egészségturisztikai szolgáltatásokon (gyógyvizek) kívül a Balaton vonzereje számottevő. A 

belföldi utazók körében a hazai vízpartok egyértelműen vezető szerepet töltenek be.  

 Hazánk beutazó turizmusának változásai a vízparti területeket sem kímélték az 

elmúlt években: a látogatók számának és költésének csökkenése, az átlagos tartózkodási 

idő rövidülése a vízpartokon is megfigyelhető, amit tovább erősített a 2008-ban kezdődött 

gazdasági válság.  

A Magyarországon legalább egy éjszakát eltöltő külföldiek 12,9%-a járt a 

Balatonnál (is), 0,9%-a a Tisza-tónál (is) 2010-ben (KSH 2011/b). A két önálló turisztikai 

régió részesedése az elmúlt években (2006 és 2010 között) kismértékben csökkent, amivel 

egyidejűleg visszaesett a vendégforgalom volumene. Számokra lefordítva, a két 

legnagyobb hazai vízpart összesen több mint 1,3 millió külföldi látogatót vonzott.  

A Balaton szerepe a belföldi turisták körében a legalább négyéjszakás utazások 

során kiemelkedő (KSH 2011), ami a klasszikus vízparti utazás dominanciájára hívja fel a 

figyelmet. Számokra lefordítva ez a kereslet 2010-ben (KSH) 16,370 millió utazási napot 

jelentett a „magyar tenger” számára, aminek többsége (11,525 millió nap) a legalább 

négyéjszakás tartózkodással járó utazásoknak köszönhető. 2010-ben a belföldi utazásokon 

eltöltött napok 22,1%-a a Balaton régióban, 1,8%-a a Tisza-tónál realizálódott. Míg a 

Tisza-tónál az 1-3 éjszakás és a 4+ éjszakás utazások aránya hasonló, addig a Balaton 

esetében a 4+ éjszakás utazásokon eltöltött napok részaránya domináns. A balatoni 

utazások a régió számára 75 262 millió forintot eredményeztek (a belföldi utazási kiadások 

32%-a), a Tisza-tó esetében 4 871 millió forintról van szó (a belföldi utazási kiadások 2%-

a).  

Ezzel összhangban állnak a Magyar Turizmus Zrt. által végzett felmérések 

eredményei: a legalább egyéjszakás tartózkodással járó utazások legnépszerűbb belföldi úti 

célja a Balaton régió, 22,3%-os részesedéssel (Magyar Turizmus Zrt. 2010).  

                                                 
20

 A magyarországi vendégforgalmi adatokat doktori értekezésemben a 2006 és 2010 közötti időszakra 

vonatkozóan elemzem, ami összhangban áll a saját kutatásomban szereplő időtávval.  
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A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának vizsgálata lehetővé teszi a Balaton és a 

Tisza-tó mellett további magyarországi vízpartok turizmusának bemutatását. (4. táblázat) 

A magyarországi vízparti területeket magukban foglaló desztinációk
21

 vendégforgalmában 

a belföldi vendégek dominanciája figyelhető meg. A belföldi vendégéjszakák aránya 2011-

ben a Balatonnál 73,8%, a Tisza-tónál 78,3% volt. Vagyis a magyarországi tavak vonzereje 

– a Balaton kivételével – országosnak mondható. Az elmúlt évek változásait tekintve jól 

látható, hogy a 2008. évi gazdasági válság a Balaton régiót érintette a legnagyobb 

mértékben. A Fertő-tó stabil keresletet mondhat magáénak, a Velencei-tónál pedig az 

elmúlt évek nagyvolumenű fejlesztései és az ezt kísérő tudatos marketingtevékenység 

vélhetően a vendégéjszakák számában is érezteti hatását.  

 

4. táblázat 

Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken  

  2006 2007 2008 2009 2010 

Balaton  

Belföldi 2 366 744 2 568 001 2 616 246 2 605 285 2 617 888 

Külföldi 2 060 234 2 021 108 1 918 941 1 660 708 1 613 778 

Összesen 4 426 978 4 589 109 4 535 187 4 265 993 4 231 666 

Tisza-tó  

Belföldi 168 505 183 994 210 994 196 563 182 688 

Külföldi 65 134 71 062 79 315 70 136 63 890 

Összesen 233 639 255 056 290 309 266 699 246 578 

Velencei-tó 

Belföldi 130 000 138 000 128 171 163 072 203 774 

Külföldi 42 000 35 000 29 495 31 362 36 918 

Összesen 172 000 173 000 157 666 194 434 240 692 

Fertő-tó (Sopron-

Fertődi kistérség) 

Belföldi 399 798 383 702 388 868 367 355 416 170 

Külföldi 146 124 140 020 148 971 149 287 163 359 

Összesen 545 922 523 722 537 839 516 642 579 529 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés  

 

A Balaton esetében a beutazó forgalom többségét adó német utazók száma 2006 és 2010 

között harmadával csökkent. A régió további fontos küldőpiacait – Ausztriát, Dániát és 

Hollandiát – is visszaesés jellemezte, amit részben ellensúlyozott a közeli országokból 

(Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Oroszország és Ukrajna) nagyobb számban érkezők 

fogyasztása. Oroszország kapcsán meg kell jegyezni, hogy a Balatonra érkezők elsősorban 

Hévízt keresik fel (2012-ben a Balaton régióban regisztrált orosz vendégéjszakák 82%-át 

Hévízen töltötték el a vendégek).  

                                                 
21

 A KSH Tájékoztatási Adatbázisában található információk alapján a 2008-2011. időszakra vonatkozóan az 

alábbi célállomások vendégforgalmát mutatom be: Balaton régió, Tisza-tó régió, Sopron-Kőszeghegyalja KÜ 

és Velencei-tó – Vértes KÜ.  
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Ennek eredményeként mára a Balaton vendégköre átalakult, azonban nem kétséges, hogy a 

tó és környéke a külföldiek számára vonzó lehet és kell is, hogy legyen a jövőben.  

 A Fertő-tavat magában foglaló Sopron – Kőszeghegyalja KÜ esetében a külföldiek 

magas (vendégéjszakák 44,1%-a 2011-ben) aránya a földrajzi elhelyezkedésnek 

köszönhető. A Velencei-tó egyértelműen a hazai közönség népszerű úti célja (a belföldi 

vendégéjszakák aránya 2011-ben 92,6%-ot tett ki). A vízparti utazások jellemző 

eredményeként a célállomások vendégforgalmát erős időbeni koncentráció jellemzi, ami az 

elmúlt néhány évben nem változott jelentős mértékben. Szintén a vízpartok „sajátossága” a 

nem szállodatípusú szálláshelyek (például magánszálláshely, második ingatlan) iránti 

jelentős kereslet. A szállodai férőhelyek egyfelől segítik az időbeni koncentráció 

csökkentését, másfelől a célállomások gazdaságára is pozitív hatással vannak 

(adóbevételek, munkahelyteremtés). A szállodai vendégéjszakák aránya a kereskedelmi 

szálláshelyi forgalomban a Sopron-Kőszeghegyalja KÜ-ben a legmagasabb. A kutatásom 

fókuszában álló Balaton régióban az elmúlt évek forgalomcsökkenése a szállodákat sem 

kímélte. A Velencei-tónál a szállodafejlesztések a kereslet növekedését eredményezték: 

2008 és 2011 között közel megháromszorozódott a szállodai vendégéjszakák száma. A 

belföldi vendégforgalom 2008 és 2011 között a Balatonnál és a Tisza-tónál esett vissza, a 

Velencei-tavat és a Fertő-tavat magukban foglaló KÜ-ben növekedés volt tapasztalható. A 

Balaton régió külföldi vendégforgalmának vizsgálatához hozzátartozik, hogy a vízparti 

utazás a – hagyományos és a közeli piacok kivételével – a küldőterületeken korlátozottan 

vonzó (Sulyok 2006).  

 A Balaton régió vendégforgalmában nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nagyszámú 

magánszálláshelyet sem, ami éves szinten több mint másfél millió – hivatalosan regisztrált 

– vendégéjszakával járul hozzá a turisztikai teljesítményhez. A magánszálláshelyeken 

szintén a belföldi forgalom dominál (2009-ben a vendégéjszakák 60%-át a hazai vendégek 

töltötték el). A magánszálláshelyi forgalom éves változásának hátterében a vendégek 

számának alakulása mellett befolyásoló tényező a szállásadók bevallási fegyelme
22

. (1. 

melléklet)  

 

                                                 
22

 A Balaton régió vendégforgalmi adatai további részletezettségben (például szezonalitás) nem szerepelnek 

az értkezésben. A területi koncentrációra vonatkozó adatok a médiaelemzés fejezetben találhatók.  

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.004



51 

 

A magyarországi vízpartok fő célcsoportját alkotó belföldi utazók körében a vízpartok 

töltik be a vezető szerepet. 2006 és 2010 között az egynapos vízparti utazások 

részarányának ingadozása vélhetően külső tényezőkre (például gazdasági válság, időjárás) 

vezethető vissza. A vízpartok a legnépszerűbb motivációt jelentik a többnapos utazásoknál, 

ami felhívja a figyelmet a táji környezet kiemelkedő szerepére. A többnapos utazásoknál a 

klasszikus értelemben vett vízparti utazás részaránya csökken, ami rávilágít arra, hogy a 

vízpartok vélhetően egyre inkább vonzóbbak más motivációjú utazásokra. (5. táblázat) Az 

év legfontosabb utazásának minősített főutazásnál a desztináció választás fontos 

szempontja a kedvező természeti adottságok és látnivalók (35,8%), a korábbi kedvező 

tapasztalat (38,8%) és a rokonok, barátok, ismerősök ajánlásai (28,4%) (Magyar Turizmus 

Zrt. 2010). A táji jellemzők tetten érhetők a lakosság által tett utazások motivációiban. 

Emellett a turisztikai termék alapú (például egészségturizmus, bor és gasztronómia) 

motiváció is irányulhat vízparti környezetbe.  

 

5. táblázat 

A magyar lakosság utazási motivációi – kiemelve a felkeresett úti cél környezetét  

 2006 2008 2010 

Egynapos belföldi 

utazás motivációja  

5,9% vízpart (3.)  

5,0% városlátogatás (5.)  

1,8% hegyvidék (10.)  

0,3% falusi turizmus 

(16.)  

7,2% vízpart (4.)  

3,3% városlátogatás (6.)  

1,6% hegyvidék (12.)  

0,3% falusi turizmus 

(17.)  

6,0% városlátogatás (3.)  

5,1% vízpart (4.)  

1,1% hegyvidék (10.)  

0,3% falusi turizmus 

(17.)  

Egynapos külföldi 

utazás motivációja  

17,8% városlátogatás 

(3.)  

5,3% hegyvidék (7.)  

0,7% vízpart (11.)  

22,3% városlátogatás 

(2.)  

14,2% hegyvidék (3.)  

1,1% vízpart (13.)  

23,2% városlátogatás 

(2.)  

1,3% vízpart (9.)  

0,5% hegyvidék (12.)  

Többnapos belföldi 

utazás motivációja  

21,5% vízpart (2.)  

5,2% városlátogatás (4.)  

4,1% hegyvidék (7.)  

0,7% falusi turizmus 

(15.)  

21,4% vízpart (2.)  

3,5% hegyvidék (6.)  

3,4% városlátogatás (7.)  

0,6% falusi turizmus 

(15.)  

18,3% vízpart (2.)  

3,7% városlátogatás (7.)  

3,5% hegyvidék (8.)  

0,7% falusi turizmus 

(15.)  

Többnapos külföldi 

utazás motivációja  

36,0% vízpart (1.)  

15,1% városlátogatás 

(3.)  

5,4% hegyvidék (5.)  

0,8% falusi turizmus 

(11.)  

28,0% vízpart (1.)  

16,8% városlátogatás 

(2.)  

9,5% hegyvidék (5.)  

0,5% falusi turizmus 

(13.)  

30,8% vízpart (1.)  

13,4% városlátogatás 

(3.)  

8,9% hegyvidék (4.)  

1,3% falusi turizmus 

(10.)  

Főutazás helyszínének 

kiválasztása  

32,7% kedvező 

természeti adottságok  

32,6% korábbi kedvező 

tapasztalat  

31,7% ismerősök, 

rokonok ajánlása  

40,2% kedvező 

természeti adottságok  

32,6% korábbi kedvező 

tapasztalat  

36,8% ismerősök, 

rokonok ajánlása  

34,3% kedvező ár  

38,8% korábbi kedvező 

tapasztalat  

35,8% kedvező 

természeti adottságok  

28,4% ismerősök, 

rokonok ajánlása  

21,4% kedvező ár  

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T. 2010 alapján saját szerkesztés  
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2.5. A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK MÁRKÁZÁSA  

 

„A turizmus a világot ugyanolyanná teszi.” (Gunn 1997 idézi Lee 2011:708, saját fordítás)  

 

Az eredetét tekintve a fogyasztói termékeket/árukat megkülönböztető márka „a termék 

eredetiségét, állandó minőségét bizonyítja, a megbízhatóság jelképe, a jó teljesítmény 

garanciája” (Fiell 2007:52). A marketingen belül a márka egyértelműen a termékhez 

kapcsolható (Tasnádi 1995/a), a hozzáadott értéket sok esetben a design jelenti a 

fogyasztói termékeknél (Szalczer 2008). Annak ellenére, hogy napjainkban egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a helyek (elsősorban országok és városok) márkázása, máig a termékek 

dominálnak a legnagyobb, legerősebb nemzetközi márkák sorában
23

.  

 A – pénzzel, gazdasági eredményességgel közvetlenül kapcsolatba hozható – márka 

napjainkban (a 2008-ban kezdődőtt válság idején) még fontosabb (Papp-Váry 2009), mert 

az általa közvetített érték állandó, a negatív külső hatásoknak ellenálló. Szalczer (2008) 

megközelítésében – aki a designt vizsgálja – a designpiac jellegzetességei (megfelelő 

termékkategória, fizetőképes kereslet, viszonylag gyenge árérzékenység, nyitottság az 

innovációra és kulturális nyitottság) jól mutatják e termékek iránti kereslet stabilitását. A 

turisztikai kereslet szintén stabilnak tekinthető, mert a szabadidős célú utazások egyre 

inkább a mindennapi élet és fogyasztás részévévé válnak, azt pedig a vendégforgalmi 

adatok jól jelzik, hogy egy-egy negatív esemény rövidtávon befolyásolja az adott úti célt 

vagy küldőpiacot.  

A helyek márkázása kapcsán Kavaratzis (2005, idézi Lorenzini et al. 2011) az 

eredeti helyek márkázására, a nemzetek márkázására, a kulturális márkázásra, a 

desztináció márkázása és a helyek/városok márkázására hívja fel a figyelmet. Jól látható, 

hogy a – gazdasági ágazatként értelmezhető – turizmus szerepe egy-egy hely 

márkázásában nem egyértelmű. Az egyik legnépszerűbb nemzetközi modellben, a Simon 

Anholt nevével fémjelzett országmárka indexben (Nation Brands Index) a turizmus egy 

dimenziót jelent (az emberek, a termékek, a kormányzat, a kultúra és a migrációs, 

befektetések mellett). Ezzel szemben a szintén Simon Anholt nevéhez fűződő városmárka 

index City Brands Index) más dimenziók mentén vizsgálja a városokat (jelenlét, hely, 

adottságok, emberek, pulzálás, potenciál), ami jóval közelebb áll a „hely szelleméhez”.  

                                                 
23

 Az Interbrand évente állít össze listát a 100 legnagyobb márkáról, 2012-ben a TOP10: 1. Coca Cola, 2. 

Apple, 3. IBM, 4. Google, 5. Microsoft, 6. GE, 7. Mc Donalds, 8. intel, 9. Samsung, 10. Toyota (forrás: 

interbrand.com, letöltés ideje: 2012. december 17.).  
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(F)elismerve a márkázás komplexitását (García et al. 2012), a kutatók, szakemberek 

számos érvet sorakoztatnak fel mellette és ellene. Egyszerűen megközelítve, minden hely 

alkalmas és képes lehet arra, hogy a – márkaértéknek tekinthető – egyedi jellemzőit 

megtalálja és következetesen kommunikálja. A marketingtevékenység egészében 

visszatükröződő márkaértékek nélkül a célállomás „láthatatlan” marad (ETC – UNWTO 

2009). A szkeptikusok ezzel szemben arra hivatkoznak, hogy a helyek évszázados 

történelemmel, kulturális örökséggel és természeti tájjal rendelkeznek, szemben a 

fogyasztói termékekkel, árukkal (ETC – UNWTO 2009). De itt kell megemlíteni azt is, 

hogy a márka természetesen nem pótolja az alapvető infrastruktúrát, a turizmus 

feltételrendszerét (például munkaerő, képzettség, megközelíthetőség stb.), amelyek a 

potenciális befektetők számára kulcsfontosságúak.  

Megítélésem szerint egy olyan világban, ahol napról napra bővül a turisztikai céllal 

felkeresett helyek száma, ahol a miliőelemekre lecsupaszított desztinációk könnyen 

összetéveszthetők (Michalkó 2007), és ahol a turisztikai termékfejlesztés könnyen 

másolható (Agarwal 1999), különösen releváns a márkázás, az egyedi jellemvonások 

feltérképezése. Különösen izgalmas feladat ez a vízparti területeken, amelyek a 

tömegturizmus időszakának örökségére (a nyári, passzív pihenéssel társított üdülés képét) 

építkezve igyekeznek megújulni, új utakat keresni turizmusuk fejlődéséhez. A vízpartok és 

a márka összekapcsolása során eredendő ellentmondás, hogy az alacsonyabb presztízzsel 

jellemezhető vízparti területeken (bár vannak a világban exkluzív tengerpartok, tópartok, 

ezek a megállapítások a hazai desztinációkra érvényesek) miként lehet a magasabb 

minőségű turisztikai termékeket (például vitorlázás, golf), fejlesztéseket (magasabb 

minőségű szálláshelyek, éttermek stb.) megvalósítani, beépíteni a kínálatba.  

 Jelen fejezet célja, hogy a turisztikai desztinációk szemszögéből vizsgálja a 

márkázást. A szakirodalom szintetizálása során egyértelműen kirajzolódott számomra, 

hogy nagyon sok értékes, de az adott – vizsgálat tárgyát képező – desztinációra 

vonatkoztatott eredmény gazdagítja a témát. Míg a feldolgozott források közül a hazai 

szerzők körében a marketingorientált megközelítés dominál, a nemzetközi forrásoknál 

kiemelt hangsúlyt helyeztem a turizmusorientált kutatásokra, publikációkra. Annak 

ellenére, hogy a vízpartok (különösen a tengerpartok) újrapozícionálása az elmúlt években 

számos fórumon a középpontba került, a szakmai, tudományos igényű publikációk 

kevesebb figyelmet szentelnek ezen desztinációknak (elsősorban közigazgatásilag is 

lehatárolható területek, például országok és városok állnak a kutatások fókuszában). 
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Értekezésemben – a márkázás tekintetében – nem vált lehetővé a vízparti területek 

tapasztalatainak külön fejezetben történő szintetizálása.  

 A szintetizált szakirodalmak kiválasztását meghatározta, hogy az adott szerzők 

kutatásaikat, eredményeiket a márkázás témaköréhez sorolták. A doktori értekezésemben 

felhasznált források közül kiemelkedő az ETC és a UNWTO együttműködésében 2009-ben 

publikált Turisztikai Desztinációk Márkázási Kézikönyve (Handbook on Tourism 

Destinations Branding), amelynek összeállításában – az ETC Kutatói Munkacsoportjának 

tagjaként – magam is aktívan részt vehettem.  

 

2.5.1. A márka fogalmi megközelítése  

 

A nemzetközi és a hazai szakirodalomban számos márkafogalommal, megközelítéssel 

találkozhatunk. Ezek nem csupán a szerzők meglátásait, hanem az adott korszak viszonyait 

is visszatükrözik, és jól mutatják, hogy a márka a fogyasztói termékek, az áruk körében 

született. Az egyes fogalmak tartalma attól is függ, hogy az érdekeltek/döntéshozók milyen 

célokat szeretnének elérni a márkával. Megítélésem szerint a két „végletet” a tudományos 

igényeknek megfelelő kutatások és az adott úti cél marketingjét szolgáló 

„márkatanulmányok” jelentik.  

 Az alábbiakban felvázolt fogalmak erőteljes marketingorientált megközelítésről 

tesznek tanúságot. Szintén kulcsfontosságú az adott szervezet/gyártó, az ő részére nyújtott 

előnyök. Kotler 1998-as definíciója próbálja „kézzelfoghatóvá” tenni a márkát, ma már 

nagyon nyitott, megengedő fogalmakkal találkozunk (például „ígéret”). Nagyon fontos 

közös pont továbbá a fogyasztó, az ő szemében élő percepciók szerepe, ami a 

kézzelfogható elemeken túl érzelmi megközelítést is magában foglal. A versenytársaktól 

való megkülönböztetés sem újkeletű, a régebbi definíciókban is megjelenik – az áruk 

esetében a márka létrehozásának egyik fontos dimenizója.  

 

„a márka olyan szimbólumok összessége, melynek feladata termékek és szolgáltatások egy 

meghatározott gyártóval, forgalmazóval való azonosítása és egyúttal azoknak más 

termékektől való megkülönböztetése” (Bauer – Berács 1984:194)  

 

„A márka a fogyasztó elképzelése a termékről.” (David Ogilvy, idézi Tasnádi 1995/b:73)  
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„a márka lehet név, kifejezés, jel, szimbólum, formaterv vagy ezek valamilyen 

kombinációja, azzal a céllal, hogy az eladó vagy az eladók adott csoportjának termékeit 

vagy szolgáltatásait megjelöljék és megkülönböztessék a konkurenciától” (Kotler 

1998:396)  

 

„A márka valaminek az ígérete.” (Moilanen-Rainisto, 2009:6 – saját fordítás)  

 

„A helyek márkázása a hely imázsának menedzsmentjét jelenti, ami a stratégiai innováció 

és a koordinált gazdasági, kereskedelmi, szociális, kulturális és kormányzati politikák által 

valósul meg. A versenyképes identitás (competitive identity) a márkamenedzsment 

kifejezése, ami a diplomáciával, a kereskedelemmel, a befektetésekkel, a turizmussal és az 

export ösztönzésével áll szintézisben.” (Simon Anholt, Competitive Identity 2007 in 

Moilanen-Rainisto 2009:7 – saját fordítás)  

 

A márkázás „az igazság megtalálása, egy az igazságot tükröző ötlet fellelése, és minden 

cselekedetbe történő beágyazása”. (Wally Olins, interview in Monocle Magazin, 

September 2007, in ETC – UNWTO 2009:78 – saját fordítás) 

 

„A márka a termék esszenciája, ami megkülönbözteti minden más terméktől a potenciális 

fogyasztók szemében – vagyis a termék versenyképes identitása.” (ETC – UNWTO 2009 – 

saját fordítás)  

 

2.5.2. A turisztikai desztináció márka fogalma és főbb jellemzői  

 

A márka turizmusorientált megközelítésének értelmezését befolyásolja néhány, az árukat a 

szolgáltatásoktól, az utazástól megkülönböztető jellemvonás. A világ bármely pontján 

ugyanabban a formában (azonos fizikai tulajdonságokkal rendelkező) árukkal, termékekkel 

ellentétben az utazási élmény a felkeresett desztinációban valósul meg. A turisták 

bármennyire is felkészülten indulnak útnak, az élmények megélésükig ígéretnek 

tekinthetők. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy az utazók magukkal viszik saját 

kultúrájukat, szokásaikat, amelyek a megélt élményt és magát a célterületet is 

befolyásolják, alakítják. És még ha évről évre ugyanazt a helyet keressük is fel, minden 

esetben más és más élmény ér bennünket.  
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Az árukat egy-egy vállalkozás gyártja/forgalmazza, egy tulajdonos felelős a márkáért. 

Ezzel szemben a turisztikai úti célok – amelyeket a látogatók egységnek tekintenek – sok-

sok piaci szereplő, szolgáltató segítségével nyújtják az utazási élményt.  

A turisztikai desztinációmenedzsment szervezetek ugyan ellátják a célterület 

egységes marketingkommunkációját (felelősek lehetnek a turisztikai márkáért), de az úti 

célok nem tulajdonosai a turisztikai terméknek, amely szorosan kapcsolódik a tájhoz, a 

kulturális örökséghez és az ott élő emberekhez (ETC – UNWTO 2009). A számos érdekelt 

bevonását nehezíti a hosszú távú célok elfogadtatása a – sokszor rövidtávon gondolkodó – 

piaci szereplőkkel. Szintén komoly kihívást jelent, hogy a napról napra fokozódó 

versenyhelyzetben az emberi tényezők, egy-egy hely által nyújtott „életminőség” komoly 

előnyt jelent, hiszen a „hard hozzávalók”, úgymint például az 

infrastruktúra/megközelíthetőség, technikai felszereltség, bárhol létesíthetők. Ezért a hely 

imázsa, az életszínvonal, egy „jó hely” a látogatók, ott élők, befektetők döntéseit 

alapvetően befolyásolhatja. A hely jó híréből nemcsupán a turisztikai, de más ágazatok 

vállalkozásai is profitálhatnak. Ehhez szorosan kapcsolódik a földrajzi helyek számára is 

egyre gyakrabban alkalmazott, érdekorientáltnak tekinhető (Saraniemi 2010)
24

 márkázás.  

A turizmus – desztináció menedzsment szervezetek – non-profit volta, az utazói 

„kosár”/élmény egyedisége, a szezonalitás, a szűkös és nehezen kiszámítható források 

vagy a mindenki számára elfogadható márkaidentitás megtalálása és elismertetése mind 

mind komoly kihívást jelent (Moilanen – Rainisto 2009). Az úti cél komplexitása (ETC – 

UNWTO 2009, Saraniemi 2008) pedig megmutatkozik a vonzerők, a szolgáltatók és az 

érdekeltek sokszínűségében. A turisztikai kínálat oldalán a márka együttműködésekben 

betöltött szerepe, a fogyasztók/látogatók által generált tartalmakban / közösségi oldalakban 

rejlő veszélyek és lehetőségek, a sok esetben kellemetlen, idejétmúlt sztereotípiák és 

klisék, a desztináció márka életciklusa stb. jelentősen befolyásolhatják a sikerességet (ETC 

– UNWTO 2009).  

A – jelen! – valósághoz azok az elméletek állnak közelebb, amelyek dinamikus 

kapcsolatot feltételeznek a desztináció és az utazók között (ETC – UNWTO 2009). Ezek a 

megközelítések a látogatók szemszögéből vizsgálják, hogy az adott desztináció által ígért 

élmények hogyan valósulnak meg, illetve a látogatók mindezt hogyan érzékelik. Ahogy 

arra több kutató (például Nam et al. 2011, Usakli – Baloglu 2011) is rávilágít, a márka 

szoros kapcsolatban áll az utazó életstílusával, demográfiai jellemzőivel.  

                                                 
24

 Saraniemi (2011) a márkázást négy korszakra osztja fel: 1) termékorientált, 2) értékorientált, 3) 

kapcsolatorientált és 4) érdekeltorientált.  
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„Desztináció márka – egy dinamikus fogalom:  

 A desztináció márka azon percepciók összessége, amelyek valaki szemében élnek 

(személyes tapasztalatok, elmondottak vagy előítéletek alapján), és amelyek az 

adott személy desztinációval szembeni attitűdjeit befolyásolják.  

 A márka azon fő jellegzetességeknek a keveréke, amelyek a helyet megkülönböztetik 

és megjegyezhetővé teszik.  

 A márka egy hely azon esszenciája, ami megkülönbözteti minden más helytől, 

illetve a versenytársaktól.  

 Fontos kiemelni, hogy a desztináció márka a látogatók szemében él. Ennek 

megfelelően valósnak és hihetőnek kell lennie, a fogyasztói termékekkel szemben 

nem „előállítható”.  

 A márka annak módja, ahogy egy hely létrejön/megszületik, fejlődik és bemutatja 

főbb jellegzetességeit a nagyközönség számára, ami lehetővé teszi az (el)ismertség 

erősítését vagy akár megváltoztatását.” (Tom Buncle in ETC/UNWTO Handbook 

on Tourism Destination Branding 2009:9).  

 

A – megkülönböztető erejű, ezért versenyelőnyt jelentő (Tasci et al. 2007, Boo et al. 2009, 

ETC – UNWTO 2009) – desztináció márka nem egy termék, logó, szlogen, vizuális 

megjelenés, design stílus vagy marketingkampány, hanem mindezek középpontjában áll 

(ETC – UNWTO 2009), központi eleme az értékteremtés (Papp-Váry 2009, Saraniemi 

2010). A fogyasztó által érzékelt érték gazdasági és nem gazdasági részekből tevődik össze 

(Saraniemi 2010). A dinamikus (Saraniemi 2008) márka kézzelfogható jellemzői mellett az 

érzelmi sík széles körben elismert (Papp-Váry 2007, Laitamaki – Hamalainen 2008, 

Szalczer 2008, ETC – UNWTO 2009, Moilanen – Rainisto 2009, Saraniemi 2010, Usakli – 

Baloglu 2011).  

 A desztinációban működő turisztikai szolgáltatók „teljesítik” a márka ígéretét. Lee 

(2011) értelmezésében a legkézzelfoghatóbban a szálláshelyek tükrözhetik az úti célt, 

annak márkaértékeit. Ebben a tekintetben a nemzetközi szállodamárka hátrányt jelenthet a 

desztináció számára (Lee 2011). Bár a turizmus nyújtotta előnyökből nem egyenlően 

részesülnek, több szerző (ETC – UNWTO 2009, Moilanen – Rainisto 2009, Saraniemi 

2010) is felhívja a figyelmet a helyi lakosoknak a márka közvetítésében játszott szerepére. 

Ebben az értelmezésben a helyi közösség által sugárzott kép nemcsupán a látogatók tudatát 

befolyásolja, de hozzájárul a helyiek identitásához, büszkeségérzetéhez (ETC – UNWTO 

2009).  
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Szintén mellette szól, hogy a következetesen megjelenített márka egy valós „történetet” ad 

a desztinációról, ami negatív esemény, válság (például gazdasági válság, terrortámadás, 

természeti katasztrófa) esetén segíthet a negatív hatások csökkentésében (ETC – UNWTO 

2009, Moilanen – Rainisto 2009). A márka minőséget közvetít a fogyasztók számára, 

bizalmat ébreszt, új termékfejlesztést támogat, bevételeket növel, és fontos szerepet tölt be 

a döntéshozók iránymutatásában (Moilanen – Rainisto 2009). És nem utolsósorban pozitív 

hatással van a desztináció ismételt felkeresésére (visszatérő vendégek) (Usakli – Baloglu 

2011).  

A márkázás legfontosabb céljaiként az ETC – UNWTO (2009) tanulmánya a 

megkülönböztetést, az ismertség és elismertség növelését, a pozitív imázs kialakítását és az 

erős márkaidentitás kialakítását emeli ki. Ezt kiegészítheti Lorenzini et al. (2011) 

értelmezésében a befektetők és a lakosság vonzása és a helyiek által előállított 

érték/termékek promóciója.  

 

2.5.3. Márkaérték, márkaidentitás és márkaszemélyiség  

 

Az értekezés fókuszát a márkázáson belül a márkaérték feltérképezése jelenti. A 

nemzetközi és a hazai szakirodalom erre vonatkozóan a márkaérték (brand equity és brand 

value), márkaidentitás (brand identity) és a márkaszemélyiség (brand personality) 

fogalmakat használja, előző kettőt tulajdonképpen szinonímaként. Az alkalmazott 

definíciók kiválasztását és értelmezését befolyásolja a szerző maga (és angolnyelv-tudása). 

A fogalmak tartalmához igazodva, értekezésemben a márkaértéket és a márkaidentitást 

magam is szinonímaként használom, e mellett a márkaszemélyiség önálló fogalomként 

jelenik meg. Általánosságban márkaértéknek tekinthető a „márkához kapcsolódó 

fogyasztói gondolattársítás” (Tasnádi 1995/b:75). A turisztikai desztinációk esetében a 

márkaérték a hely esszenciáját jelenti (ETC – UNWTO 2009), amely érzelmi kapcsolatot 

létesít a potenciális látogatókkal. Moilanen – Rainisto (2009) a márkaidentitás jellemzői 

között nevezi meg a következőket:  

 valós, az ott élők elfogadják;  

 felhasználható a különböző érdekcsoportok, ágazatok számára;  

 motiváló, hiteles, elfogadható és releváns a látogatók számára; 

 meggyőző a helyiek számára;  

 inspiráló és célorientált világszerte; 

 az érdeklődést hosszútávon fenntartja.  
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A márkaidentitás részeként definiálható (Saraniemi 2010) márkaszemélyiség az identitás 

emberi arca (Saraniemi 2010), ideális esetben megkülönböztető, megjegyezhető, bizonyos 

piaci szegmensek számára értékes és képes a fogyasztók megtartására (ETC – UNWTO 

2009). Usakli – Baloglu (2011) értelmezésében a márkaszemélyiség kiegészíti a márka 

érzelmi síkját.  

 Komplexitása (García et al. 2012) ellenére, a legtöbb márkával foglalkozó 

tanulmány egy-egy szűkebb aspektusra fókuszál (Pike 2002): leggyakrabban fogyasztó-

alapú megközelítéssel (például Konecnik – Gartner 2007, Tasci et al. 2007, Boo et al. 

2009) találkozunk. Ezzel párhuzamosan kevés kutató vizsgálja az érdekeltek bevonását 

(például Marzano – Scott 2009, Kavaratzis 2012), több érdekeltcsoportot (például García 

et al. 2012) vagy egy-egy speciális szegmenst (például Lee – Back 2010, Sahin – Baloglu 

2011)
25

. 

 A szakirodalom márka több dimenzióját határozza meg: a Konecnik – Gartner 

(2007) által javasolt ismertség (ideértve a személyes tapasztalatot), imázs, minőség (az 

egyes tényezők, szolgáltatások minőségével szembeni attitűdök) és hűség (visszatérési 

szándék, ajánlás) négyesét Boo et al. (2009) az értékkel (az utazás által észlelt értékkel) 

egészíti ki. Abban egyetértenek a kutatók, hogy a főszerep az imázsé (Lee et al. 2006, 

Konecnik – Gartner 2007), ami azonban a belföldi turisták esetében nincs feltétlenül így 

(Camarero et al. 2010).  

 

2.5.4. A desztináció márkázás területi vonatkozásai  

 

A márkák területi szempontú megközelítése a turizmusban nemcsupán azért indokolt, mert 

a turisztikai úti cél egy földrajzilag jól lehatárolható „terület”. A területi márka szorosan 

kapcsolódik az adott hely természeti, kulturális és társadalmi környezetéhez, adottságaihoz 

(Lorenzini et al. 2011), a valós értékeken alapuló márka ideális esetben harmóniában van a 

fizikai infrastruktúrával (építészet, utak, zöldterületek, kukák stb.) (Moilanen – Rainisto 

2009).  

A desztinációnál szélesebb, holisztikusabb megközelítés a – földrajzi értelemben 

vett – helyek márkázása (ETC – UNWTO 2009). Az egyes ágazatok (például turizmus, 

gazdaság, oktatás stb.) egymást erősítve, nagyobb szinergiahatást elérve tudják egy-egy 

ország, terület márkáját közvetíteni.  

                                                 
25

 A médiaorientált megközelítést tartalmazó tanulmány sem nemzetközi, sem hazai vonatkozásban nem 

szerepelt a feldolgozott források között.  
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A helyszempontú megközelítés azonban nem helyettesíti a desztináció márkát, a kettőnek 

együtt(működésben) kell élnie. A hely tudata, lényege (sense of place) egy olyan helyet 

mutat be, ahol jó élni, dolgozni, üzletet kötni, tanulni vagy meglátogatni (ETC – UNWTO 

2009). Szükség van azonban a hely turisztikai szempontú megközelítésére is, a desztináció 

márkázása ideális esetben a hely márkázásával szoros kapcsolatban történik. A turizmus 

fontosságát támasztja alá, hogy – más szektorokkal szemben – a turizmus tudja a 

legsikeresebben, de legalábbis a legláthatóbban megszólítani a nagyközönséget, a 

legszélesebb célcsoportokat (ETC – UNWTO 2009). Ez persze nem jelenti az „egy méret” 

(’one size fits all’) megközelítést, minden szektor számára kell egy bizonyos rugalmasság, 

hogy a márkaértékeket saját maga formálja a célcsoportjai számára.  

Azok, akik megválaszthatják lakóhelyüket/életterüket, általában jól képzettek, 

tehetségesek, vállalkozó szelleműek, vagyis olyanok, akiket a legtöbb hely szívesen fogad. 

Egyúttal azok a helyek, amelyek vonzó életstílust kínálnak, a turizmus számára is 

vonzóbbak, és fordítva (ETC – UNWTO 2009). A márka éppen arról szól, hogy mitől jó 

egy hely, mi az a megkülönböztető jegy, ami vonzó a helyi lakosság és a látogatók számára 

egyaránt. Ezt természetesen számos tényező befolyásolja, a World Cities Brand Index 

például öt tényezőt emel ki: kultúra, életszínvonal, rövid utazásra vonzó-e, fenntartható 

éghajlat, pozitív szájreklám/szájhagyomány. Összességében elmondható, hogy egy hely 

DNS-e magából a helyből (tájkép, történelem, építészet stb.), a helyi termékekből és az 

emberekből (kultúra, attitűdök, ismert emberek stb.) áll össze (ETC – UNWTO 2009).  

Napjainkban az országok, nemzetek, városok és – a földrajzi értelemben vett – 

helyek márkázása kerül egyre inkább előtérbe (ETC – UNWTO 2009). Hazánkban az 

elmúlt években az – inkább imázsépítést magában foglaló – országmárkázás mellett a 

városmárkázás
26

, településmarketing (például Piskóti) került a középpontba. Ez erőteljesen 

marketingorientált szemléletet takar (például Papp-Váry).  

Laitamaki – Hamalainen (2008) értelmezésében egy ország egy nagy turisztikai úti 

cél. A turisztikai desztináció abból a szempontból az ország és a város között helyezkedik 

el, hogy általános, ernyőjellegű üzenetet, értékeket képvisel, illetve nagyobb a helyi 

közösségek szerepe, ezáltal könnyebb (?) az összefogás. A földrajzi helyek hierarchiájában 

egy-egy település nem csak az adott országhoz, de azon belül egy kisebb területhez 

(kistérséghez, régióhoz stb.) is tartozik. A városokhoz hasonlóan (’metropolitan area’), a 

turisztikai desztinációknál is fontos a „hatókör” ismerete.  

                                                 
26

 Az európai városok márkázási rangsorában kevés a „tipikus” turistacélpont (Barcelona és Lisszabon 

szerepel a legjobbak között) (Papp-Váry 2010).  
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Minél kisebb a márka területi lefedettsége, annál könnyebb kézzelfogható eredményeket 

felmutatni, például városi szinten új létesítmények, parkok közvetíthetik a márkát stb. 

(Moilanen – Rainisto 2009).  

A vízparti célállomások esetében eltér a közigazgatási és a földrajzi határ (annak 

ellenére, hogy a tó az egyik legjobban definiálható ökoszisztéma, Cooper 2006), ami a 

különböző szintek eltérő feladatköreivel, az intézményrendszerben megfigyelhető 

párhuzamossággal (Cooper 2006, Hall – Harkönen 2006) együttesen jelentősen korlátozza 

a konkrét, „kézzelfogható” eredmények megvalósítását. A vízpartok lehatárolását tekintve 

kell megemlíteni a vízgyűjtőterületet, ami szintén egy releváns lehetőség a desztináció 

definiálásához, ahogy Hall (2006) rávilágít, a tavak esetében például a tó és a desztináció 

eltérő földrajzi egységek.  

A nemzeti és a regionális almárkák közötti kapcsolatot a márkaépítészet jelenti, ami 

egy oda-vissza irányú kommunikációt foglal magában (ETC – UNWTO 2009). Minél 

közelebbi a célcsoport, az almárkák annál nagyobb szerepet kapnak (például belföldi 

célcsoportok), az adott desztinációtól földrajzilag távolodva a nemzeti márka lesz a 

fontosabb, hiszen elsőként az ország vonzza a potenciális látogatókat (ETC – UNWTO 

2009).  

A desztináció alapját adó táj a márkázás során ritkán kap szerepet, ami 

összefüggésbe hozható azzal, hogy a természet korlátozottan megváltoztatható, 

kontrollálható. A desztinációk – néhány kivételtől (például Las Vegas, Dubai) eltekintve – 

öröklik márkájukat, a földrajzi, kulturális és történelmi örökség eredendően nem 

változtatható meg (ETC – UNWTO 2009). Új termékek, élmények fejlesztése lehetséges, 

de az alapvető jellemzők – legalábbis rövidtávon – nem változtathatók meg. Természetesen 

lehet szó újramárkázásról, ez azonban jelentős időt, erőforrást és komoly elkötelezettséget 

igényel (ennek sikeres példája Spanyolországban a klasszikus tengerparti üdülés mellett a 

kulturális turizmus fejlesztése, erőteljes promóciója).  

A városmárkázás során elsősorban a városimázs, és nem a fizikai adottságok 

formálódnak (Papp-Váry 2011/a). A fizikai dimenzió a Simon Anholt nevével fémjelzett 

városmárka-hatszög egyik tengelyében (városjellemzők: tisztaság, városkép, klíma) 

található meg. Az országimázs tényezői között a földrajzi-természeti adottságokat Jenes és 

Graby (idézi Papp-Váry 2007) csoportosítása emeli ki. A táji adottásgoknak a kutatások 

kevés figyelmet szentelnek, mert – érvelésük szerint – a tájat az úti célok hasonlóan 

használják a promócióban, ezért megkülönböztetésre kevésbé alkalmas (Usakli – Baloglu 

2011).  
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Mégha a természeti adottságok, a tájkép például egy város imázsában (például Sahin – 

Baloglu 2011) vagy egy nagyobb földrajzi egység márkaértékei között (például Lee et al. 

2006) másodlagos is, jelenléte megkérdőjelezhetetlen. Főleg, hogy a topográfiai 

sokszínűség növeli a márkapotenciált (Herstein 2011).  

 

2.5.5. A márkázás folyamata
27

  

 

A márkázás hosszú távú – 15–20 éves – feladat, maga a márka kifejlesztése 5–10 évet 

vesz(vehet) igénybe. Mindehhez alapvető a szintén hosszú távú – de legalábbis kb. 5 évre 

előre történő –, kiszámítható, elegendő és folyamatos finanszírozás. A márkázás folyamata 

magában foglalja, hogy az adott hely hogyan mutatja meg magát nemzeti és nemzetközi 

szinten az üzleti élet, a diplomácia, a kultúra és a turizmus tekintetében. A márkázás 

folyamatos, az utolsó lépés – a monitoring (2. melléklet) – alapul szolgál az első lépéshez, 

a jövőben szükséges lépések (például a márka frissítése) megtételéhez. A márkázás 

bizonyos lépései – például a desztináció audit, a szegmentáció és a SWOT elemzés – 

egymással párhuzamosan, egy időben is történhetnek. (4. ábra)  

 

4. ábra  

A márkázás folyamata  

 

Forrás: ETC-UNWTO Handbook on Tourism Destination Branding (2009:35) 

 

                                                 
27

 Ez a fejezet az ETC – UNWTO (2009): Handbook on Tourism Destination Branding kézikönyv alapján 

került összeállításra. Az értekezéshez kapcsolódó primer kutatás nem értékelte a Balaton régióra 

vonatkoztatva a márkázás folyamatát, de a téma – márkaértékek – kontextusba helyezéséhez fontosnak 

tartom a márkázás lépéseinek rövid felvázolását.  
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A desztináció audit meghatározza az úti cél fő jellemzőit, előnyeit, azokat prioritási 

sorrendbe állítva a fő célcsoportok szerint. Ez a látogatók számára vonzó, egyúttal más úti 

céloktól megkülönböztető jellemzőket foglalja magában. Nem utolsósorban a látogatók 

számára mindezen vonzerőknek elérhetőnek is kell lenniük.  

A szegmentációs elemzés a fő célcsoportokat határozza meg és állítja fontossági 

sorrendbe. Ezek a szegmensek jelentik az alapját a fogyasztói vizsgálatoknak. A 

desztináció fő vonzereje természetesen szegmensenként eltérhet, a márkaértékeknek 

azonban minden szegmens számára következetesen kell megjelenniük a teljes 

marketingtevékenység során.  

Az úti cél erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek 

meghatározásakor alapvető a célpiacok és a versenytársi környezet figyelembe vétele. 

Ennek eredményeként a SWOT elemzés nem csupán egy „felsorolás” lesz, hanem valóban 

a versenyképesség bemutatása. A SWOT elemzés ideális esetben minden szegmensre 

vonatkozóan elkészül, ezt követően egy összesített SWOT elemzés mutatja be az úti cél 

versenyképesség szempontjából fontos erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit.  

A desztinációk számára döntő a látogatókban élő kép. Emellett szükséges az 

érdekeltek, döntéshozók, valamint a helyi lakosság véleményének a megismerése, akik az 

utazás élményét „teljesítik”. A látogatói elvárások és a valóság nem találkoznak, ha az 

érdekeltek nem a márkaértékeket kommunikálják. Ideális esetben minden ágazat 

képviselője tevékenysége során a desztináció márkaértékeit közvetíti, ezáltal növelve a 

szinergiahatást. A döntéshozók magukban foglalják a kulcsfontosságú befolyásolókat és 

véleményformálókat (vezető személyiségek), a desztináció teljesítményében közvetlenül 

érdekeltek feleket (üzleti, politikai stb. alapon), valamint a helyi lakosságot és a médiát.
28

  

A fogyasztói felmérések ideális esetben különválasztják a desztinációt ismerők és 

nem ismerők véleményét. A potenciális utazók valódi motivációinak megismerését a 

kvalitatív technikák technikák segítik, amelyek a mélyebb információk megszerzését, a 

hajtóerők megértését teszik lehetővé.  

A versenytárselemzés első lépése a célcsoportok motivációinak meghatározása. Ez 

alapján lehet felvázolni azokat a desztinációkat, amelyek hasonló motivációt teljesítenek. 

A célállomások közötti különbségeket számszerűsítve nehéz mérni, ezért inkább az 

egymáshoz való viszonyokat lehet vizsgálni (például ellentétpárok mentén).  

                                                 
28

 További két fontos szereplő a márkabajnok (brand champions) és a márka támogató (brand advocates). Ők 

– előbbiek magasabb szinten – befolyásos emberek, véleményformálók, akik saját területükön képviselik a 

márkát. 
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A márka életre keltésének két fontos területe, hogy a marketingkommunikációban 

alkalmazásra kerüljön, és hogy az érdekeltek, a döntéshozók és a helyi lakosság megélje, 

magáénak érezze. A márka az alapvető építőköve minden marketingkommunikációs 

tevékenységnek. Annak megértését, hogy a márkát hogyan kell/lehet használni, a 

márkázási kézikönyv (brand toolkit/guidelines) és maga a márka menedzser támogatja. A 

márkázási kézikönyv ideális esetben egyszerű, világosan fogalmaz a könnyű 

megérthetőség érdekében. Magában foglalja a márkaszemélyiséget, vagyis a 

márkaértékeket, valamint a technikai iránymutatásokat (logóhasználat, színek, betűtípusok 

stb.). A márkát sok esetben egy logónak, szlogennek gondolják, ezért fontos ezek 

szerepének, jellemzőinek tisztázása. A logó a desztináció szimbóluma, amelyet 

következetesen és hosszú ideig alkalmaznak ideális esetben. A logó nem alkalmas arra, 

hogy a desztináció egészét összefogja, hanem egy olyan eszköz, amely megragadja a 

potenciális látogatók, olvasók figyelmét.  

A márkázás nem ér véget a márka kialakításával, hanem a folyamatos monitoring segít, 

hogy egyrészt mérje a márka sikerességét, másrészt alapot teremtsen a jövőbeni 

teendőkhöz, márkafrissítéshez. A monitoring során alapkérdés, hogy a márka mennyire 

különböző a versenytársaktól, hogy tekintik a célcsoportok a márkát, illetve hogy a 

márkával kapcsolatos észlelések változtak-e. Egyszóval a márka a (potenciális) látogatók 

számára vonzó-e továbbra is, ha pedig nem, akkor ennek mi az oka. A márka 

hatékonyságát rendszeresen szükséges vizsgálni, jellemzően két-három évente. Az 

alkalmazott technikák széles skálán mozoghatnak, beszélhetünk brand tracking 

megkérdezésekről, online kutatásról, omnibusz kutatásról, benchmarkingről, látogatói 

elégedettség felmérésről vagy média monitoringról. (2. melléklet)  

 

2.5.6. Márkaépítő modellek  

 

A márkaértékeket bemutató modellek hasonló célt szolgálnak – vagyis a márka központi 

értékének meghatározását -, személyes preferencia, hogy ki melyiket alkalmazza. A két 

legnépszerűbb, leggyakoribb modell a márkapiramis (brand pyramid) és a márkakerék 

(brand wheel).  

A márkapiramis egy egyszerű eszköz, amely a desztináció jellemzőiből (assets) 

kiindulva, az erősségeken át határozza meg az egyediséget/eszenciát. (5. ábra) A 

legnépszerűbb az öt- és a hatlépcsős piramis.  

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.004



65 

 

A racionális jellemzők (rational attributes) az adott desztináció fő jellemzőit foglalják 

magukba. Az érzelmi sík (emotional benefits) az adott desztinációval kapcsolatos 

észleléseket, véleményeket és a motivációkat vizsgálja.  

A márkaszemélyiség (brand personality) a versenytárselemzést követően kerül 

meghatározásra, vagyis hogy mitől egyedi az adott úti cél. A pozicionálás (positioning 

statement) a desztináció legerősebb, legmarkánsabb jellemzőit foglalja össze, ami alapját 

képezi minden marketingtevékenységnek – ez azonban nem egy szlogen, hanem egy, a 

fogyasztók felé nem kommunikált összefoglalás/állítás. A piramis csúcsán a márkaeszencia 

(brand essence) helyezkedik el, ami kb. 3–4 központi márkaértéket foglal magában – ez a 

desztináció DNS-e. Ez általában egy-egy szó (például nyugodt, szenvedélyes stb.), amely 

jellemző az üzenetek hangvételében és az alkalmazott képi anyagokban visszatükröződnek.  

Az ötlépcsőssel szemben a hatlépcsős márkapiramis a mérhető és a racionális 

jellemzőket különválasztja, nem tartalmazza a pozicionálást, valamint külön kezeli a 

márkaértékeket és a márkaesszenciát (a hatlépcsős piramis elemei: adottságok, racionális 

jellemzők, érzelmi jellemzők, márkaszemélyiség, márkaértékek és márkaesszencia)  

A márkapiramishoz kapcsolható márkaelőnyök minta (brand assets template) a 

termékeknek és élményeknek a leltára. A márkaértékeket állítja szembe – táblázatos 

formában – az egyes termékekkel (például egészségturizmus) és élményekkel (például 

gyertyafényes vacsora).  

 

5. ábra  

Az ötlépcsős márkapiramis  

 

Forrás: ETC-UNWTO Handbook on Tourism Destination Branding (2009:45)  
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A márkakerék a márkapiramisnál több információt tartalmaz, komplexen megjelenítve, a 

márkával kapcsolatos minden fontos információt összegez egy modellben. (6. ábra) 

Lehetővé teszi az egyes részek együttes megjelenését. A racionális és érzelmi elemek 

tengelye mentén jeleníti meg a márkát. A márkakerék elkészítése egy alapos, komplex 

kutatás, egyeztetés eredménye. Ideális esetben külső szakértő készíti el – mellőzve a 

politikai és a belső nyomást. Ha sikerül elkészíteni, akár egy évtizedre vagy tovább is 

iránymutatóul szolgálhat. A márkakerék fő részei:  

 értékek (amiért a márka kiáll)  

 személyiség (hogy szeretné, hogy a közönség lássa a márkát)  

 előnyök (a fogyasztóknak nyújtott kézzelfogható előnyök)  

 kézzel fogható alapok (tények – ezek szegmensenként, célpiaconként változhatnak)  

 esszencia (a márka valódi karaktere)  

 javaslat arra vonatkozóan, hogy mitől egyedi a márka (hasonló a márkapiramisnál 

szereplő positional statement-hez).  

 

6. ábra 

A márkakerék  

 

Forrás: ETC – UNWTO Handbook on Tourism Destination Branding (2009: 50)  
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2.6. A VÍZPARTI TERÜLETEK MÁRKÁZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELMÉLETI HÁTTÉR LEGFONTOSABB 

KONKLÚZIÓI  

 

A regionális tudomány felőli közelítés a vízparti területek több térspecifikus jellemzőjére 

hívja fel a figyelmet. A közigazgatásilag nem önálló – talán ezért is a tértudományokban 

kevéssé vizsgált – vízpartok földrajzi térként, tájként értelmezhetők. A természeti 

adottságok mellett a napjainkban egyre inkább felértékelődő táj szerves részét képezik az 

ott élők, a terület történelmi, kulturális és társadalmi öröksége. Ez visszatükröződik az 

utazók tudatában egységként megjelenő célterületről alkotott kép objektív és szubjektív 

észlelési szintjén egyaránt.  

A turizmus meghatározó a vízpartokon, ami nem csupán tájformáló hatásában 

mutatkozik meg, hanem a gazdaságban betöltött szerepében is. Utóbbi elsősorban a 

foglalkozatás terén gyakorolt hatásokat jelenti, az ágazat (turizmus) jövedelemtermelő 

képessége kisebb, aminek hátterében számos tényező (például szezonalitás, kis- és 

középvállalkozások túlsúlya) áll. Ez kiegészül a vízparti területeket jellemző falusias – 

kisvárosias környezettel, ami nem csupán a célállomás érdekérvényesítő képességét 

befolyásolja negatívan, de a jelentős terhelést okozó vendégforgalom kiszolgálása sok 

esetben az erőforrásokat meghaladó, a helyi közösség által kevésbé kihasznált 

infrastrukturális beruházásokat feltételez.  

Mindezek tükrében a turizmus fejlesztése jó lehetőséget kínál az utazók számára 

önmagában vonzó táji környezettel jellemezhető desztinációk számára. A vízparti utazás 

iránti stabil és az utazók széles körét lefedő kereslet az elmúlt években jelentős 

változásokon ment keresztül. A nyárhoz köthető, passzív pihenéssel társított vízparti 

üdülés dominanciája mellett a látogatók egyre inkább felfedezik a táj nyújtotta 

szépségeket, ami a vízhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó aktivitásokban 

tükröződik vissza. A célállomás fizikai megjelenése, vagyis a víz által erősen determinált 

táji környezet erőteljesen befolyásolja a turisztikai élményt. A potenciális utazók 

életstílusának változása a turizmusban is visszatükröződik: a turisták motivációját és 

döntéshozatalát erőteljesen befolyásolja a technológiai fejlődés, a növekvő 

környezettudatosság, az egyénre szabott utazási élmény iránti igény, a világ 

„összezsugorodása” és a globális faluban a saját boldogságunk megtalálása.  

A vízparti desztináció egésze által képviselt értékek a turisztikai kínálat, az úti cél 

szereplői számára is meghatározóak. A vízpartokon található, ún. TDM-alapú 

szerveződések aktorai a kis- és középvállalkozások, amelyek önmagukban kevés gazdasági 
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erőt képviselnek, és a turizmus előnyeiből is eltérően részesülnek. A szereplők közötti 

érdekellentétek egyik legkikristályosodottabb pontja a köz- és a magánszféra találkozása.  

A napjainkban egyre népszerűbb, eredetiséget, minőséget, megbízhatóságot és jó 

teljesítményt közvetítő márka a vízparti desztinációk szereplő számára is iránymutatásul 

szolgálhat. A márkaértékek jelenthetik a megkülönböztethetőséget biztosító versenyelőnyt. 

A marketingtevékenység egészében visszatükröződő márkaértékek a desztináció 

„kézzelfogható” jellemzőire épülő érzelmi értékek, amelyek harmóniában vannak a terület 

fizikai infrastruktúrájával, szorosan kapcsolódik a természeti, a kulturális és a társadalmi 

környezethez. (7. ábra) 

 

A felhasznált irodalom alapján értekezésemben a vízparti környezet, a márkaérték és a 

versenytárs fogalmát a következőképp értelmezem.  

 Vízparti környezet: az a táji környezet, amely a desztinációt közvetlenül (a táj egyes 

elemei) és közvetetten (aktivitásokhoz kapcsolódóan, azok hátteréül szolgálva) 

jellemzi.  

 Márkaérték: a potenciális utazók tudatában az adott desztinációt más, 

versenytársnak vélt célterülettől megkülönböztető, valós értékeken alapuló jegyek.  

 Versenytárs desztináció: a potenciális utazók tudatában az adott célterület 

alternatívájaként észlelt úti cél.  

 

7. ábra 

A vízparti területek márkázását támogató tér- és turizmusspecifikus adottságok  

 

Forrás: Saját szerkesztés  
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3. Az értekezés hipotézisei  
 

A disszertációmhoz végzett elsődleges kutatások lebonyolítása 2009 és 2012 között, az 

érdekeltek széles körének bevonásával történt, ami lehetővé tette a felállított hipotézisek 

komplex vizsgálatát. (8. ábra)  

 

Hipotézis 1  

A térspecifikus turisztikai desztinációk márkázása során az adott földrajzi objektum 

(például város, falu, víz, hegy) egyedi tulajdonságai a meghatározóak, amelyek 

kiindulópontként szolgál(hat)nak a márkaértékek megtalálásához.  

 

A turisztikai kereslet tényezőiből kiindulva jól látható az „élményszerzéshez” kapcsolható 

motiváció központi szerepe (Michalkó 2007). A vízparti utazás a turizmus rendszerében 

számos ponton tetten érhető: az utazók motivációinak sorában önállóan nevesített (például 

Eurobarometer, IPK International, Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Turizmus Zrt. 

felmérések). A kínálat oldalán a földrajzilag lehatárolható térként értelmezhető 

desztinációk csoportosításában (Buhalis 2000), illetve a térspecifikus turisztikai termékek 

(Michalkó 2007) sorában egyaránt megtaláljuk a vízpartokat. A földrajzi tájat a 

motivációtól függetlenül minden utazó megéli, ezért a szezonokon átívelő értékek 

(Moilanen – Rainisto 2009) között fontos szerepet kaphat.  

 

Hipotézis 2  

A magyarországi vízparti desztinációkról kialakult képet nagymértékben uralja a 

Balatonról a (potenciális) utazókban élő kép.  

 

A márkázás során gyakran előfordul, hogy egy-egy sztereotípia vagy ikon kerül a 

középpontba (ETC – UNWTO 2009). A magyarországi vízparti desztinációk esetében 

különösen igaz a Balaton domináns szerepe, ami a vendégforgalmi adatokban (KSH) és a 

rendelkezésre álló kutatási eredményekben (MT Zrt.) is visszatükröződik. A legnagyobb 

hazai vízparti terület turisztikai szerepének meghatározása, annak feltérképezése, hogy a 

Balaton mennyire „nyomja rá bélyegét” a vízparti úti célokról való gondolkodásra pozitív 

és negatív irányban egyaránt befolyásolja a más vízparti desztinációkról kialakuló imázst.  
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Hipotézis 3  

A vízparti desztinációk esetében a kapcsolódó turisztikai termékek – például aktív turizmus, 

bor és gasztronómia, egészségturizmus és kulturális turizmus – képesek a vízparttól teljes 

mértékben függetlenedni, aminek eredményeként mindkét potenciális márkaérték – a 

vízpart és az egyéb turisztikai vonzerő/termék – gyengül annak ellenére, hogy 

turizmuselméleti szempontból éppen a szinergiahatásnak köszönhető erősödés lenne az 

elvárható.  

 

Az utazók szemében egységként jelen lévő turisztikai desztinációt (Buhalis 2000, Bordas 

2001) számos szereplő képviseli (Moilanen – Rainisto 2009). Az érdekeltek közötti 

együttműködés eredményeként létrejövő szinergiahatás értékes versenyelőnyt (Bordas 

2001, Presenza – Cipollina 2010, Haugland et al. 2011) jelenthet. Az egyre aktívabb 

utazók (Yeoman 2007) a vízparti területeken a motivációból fakadó utazási döntésnek 

megfelelően az élmények széles körét keresik. A kínálat oldaláról a víztől való függés 

eredményezte erős szezonalitás ugyancsak a fürdőzéstől független vonzerők fejlesztése 

mellett szól. A vízparti területek önállóságának hiánya és az egyes szereplők 

érdekellentétei szerepet játszanak abban, hogy a sokszínű kínálat elemei a valóságban 

gyakran nem a vízpart egészéhez kapcsolódva, azt erősítve jelenítik meg a desztinációt.  

 

Hipotézis 4  

A vízparti desztinációk mint tipikusan hálózati márkák esetében a márka által nyújtott 

hozzáadott érték az együttműködésekben, a döntéshozók közötti kapcsolatok kialakításában 

játszik szerepet, ami pozitívan befolyásolja a versenyképességet, a versenyelőnyön alapuló 

márkaértékek meghatározását.  

 

Az utazások során a látogatói élmény a szereplők közötti interakció függvénye. A vízparti 

úti cél az ún. hálózati márkákhoz (Moilanen – Rainisto 2009) sorolható: nem egy domináns 

vállalkozás a meghatározó (mint például egy síparadicsomban). Az egyes érdekeltek 

közötti együttműködés eredményeként létrejövő szinergiahatás értékes versenyelőnyt 

(Bordas 2001, Presenza – Cipollina 2010, Haugland et al. 2011) jelenthet. A turisztikai 

szereplők közigazgatási hovatartozása (például település, megye) mellett a vízparti 

desztináció egésze által képviselt értékek jelenthetnek hívószót a közös célok 

megvalósítására.  
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Hipotézis 5  

A vízparti desztinációk esetében létezik egy olyan, regionálisnak tekinthető identitás, 

amikor is a helyi lakosság a településszintű kötődésen túl szorosabb, meghatározó 

kapcsolatban él a környezetét képező vízparttal, ezáltal az erősebb identitással rendelkező 

vízparti desztinációk sikeresebben márkázhatók.  

 

Az életminőség, a hely által sugallt érzések, az élettér egyre fontosabb, hiszen az ún. 

kemény feltételek (megközelíthetőség, technológia stb.) mindenhol kialakíthatók. A helyi 

lakosok jó esetben büszkék a lakóhelyükre, és szívesen elegyednek szóba a látogatókkal. A 

desztinációban élő helyi közösség a turizmus rendszerének fontos része (Lengyel 1994, 

Akis et al. 1996, Michalkó 2007, Vargas – Sanchez et al. 2011). A helyi lakosok nem 

csupán mint vendégfogadó kaphatnak szerepet, de a turisztikai létesítmények számára is 

célcsoport lehetnek (Puczkó – Rátz 2000). Magyarországon kimutatható a regionális 

identitás (Somlyódyné Pfeil 2007). Így van ez a kutatásom fókuszában álló Balaton 

régióban is (Balaton Fejlesztési Tanács 2001-2002). Értekezésemben a helyi lakosságnak a 

vízparti területekről alkotott képben elfoglalt helyét és a turisztikai fogyasztásuk 

potenciálját vizsgálom.  

 

8. ábra  

A vizsgált hipotézisek és a kutatási szakaszok kapcsolata  

 

 

Forrás: Saját szerkesztés  
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4. Primer kutatás  
 

4.1. MÓDSZERTAN  

 

A feldolgozott nemzetközi és hazai szakirodalom, valamint a témában elérhető – 

magyarországi – kutatások eredményei és személyes tapasztalataim (Magyar Turizmus 

Zrt., ETC Kutatói Munkacsoport) alapozták meg az értekezés primer adatfelvételét. A 

vizsgálatba bevont tudományterületek – vízparti területek számára releváns – kapcsolódási 

pontjainak feltérképezése során szem előtt tartottam a magyarországi specifikumokat, a 

hazai vízpartok sajátos jellemzőit. A tudományos szempontok mellett fontos célom volt az 

eredmények és a következtetések gyakorlati hasznosíthatósága. Az értekezés újszerűségét 

(és egyúttal hiánypótló jellegét) a vizsgált téma – vízparti táj és márkázás – holisztikus 

megközelítése mellett a komplex módszertan jelenti, ami reményeim szerint előrébb visz a 

vízparti desztinációk működésének megismeréséhez, és ezáltal jövőbeni fejlődésének 

megalapozásához.  

 A doktori értekezéshez kapcsolódó primer kutatást 2009 és 2012 között végeztem. 

A több éves időtáv lehetővé tette a téma mélyebb vizsgálatát, az egyes megkérdezések 

eredményeinek továbbgondolását, az időközben felvetődött kérdések megválaszolását. 

Figyelembe véve, hogy a vizsgált téma (például egy turisztikai desztinációról kialakult kép 

vagy az úti cél márkaértékeinek tekinthető egyedi vonások – de itt kell megemlíteni, hogy 

a Balaton turizmusában az elmúlt években nem történt az értekezést alapjaiban befolyásoló 

változá) rövidtávon alig változik (még a 2008-ban kezdődött, a turizmus piacát sem kímélő 

gazdasági válság hatására sem), az egyes megkérdezések eredményei együttesen is 

elemezhetők. Ez tette lehetővé, hogy a hipotézisek helyességét vagy éppen elvetését több 

megkérdezés eredménye támassza alá (vagy éppen vesse el). A kutatás során számos olyan 

kérdés merült fel, amelyek bár nem kapcsolódnak szorosan a táji környezet szerepéhez, 

mégis úgy véltem, hogy közelebbi vizsgálatuk és az eredmények bemutatása indokolt az 

értekezés keretein belül. Ilyen volt például a turisztikai desztinációmenedzsment 

szervezetekről (TDM) alkotott vélemény vagy az üdülőtulajdonosok mint turisztikai 

célcsoport szerepe. Kutatásom emellett olyan, előre nem feltételezett következtetéseket is 

hozott, mint például a belföldi utazással szembeni attitűdök helye, esetleges dominanciája.  

 Az egyes kutatási szakaszok egymásra építésénél azt a logikát követtem, hogy a 

kvantitatív megkérdezés (lakossági és szakmai) eredményezte következtetéseket 

mélyebben vizsgáltam a kvalitatív módszer (szakmai mélyinterjú) segítségével.  
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A doktori értekezéshez végzett kutatást a szekunder és primer csoportosításban az 

alábbiakban mutatom be:  

 A szekunder adatok feldolgozása magában foglalta a témámhoz kapcsolódó 

jelentős nemzetközi kutatók (például Baloglu, Buhalis, Cooper, Ritchie) 

publikációinak tanulmányozását, továbbá a vezető nemzetközi folyóiratokban 

megjelent cikkeket (elsősorban Annals of Tourism Research, Tourism 

Management, Tourism Review, Tourism Geographies, Journal of Vacation 

Marketing).  

 A hazai szekunder források az elismert szakemberek (például Lengyel, Michalkó, 

Puczkó, Rátz) munkáin kívül kiterjedt a legjelentősebb turisztikai és nem turisztikai 

folyóiratokra (például Turizmus Bulletin, Tér és Társadalom, Földrajzi 

Közlemények, Területi Statisztika).  

 A kutatásomhoz feldolgozott nemzetközi források fontos részét képezték továbbá a 

turizmusban vezető szerepet betöltő nemzetközi szervezetek – a Turisztikai 

Világszervezet (World Tourism Organization, UNWTO) és az Európai Turisztikai 

Bizottság (European Travel Commission, ETC) – által végzett kutatások, a két 

szervezet együttműködésében összeállított turisztikai módszertani kézikönyvek.  

 A turisztikai kereslet nemzetközi szintű vizsgálatát a UNWTO és az Eurostat 

adatbázisban található információk, valamint az IPK International kutatásának 

eredményei alapozták meg.  

 A magyarországi turizmus kínálati és keresleti oldalának statisztikai elemzése a 

Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási Adatbázisának segítségével történt.  

 A kutatásom fókuszában álló Balatont vizsgáló tanulmányok között fontos szerepet 

kaptak a Balaton Fejlesztési Tanács és a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából, 

továbbá az OTKA támogatással lebonyolításra került tanulmányok.  

 A primer kutatáshoz sorolható a – jelen fejezetben helyet kapott – Balaton régióról 

rendelkezésre álló információk széleskörű feldolgozása.  

 A témához kapcsolódó primer kutatás módszertanát az alábbiakban részletesen 

ismertetem. A megkérdezések során alkalmazott kérdőívek a 3. számú mellékletben 

találhatók.  

 

Tekintettel a módszertan komplexitására, a primer kutatás során alkalmazott módszereket 

az alábbiakban, egy helyütt mutatom be. Az eredmények ismertetésénél – az egyes 

fejezetek elején – a módszertanra történő rövid utalás segíti a leírtak értelmezését.  
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4.1.1. Lakossági megkérdezés  

 

A magyar lakosság vízparti utazással szembeni attitűdjeit vizsgáló kvantitatív kutatás az 

MTA CSFKI Földrajztudományi Kutatóintézet és a Kodolányi János Főiskola 

együttműködésének keretében zajlott az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

(OTKA) támogatásával, ebbe sikerült bekapcsolódnom. A megkérdezés fókuszában az állt, 

hogy maga a „vízpartiság” milyen értékekkel rendelkezik a turizmus számára, ezáltal 

megalapozva a célállomások márkaértékeit. Ez a megkérdezés alapozta meg a primer 

kutatás további szakaszait. Tekintettel arra, hogy a lakossági vizsgálat során a Balaton több 

helyen kiemelt, lehetővé vált az egyes szakaszok eredményeinek együttes értékelése.  

A lakossági kutatás a következő témaköröket ölelte fel
29

:  

 A vízparti úti célokkal kapcsolatos gondolatok, spontán asszociációk;  

 A magyarországi vízparti úti célok jellemzői és ezek fontossága az utazási 

döntéshozatalban;  

 A magyarországi vízparti úti célok egyedisége;  

 Magyarországi vízpartok látogatottsága; valamint  

 A Balaton és a Tisza-tó jellemzése. 

 

A kvantitatív módszertan mellett szól, hogy alkalmas a potenciális utazók tudatában élő 

kép vizsgálatára. A spontán asszociációkat indokolta, hogy a turisztikai miliő feltárását 

leginkább a spontán társítások segítik elő (Rátz – Michalkó 2008
30

). A kérdőívben nyitott 

és zárt kérdések kaptak helyet. Az alkalmazott skálák a lakossági megkérdezés esetében öt- 

(fontosság és jellemző), illetve hétfokúak (Balaton és Tisza-tó jellemzőinek értékelése) 

voltak, ami megengedte a válaszadó semlegességét (skála közepét).  

Az adatfelvételre 2009 nyarán került sor, 668 értékelhető kérdőív érkezett be. Az 

adatokat az SPSS 18.0 program segítségével elemeztem, az alkalmazott statisztikai 

módszerek Sajtos – Mitev (2007) alapján kerültek kiválasztásra. A belföldi lakosság 

megkérdezését indokolja a belföldi vendégforgalom dominanciája a hazai vízpartokon. A 

körülmények a megkérdezettek kor és nem szerinti összetételét engedték figyelembe venni, 

amelynek kialakításához a magyar lakosság utazási szokásait vizsgáló, reprezentatív 

mintán történő felmérések szolgáltak alapul. (6. táblázat)  

                                                 
29

 A kutatás magában foglalta továbbá a gyógyfürdővel/wellness szállóval rendelkező magyarországi 

települések ismertségét és látogatottságát, valamint az ezen utazásokat befolyásoló tényezőket. Ennek 

eredményei az értekezésben nem kerülnek ismertetésre.  
30

 Erre hívja fel a figyelmet további két fontos publikáció: Sahin – Baloglu 2011 és Usakli – Baloglu 2011.  
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A mintaválasztás célja az volt, hogy a potenciális kereslet minél szélesebb csoportját elérje 

a kutatás, ezzel megalapozva a további vizsgálatokat. Nem és életkor szerint a minta 

hasonló megoszlást mutat a magyar lakosság utazási szokásait vizsgáló reprezentatív 

megkérdezésekhez. Lakóhely szerint a válaszadók a – Budapestet is magában foglaló – 

Közép-Magyarország régió esetében felülreprezentáltak. A kutatásnak nem volt célja a 

vízparti desztinációk iránti kereslet volumenének meghatározása, a minta elfogadható.  

A válaszadók döntő többsége (93,9%) részt vett szabadidős célú utazáson a 

megelőző három évben (2006-2008 között), vagyis az eredmények az aktív utazókra 

vonatkoznak (az utazók 57,6%-a belföldön és külföldön, 36,9%-a csak belföldön, 5,5%-a 

csak külföldön járt). A válaszadók döntő többsége, tízből kilencen jártak a megkérdezést 

megelőző három évben magyarországi vízparton.
31

 Összességében a megkérdezés a 

belföldi, vízparton járt városlakók preferenciáit tükrözi. (9. ábra) 

 

6. táblázat  

A minta összetétele  

Ismérv 
Saját kutatás  

Magyar Turizmus 

Zrt./M.Á.S.T.
32

  

fő % fő % 

Nem 

férfi 311 47,4 470 47,0 

nő 345 52,6 530 53,0 

nincs válasz 12 - - - 

Korcsoport 

18-24 év között van 80 12,0 125 12,5 

25-30 év között van 75 11,3 136 13,6 

31-40 év között van 130 19,5 166 16,6 

41-50 év között van 132 19,8 170 17,0 

51-60 év között van 120 18,0 172 17,2 

60 év feletti 128 19,2 232 23,2 

nincs válasz 3 - - - 

Lakóhely 

Közép-Magyarország 403 60,7 278 27,8 

Közép-Dunántúl 45 6,8 111 11,1 

Nyugat-Dunántúl  38 5,7 99 9,9 

Dél-Dunántúl 33 5,0 97 9,7 

Észak-Magyarország  70 10,5 125 12,5 

Észak-Alföld 15 2,3 158 15,8 

Dél-Alföld 59 8,9 132 13,2 

külföld/nincs válasz 5 - - - 

Összesen 668 100,0 1000 100,0 

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T. (2008, a magyar lakosságra reprezentatív minta) és saját kutatás 

(lakossági megkérdezés 2009)  

 

                                                 
31

 Összehasonlításképp: 2006. január és 2009. március között a lakosság 57,3%-a vett részt vízparti utazáson 

(Magyar Turizmus Zrt. 2009/a).  
32

 A magyar lakosságra reprezentatív minta összetétele az összehasonlítás, a módszertani megalapozottság 

céljából szerepel a táblázatban.  
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9. ábra  

A magyarországi vízpartok látogatottsága a vizsgált mintában 2006 és 2008 között  

 

Forrás: Saját kutatás (lakossági megkérdezés 2009)  

 

4.1.2. Médiaelemzés  

 

A médiaelemzés a 2009-2010-ben megjelent magyarországi, magyar nyelvű írott 

híradásokat vette alapul. A cikkek alapja a nyomtatott és az elektronikus sajtót magában 

foglaló, a Magyar Turizmus Zrt. számára napi rendszerességgel végzett sajtószemle volt. A 

vizsgálat alapjául szolgáló sajtószemle mellett szólt, hogy számos médiumot foglal 

magában, országos lefedettséget biztosít és a turizmussal kapcsolatos híradások széles 

körét lefedi. A kutatás ezen szakasza a hírek szöveges részének vizsgálatát foglalja 

magában
33

. A vizsgált időszakban, 2009. január 1-je és 2010. december 31-e között 

összesen 1483 darab cikk tartalmát elemeztem.
34

 (7. táblázat) A cikkek kiválasztásában
35

 

alapvető szempont volt a „Balaton” szó használata, ezt kiegészítették az egyértelműen a 

tópartra vonatkozó cikkek (például Balatonfüred, Keszthely vagy Siófok esetében). A 

vizsgálat nem terjedt ki a kizárólag céginformációkat tartalmazó híradásokra (FlyBalaton 

repülőtér, Balaton Sound és Balatonring). A Balaton régióhoz tartozó két legfontosabb 

egészségturisztikai úti célról – Hévíz és Zalakaros – szóló cikkek, továbbá a Művészetek 

Völgye híradásai sem kerültek kiválasztásra.  

                                                 
33

 A vizsgált médiatartalmak nem fizetett tartalmak, cikkek, így legtöbbször képi anyagot nem tartalmaznak.  
34

 2009-2010-ben az egyik legnépszerűbb hazai online hírportál, az index.hu 664 cikk volt található, 

amelyben a „Balaton” szó szerepelt, ezen belül 308 hír látott napvilágot a június-augusztusi időszakban.  
35

 A hírek kiválasztása manuális úton történt, nem számítógépes program segítségével. 
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A cikkek tartalma az alábbi fő szempontok szerint került elemzésre:  

 pozitív, negatív vagy semleges (a szakmai hírek a semleges kategóriába kerültek);  

 önálló vagy rész cikk-e (előbbi esetében kizárólag a Balaton a témája);  

 a Balaton hogyan jelenik meg (maga a tó és környéke milyen jellemzőkkel kerül 

leírásra, ha leírásra kerül);  

 mely települések szerepelnek a hírekben;  

 a cikk fő témája (víz és vízpart, más turisztikai termékek, utazáshoz kapcsolódó 

infrastruktúra, szakmai híradások).  

 

A híreket közvetítő médiumok között kiemelt helyet kaptak az országos napilapok 

(Magyar Nemzet, Metropol, Napi Gazdaság, Népszabadság, Népszava és Világgazdaság) 

és a Balatont közvetlenül érintő megyei hírlapok (Napló, Somogyi Hírlap és Zalai Hírlap), 

amely utóbbiak a helyi lakosság felé fontos közvetítő, véleményformáló szerepet töltenek 

be.
36

 A két éves időszak elemzése eredményeképpen az egy-egy évre vonatkozó egyedi 

események (például világörökségi pályázat, Kultúra Magyar Városa, Városimázs felmérés) 

nem torzítják az eredményeket.  

 

7. táblázat  

Az elemzésben szereplő hírek száma, 2009-2010 (vizsgált cikkek száma) 

 Összesen Pozitív hangvételű 
Balaton mint 

önálló téma 

Január 100 73 77 

Február  80 47 56 

Március 73 48 56 

Április 144 103 112 

Május 167 110 131 

Június 214 152 158 

Július 214 141 133 

Augusztus 149 86 79 

Szeptember 121 56 41 

Október 102 66 82 

November  62 41 50 

December 57 34 42 

Összesen 1483 957 1017 

Forrás: Saját kutatás (médiaelemzés 2011)  

 

                                                 
36

 A BKÜ állandó lakosságának olvasási aktivitása elsősorban a megyei lapokra irányul (BFT 2002/c).  
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4.1.3. Szakmai megkérdezések  

 

4.1.3.1. Kérdőíves szakmai megkérdezés  

 

A turisztikai szakemberek számára összeállított online önkitöltős kérdőívet mintegy 600, a 

gyereabalatonra.hu adatbázisában szereplő szolgáltató címre küldtem el. A minta 

kiválasztásának célja az volt, hogy a balatoni turizmusban érdekelt szolgáltatók minél 

szélesebb körét érje el. A 2011. november és 2012. február között történt megkérdezés 

során a kérdőívet 47 turisztikai döntéshozó töltötte ki, köztük 12 TDM/Tourinform iroda és 

35 szolgáltató. Az alacsony válaszadási hajlandóság az eredmények statisztikai 

módszerekkel történő mélyebb elemzését nem tette lehetővé. A válaszadók nem 

reprezentálják a balatoni szolgáltatókat, azonban mind fontos szereplők a tó életében
37

. A 

megkérdezés eredményei a szakmai mélyinterjúk következtetéseivel együttesen tükrözik a 

balatoni turizmusban érdekelt döntéshozók attitűdjeit
38

. A kérdőívben nyitott és zárt 

kérdések kaptak helyet. Szemben a lakossági megkérdezés során alkalmazott páratlan 

számú skálákkal, a szakmai megkérdezés során négyfokú skálát használtam, ami kizárta a 

válaszadó semlegességét.  

A kérdőív az alábbi témaköröket ölelte fel:  

 a válaszadóra vonatkozó adatok (telephely, tevékenységi kör, foglalkoztatottak 

száma, vendégkör);  

 a szakmai partnerek, a kapcsolatok formalitása és rendszeressége;  

 az együttműködő partnerek földrajzi elhelyezkedése;  

 az együttműködés okai, céljai és tartalma;  

 a Balaton mint turisztikai desztináció egyedi jellemzői belföldön és külföldön;  

 a Balaton turizmusában fontos szereplők értékelése; valamint  

 a jövőbeni várakozások.  

 

A partmenti érdekeltek (36 válaszadó) túlsúlya az eredményeket nem torzítja, hiszen ahogy 

arra a lakosság körében végzett kutatásom és más vizsgálatok is rámutattak, a Balaton mint 

úti cél esetében a partmenti dominancia kiemelkedő. Az értekezésnek nem célja a 

partmenti és a nem partmenti területek közötti kapcsolatok feltérképezése, így a minta 

összetétele elfogadható.  

                                                 
37

 A kérdőívet anonim (is) ki lehetett tölteni, aki megadta konkrét adatait, a 4. számú mellékletben található a 

lista.  
38

 A megkérdezések eredményei az értekezésben együttesen, témánként kerülnek bemutatásra.  
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A válaszadó TDM/Tourinform irodák többsége foglalkozik információadással, 

kiadványterjesztéssel, kiskereskedelmi tevékenységgel, marketingtevékenységgel és 

jegyértékesítéssel, ezzel szemben a 12 válaszadó közül mindössze négyen vesznek részt 

szállásfoglalásban is. A szolgáltatók többsége szállást (18 válasz) és az aktív turizmushoz 

kapcsolódó szolgáltatást (10 válasz) (is) nyújt. Emellett a vendéglátás (6 válasz), az 

egészségturizmus (4 válasz) és a borturizmus (3 válasz) a legjelentősebbek
39

.  

Kisvállalkozásokról van szó, néhány kivétellel. A 41 válaszadó közül 22-en 

szezonálisan is foglalkoztatnak munkaerőt. Egész évet tekintve a válaszadók fele 

maximum 3 főt, 70%-a (29 válaszadó) maximum 10 főt alkalmaz. A vendégforgalom is ezt 

tükrözi: a válaszadók kétharmada kevesebb, mint 5000 vendéget fogad éves szinten, a 

legtöbben (18 válaszadó) 1000–5000 fő közötti vendégforgalommal számolnak, 11 

válaszadó esetében pedig a forgalom meghaladja a 10 ezer főt. A válaszadók számára a 

belföldi lakosság a legfontosabb vendégkör (3,47 az 1–4-ig terjedő skálán), őket a külföldi 

vendégek követik (2,76). Az üdülőtulajdonosok (2,24) és a helyi lakosság (1,89) nem 

generálnak számottevő forgalmat a válaszadó turisztikai vállalkozások számára. A 

válaszadók döntő többsége (32 érdekelt) önálló, nem hálózathoz tartozó turisztikai 

vállalkozás.  

 

4.1.3.2. Mélyinterjúk  

 

A balatoni turizmusban érdekelt döntéshozókkal, szolgáltatókkal készült mélyinterjúkat – 

összesen 20 db interjú – 2012. április és szeptember között végeztem. A kvalitatív 

módszertant feltáró jellege és a szakértők hatékony bevonása (Malhotra 2008), továbbá a 

márkázás során játszott kiemelt jelentősége (Papp-Váry 2011/a) miatt választottam. Az 

interjúalanyok kiválasztásában szerepet játszott a köz- és a magánszféra, az északi és a déli 

part, valamint a tevékenység jellege. Célom volt, hogy az érdekeltek széles körét, illetve a 

balatoni turizmusban meghatározó döntéshozókat vonjak be a kutatásomba. (5. számú 

melléklet)  

A táji környezet szerepére és a régió potenciális márkaértékeire fókuszálva, a 90 

perces időtartamú, félig strukturált szakmai mélyinterjúk az alábbi témaköröket ölelték fel:  

 a Balaton szerepe Magyarország turizmusában, a balatoni turizmus jellemzői;  

 a Balaton legfőbb vonzerői, egyedi jellemzői;  

 a táji környezet, a vízpart szerepe;  

                                                 
39

 Kulturális szolgáltató (például múzeum) nem töltötte ki a kérdőívet.  
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 a víztől független vonzerők, tevékenységek turisztikai jelentősége;  

 a balatoni turizmusban fontos szereplők;  

 a balatoni turizmus marketingjének megítélése;  

 a megkérdezettek által elképzelt jövőkép és a balatoni turizmus számára fontos 

fejlesztési irányok.  

 

Az eredményeknél a megkérdezettek által elmondottak anonim kerülnek bemutatásra, 

megkülönböztetve az északi és a déli parton működő szolgáltatókat, illetve a non-profit és 

a profitorientált vállalkozásokat. A három regionális szintű szervezet – Balaton Fejlesztési 

Tanács (BFT), Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság (BRMI) és Balatoni Regionális 

TDM Szövetség (BRTDMSZ) – non-profit szervezetként szerepelnek, elhelyezkedés 

szerint (északi vagy déli part) nem kerültek kategorizálásra. Az interjúk során nem minden 

megkérdezett érintett minden témát, ennek értelmében az eredmények bemutatásánál a 

témakörönként domináns irányvonalak szerepelnek, jelezve, hogy hány szakember tartotta 

fontosnak az adott gondolatot.  

 

Az értekezés következő fejezeteiben az eredményeket kutatási szakaszonként mutatom be. 

Elsőként a Balaton régióról rendelkezésre álló másodlagos információkat értékelem, ezt 

követik a lakossági megkérdezés, a média tartalomelemzés és a szakmai kutatás 

eredményei. Utóbbi a két szakmai megkérdezést együttesen, témánként tárgyalja.  

 A primer kutatás eredményeit követően, az értekezést az összefoglaló zárja. Ez 

magában foglalja az egyes hipotézisek elfogadását/elvetését, a feldolgozott szakirodalomra 

történő reflektálást, végül a turizmus rendszerének értelmezését a vízparti desztinációkban 

és a Balaton turisztikai régió potenciális márkaértékeinek összegzését az ötlépcsős 

márkapiramis modellben.  
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4.2. A BALATON  

 

„A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, 

különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból és ragyogó reménység a 

jövendőre…” (Eötvös Károly in NABE 2002:6) 

 

Módszertani információk  

Módszertan: másodlagos adatok, információk elemzése  

Időpont/időtáv: 2009–2012.  

Várható eredmények: Hipotézis 2, Hipotézis 4, Hipotézis 5, turizmus rendszere a vízparti 

területeken, Balaton turisztikai régió potenciális márkaértékei  

A Balaton régió turizmusának vendégforgalmi adatai a 2.4.3. fejezetben találhatók meg. 

 

Közép-Európa, így Magyarország legnagyobb taváról, a méltán „magyar tengernek”
40

 is 

nevezett Balatonról számos kutatási eredmény és statisztikai adat áll rendelkezésre. A sok 

esetben módszertanát tekintve nem összehasonlítható, gyakran eseti jelleggel készült 

vizsgálatok eredményei mind érdekes és a téma szempontjából releváns aspektusból 

közelítik meg a területet. Jelen fejezet célja, hogy ezeket az információkat strukturáltan 

bemutatva járuljon hozzá a megfogalmazott hipotézisek vizsgálatához, a turizmus 

rendszerének értelmezéséhez, illetve a régió potenciális márkaértékeinek definiálásához. 

Természetesen a Balatonról rendelkezésre álló adatok és információk nem ismertethetők 

teljeskörűen egy doktori értekezés keretében, ez a fejezet az információk objektivitása 

mellett magán hordozza szubjektitivátásomat.  

 A Balatont adottságai határozottan megkülönböztetik más európai tavaktól. (8. 

táblázat) A Balaton kedvező földrajzi elhelyezkedésű, a Kárpát-medence nyugati felében, 

közel Budapesthez, az Adria felé vezető úton terül el. A Dunántúl általánosságban az 

ország fejlettebb területe, nyugati orientáció jellemzi (Tóth 2008). A Balaton és környéke 

rekreációs, idegenforgalmi jelentősége túlnő az országhatáron (Tóth 2008), táji környezetét 

a turisztikai célok alakították mai képére (Buday-Sántha 2008).  

 A régió területe 3 886 km
2
 (ország területének 4,2%-a), itt él az ország 

népességének 2,6%-a (KSH 2011). Ez 262 ezer fő állandó lakost jelent (KSH 2011), ami a 

nyári időszakban jelentősen megnő.  

                                                 
40

 A magyar tenger elnevezés Kazinczy Ferenctől (vagy Pálóczi Horváth Ádámtól?) származik, az első 

Világháború után terjedt el.  
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A Balaton régió lehatárolása évtizedek óta foglalkoztatja a szakembereket. Az önálló régió 

létrehozását sokan támogatják, emellett a megyei rendszer öröksége máig kihat a tó és 

környéke életére (BFT 2001).  

 

8. táblázat 

Néhány kiválasztott tó felülete és legnagyobb mélysége  

Tó Felület (km
2
) Legnagyobb mélység (m) 

Kaspi-tó  438 000 1 160 

Tanganyika-tó  35 100 1 435 

Ladoga-tó  18 130 240 

Vanern tó  5 570 90 

Balaton  600 11 

Genfi-tó 582 334 

Boden-i tó  538 252 

Garda-tó 370 346 

Fertő-tó  335 2 

Maggiore-tó  212 372 

Como-i tó  146 406 

Velencei-tó  26 1,5 

Tisza-tó  127 1,3 

Wörthi-tó 20 85 

Forrás: Cholnoky 1936 alapján saját szerkesztés  

 

A turisztikai szakemberek sokszor állítják párhuzamba a Balatont más európai – ún. 

tengerszem típusú – tavakkal. Néhány – a szakma körében gyakran említett – európai tavi 

desztinációt (Bodeni-tó, Garda-tó és Wörthi-tó)
41

 tekintve jól láthatók a célállomások 

közös és eltérő jellemzői. Bár a magyar potenciális utazók számára ezek az úti célok nem a 

hazai vízpartok alternatívái, gyakorlataik értékes információkkal segíthetik a tavi turizmus 

fejlesztését, a potenciálok feltérképezését.  

 A tavak eltérő természeti adottságai a turisztikai kínálatukat is befolyásolják. 

Emellett tetten érhetőek az adott ország „specifikumai”, így például a mediterrán életvitel 

vagy az osztrák – német családbarátiság. A Bodeni-tó négy ország határán fekszik, a közös 

márkázás alapját a csodálat, a gazdagság/sokféleség és az impulzusok adják. Míg a 

Bodeni-tó központi üzenete, hogy ott mindenki megtalálja a legmegfelelőbb utazási 

élményt, addig a Garda-tó és a Wörthi-tó fő üzenete, hogy minden évszakban vonzó 

célállomások. A Bodeni-tó méretéből adódóan rendkívül gazdag kínálattal várja a 

látogatókat; a Garda-tó mediterrán környezete és az ezzel párosuló mindennapi életvitel 

egyedi vonás; a Wörthi-tónál a tó és a környező hegyek harmóniájából és a turisztikai 

                                                 
41

 A három tó kiválasztása szakmai tapasztalataimon alapul.  
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szolgáltatók kreativitásából egésszé összeálló úti cél szintén egyedi értékkel rendelkezik. 

Természetesen számos közös pont is van ezen tavak között: az aktív turisztikai lehetőségek 

előtérbe kerülése, a bor és a gasztronómia, valamint az egészségturisztikai szolgáltatások 

fejlesztése (érdekes módon a kultúra nem szerepel központi helyen ezen desztinációk 

promóciójában): Ez arra enged következtetni, hogy ezeknek a turisztikai termékeknek van 

és a jövőben vélhetően egyre fontosabb szerepe lesz a vízparti utazások során. (9. táblázat) 

 

9. táblázat  

A turisztikai kínálat elemei néhány kiválasztott vízparti desztinációban  

Vonzerő 
Bodeni-tó (131 

település – 4 ország) 

Garda-tó (23 

település) 

Wörthi-tó (8 település) 

Vízparti üdülés, fürdőzés  

Széleskörű strandolási 

lehetőség – fizetős és 

szabad strandok.  

Korlátozottan elérhető, 

nem domináns. 

A víz 21 
o
C-ig 

melegszik fel.  

Széleskörű strandolási 

lehetőség (21 fizetős, 8 

szabad, 5 nudista 

strand).  

A víz 27
o
C-ig 

melegszik fel.  

Aktív turizmus, vízi 

sportok 

Széleskörű kínálat.  

Motoros hajóval lehet 

közlekedni.  

Hajó és kerékpár 

kapcsolás.  

Vízi sportok, kenu, 

vitorlázás.  

Téli sportok 

(hegyvidék).  

12 szabadidő park, 5 

golfpálya.  

Kiszámítható, biztos 

szél a vitorlásoknak és a 

szörfösöknek.  

Széleskörű kínálat.  

Motoros hajóval lehet 

közlekedni.  

Tematikus 

túraútvonalak, 4 

golfpálya.  

Vitorlázási lehetőségek 

kezdőknek (is).  

Kulturális turizmus  

Széleskörű kínálat.  

3 világörökségi 

helyszín.  

Verona és Mantova 

közelsége.  

Széleskörű kínálat.  

Mini Mundus.  

Rendezvények, fesztiválok 

Széleskörű kínálat.  Széleskörű kínálat.  Dominálnak a 

sportrendezvények, 

emellett borfesztivál, 

kultúra, humor, póker 

stb.  

Bor és gasztronómia 

Halak, regionális ételek 

(német konyha).  

Mediterrán 

gasztronómia: olíva, 

citrom, bor és hal.  

„Bauernmarkt” (falusi 

vendéglátás)  

Borfesztiválok  

Ökoturizmus  
Nincs nevesítve, áthatja 

a tó turizmusát. 

-  Nincs nevesítve, áthatja 

a tó turizmusát.  

Kerékpározás  

Körbetekerhető – 220 

km.  

Vezetett túrák.  

Körbetekerhető, 158 

km-es partszakasz.  

40 km – könnyen 

körbetekerhető.  

Egészségturizmus  

Gyógyvizekre épülő 

gyógyfürdők.  

Wellness centrumok, 

spa-k, szépségfarmok.  

Szépségfarmok, 

gyógyszállodák.  

Magashegyi levegő 

mint gyógytényező.  

Családi üdülés, 

gyermekbarát 

szolgáltatások  

Kiemelt helyen szerepel 

a kínálatban.  

Szabadidő parkok.  Széleskörű kínálat.  

Forrás: A desztinációk hivatalos honlapjai alapján saját szerkesztés (www.bodensee.de és www.bodensee.eu, 

www.lagodigarda.com, www.woerthersee.com).  
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4.2.1. Természeti adottságok  

 

A turizmust közvetlenül befolyásoló tájalkotó tényezők – litológia, domborzat, klíma, 

vízrajz, talaj, biogeográfia/élővilág – közül a vízrajz és az élővilág szerepe kiemelkedő a 

Balatonnál, amit közvetetten egészít ki a – turisztikai kínálatot bővítő elemként definiált – 

domborzat és a klíma (Baráth és tsai. 2001).  

 A Balaton mint felszíni víz gazdasági, turisztikai és társadalmi szempontból 

egyaránt jelentős (Baráth et al. 2001). Az önmagában vonzó víz összetétele különbözik a 

tengerekétől (Vörös 2011), ami sajátos iontartalmára vezethető vissza. Ez egy enyhén 

lúgos kémhatású vizet jelent, amit a fürdőzők „kellemesen selymes tapintásúnak” (Vörös 

2011:11) érzékelnek. A jellegzetesen világos smaragzöld vízszín (Vörös 2011) 

színeváltozása a sekélyéggel áll kapcsolatban (Cholnoky 1936), ami a kiváló vízminőség 

ellenére zavarólag is hathat a strandolókra. Annak ellenére, hogy a tó ma már sok helyen 

nem tekinthető természetes állapotúnak (Vörös 2011), a rendkívül gazdag élővilágának 

töredékét ismerik az odalátogató turisták. Gondoljunk csak például a halakra: a tóban élő 

33-34 faj – ezen belül 19 őshonos – (Vörös 2011) közül minden bizonnyal a legtöbb turista 

az éttermek és a strandi büfék kínálatában helyet kapó néhányat tudná felsorolni, a 

horgászok pedig sokszor csak a könyvek lapjairól ismerik a Balatonra csábító ígéretes 

zsákmányt. De a számos kagylófajta közül is az – ismertségét a mondának köszönő – 

tihanyi kecskeköröm szerepel az útikönyvekben. Végül a gazdag növényvilágból is 

hozhatunk egy példát: az ún. buzogányvirág bizony nem a nád, hanem az azt kiszorító 

gyékény virágzata. Összességében a 240 km-es partszakasz fele (112 km) nádas, ennek 

háromnegyede az északi parton található (Vörös 2011). Mindez persze nem von le semmit 

a tó természeti értékeiből, és a boldogságát kereső utazó tudását sem minősítheti, csupán 

rávilágít arra a sok-sok feltáratlan és páratlan kincsre, amit a Balaton és környéke a jövő 

nemzedékei számára rejt.  

 A tó és környéke természeti értékeinek védelme ma az – országos – legmagasabb: 

az 1997-ben alakult, 57 ezer hektár kiterjedésű Balaton-felvidéki Nemzeti Park nem 

csupán az értékek megőrzésére, de a nagyközönséggel való megismertetésre is hangsúlyt 

helyez. A nemzeti parki bemutatóhelyek (12 bemutatóhely és 12 tanösvény), a széles 

célcsoportokat megszólító rendezvények hagyomány- és értékteremtőek. A régió 

természeti értékeit érinti az Országos Kék Túra útvonal. A természeti értékek egyértelműen 

a Balaton erősségei közé tartoznak (MT Zrt. 2005, MT Zrt. 2009/a).  
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A régióba érkező látogatókat az időjárás változékonysága érzékenyen érinti (MT Zrt. 2005, 

Buday-Sántha 2008, MT Zrt. 2009/a), ámde a tó és környéke éghajlata egyenletesnek 

tekinthető. Igazán „kellemetlen” időjárás tulajdonképpen soha sincs. A víz májustól 

szeptemberig alkalmas – a mással nem pótolható, felejthetetlen élményt adó – fürdőzésre. 

A strandolni vágyókat közel ötven, kiváló vízminőségű strand várja (KSH 2011). Az 

emberléptékű táji környezettel körülölelt, nagy vízfelülettel párosuló sekély víztömeg 

amellett, hogy nyáron gyorsabban felmelegszik, télen jobban le is hűl. (10. táblázat) 

 

10. táblázat  

Időjárás a Balaton partján  

 Május  Június  Július  Augusztus  Szeptember  

Napi középhőmérséklet 

(
o
C)  

16,3 19,4 21,4 20,4 16,4 

Napsütéses órák száma  252 269 291 269 193 

Napi átlag-

vízhőmérséklet (
o
C)  

17,8 21,9 23,2 23,9 19,0 

Forrás: NABE 2002  

 

4.2.2. Gazdasági-társadalmi környezet  

 

A Balaton és környéke gazdaságában az elmaradott régiók gazdaságélénkítő eszközeként is 

aposztrofált (Michalkó 2005) turizmus központi szerepet tölt be (Baráth és tsai 2001, 

Buday-Sántha 2008), amihez mezőgazdaság és ipar is kapcsolódik (Tóth 2008). Adottságai 

mellett a turizmus mellett szól, hogy a Balaton törvényben foglaltak szerint más gazdasági 

tevékenység korlátozottan folytatható a régióban. A területi megközelítés alapján a 

Balaton-part környéke (Veszprém – Somogy – Tolna alcsoportként) összetartozónak 

tekinthető (Rechnitzer 1998).  

 A régió területén számos gazdasági szervezet működik (2008-ban 19 905 

vállalkozás), a legtöbbjük a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban. A 

foglalkoztatottak egytizede a turizmusban dolgozik (KSH 2011). A turizmus legfontosabb 

gazdasági hatása a munkahelyteremtés (Horváth 2008). A régióban ingatlant vásárló 

külföldiek részére a lakosság egytizede végez munkát (BFT 2001-2002). A Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet 37,6%-a érintett közvetlenül a turisztikai bevételekből (GKI 2004). A 

Balatonnál a kereskedelmi szálláshellyel rendelkező települések kedvezőbb helyzetben 

vannak, a statisztikai adatok rámutatnak továbbá arra, hogy a vendégforgalom csökkenése 

a munkanélküliség növekedéséhez is hozzájárul (Horváth 2008).  
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A vállalkozások többsége kis- és középvállalkozás, a 10 fő alatti létszámmal működők 

aránya 91% (KSH 2011). A turizmus előnyeiből a helyi lakosság nem egyenlő mértékben 

részesül, amit például az jelez, hogy a népesség egyötöde működtet vállalkozást, ennek 

12%-a a vendéglátás, szálláshely területhez tartozik (BFT 2001-2002). A régió által 

megtermelt bruttó hozzáadott érték a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban 53,5 

milliárd forint volt 2008-ban, ami a hazai turisztikai teljesítmény 3,3%-a (KSH 2011). A 

GKI (2004) által a régió jövedelemtermelő képességét vizsgáló tanulmány szerint a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egy főre jutó GDP-je az országos (főváros nélküli) átlag 

99,8%-a volt, ami összességében 322,8 milliárd forint GDP megtermelését jelentette.  

 A Balaton „nem egy tó a tavak sorában” (Buday-Sántha 2008:44), a térség 

kulturális öröksége mégis elsősorban nemzeti vonatkozású. A Balaton régió esetében 

különösen jellemző, hogy a települések mai arcát a tömegturizmus időszaka – 1960-70-es 

évek – alakította ki, aminek eredményei mind a mai napig kihatnak. Ezzel párhuzamosan a 

tó és környéke nem őrizte meg „eredeti” arcát. Persze nem állíthatjuk, hogy az ősidők óta 

lakott – az idők folyamán többször elnéptelenedett és új lakosok által benépesített – terület 

kulturális öröksége ne lenne értékes a mai ember számára.  

 A tó és környéke kulturális örökségét meghatározza a régió településstruktúrája. A 

Balaton körüli városok különállóak a települési morfológia alapján, ami a turisztikai 

funkciónak köszönhető (Csapó 2008). Megfigyelhető a partmenti területek „követése”, a 

lakónépesség mellett jelentős üdülőnépesség jelenik meg, továbbá a kereskedelmi (ezen 

belül bevásárlóközpontok, hipermarketek), szolgáltató egységek magasabb számban 

találhatók meg (Csapó 2008). Az egyes településeken belül elkülönül a Balatonpart, az 

üdülőterület (ezt követi a vasút) és a zárt régi település (Csapó 2008). A balatoni 

városokban nincsenek „történelmi városmagok” (mint például Egerben, Kőszegen stb.), 

így a városképi fejlesztések, valamint egy, a tömegeket vonzó és kiszolgáló „csomópont” 

létesítése, támogatása különösen fontosak. A közintézményi funkciók azonban nem 

települnek át ezekre a területekre, ami a magyar települések többségére hagyományosan 

jellemző. Ennek eredményeként a korábbi központok „élettelenebbekké” válhatnak, ami 

újabb kihívásokat hoz a városatyáknak. A városok a területi folyamatok mozgatójaként 

értékelhetőek, jelentős szerepük van a társadalmi – gazdasági változásokban (Rechnitzer 

2000). Vélhetően a nagyobb városok hiánya is befolyásolja a Balaton egészének térbeli 

szerveződését.  

 A városok, falvak képében fontos szerepet kap a vasút, több a zöldterület, 

befolyásoló a parttól való távolság, illetve több település egybeér (Csapó 2008).  
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A közút és a vasúti sín a potenciális utazók számára is domináns tájelem a butiksorok, 

büfék világában (Rátz – Michalkó 2008). A Balaton partján a települések összefonódása és 

különválása ma is aktuális (például Fonyód – Balatonfenyves, Boglárlelle – Balatonlelle, 

Zamárdi – Szántód, Ábrahámhegy – Balatonrendes). Más szempontból a balatoni városok 

sok esetben nem klasszikus értelemben vett városok, nem a klasszikus városias környezet 

jellemzi azokat (például Badacsony). 1995 és 2005 között a várossá nyilvánított balatoni 

települések (Michalkó 2005): Badacsonytomaj, Balatonboglár, Balatonföldvár, 

Balatonfűzfő, Balatonlelle, Hévíz és Zalakaros. 2005 után kapott városi rangot Zamárdi és 

Balatonkenese, aminek eredményeként 18 város található a régió területén. Vagyis a 

népesség több mint fele városlakó (KSH 2011). A másik oldalon állnak az aprófalvak: 

2009-ben 115 településen nem érte el az 1000 főt a lakosok száma (KSH 2011).  

 Az egykori halászfalvakból idegenforgalmi településsé vált célállomásokon a 

vízhez közeli területek használata sokféle. A három legjelentősebb partmenti város – 

Balatonfüred, Keszthely és Siófok – közül Balatonfüred az, amelyik a partmenti területeit 

az elmúlt években példaértékűen, a legsikeresebben fejlesztette és tette élővé. Balatonfüred 

esetében a megyeszékhelytől, Veszprémtől való mindössze 12 km-es távolság gazdasági és 

társadalmi szempontból pozitív hatással van, hiszen élettérként és gazdasági térként is 

vonzóvá válik. A parti területek Keszthelyen a legkevésbé beépítettek, aminek hátterében a 

természeti adottságok állnak, hiszen a Keszthelyi-medence kevésbé alkalmas a fürdőzésre. 

A Balaton Siófok életében mint szabadidős attrakció (strand, fürdőzés, vízi sportok) van 

jelen. A város jelentős, 17 km hosszú, döntően egyenes és egybefüggő szakaszt mondhat 

magáénak a Balaton mintegy 70 kilométeres déli partjából. A nagyobb területnek 

köszönhetően alkalmas nagyobb befogadóképességű rendezvényekre (például 

BalatonSound fesztivál). Siófok esetében a Budapesttől való – 100 kilométeres, végig 

autópályán megtehető – távolság vonzóvá tette a Balaton-parti várost mint lakóhelyet.  

 A régió kulturális vonzerejét az épített örökségeknek, a történelmi helyszíneknek, 

múzemoknak, programoknak és fesztiváloknak köszönheti. A keszthelyi Balaton Múzeum 

az egyetlen létesítmény, amely a régió egészét mutatja be, annak természeti, néprajzi és 

történeti elmékeit. A Balaton példája a helyi kultúra feloldódásának a fürdőkultúrában 

(Schleicher 2011)
42

. A korábban vezető szerepet betöltő halászat, szőlészet és borászat ma 

már hiányzik az identitásból, a tó és környéke arculatára erőteljesen rányomja bélyegét a 

fürdőkultúra (Schleicher 2011).  

                                                 
42

 Új-Zélandon például a tavaknál erős a kulturális vonzerők, a legendák, mítoszok szerepe, ami hozzájárul a 

helyi közösségek kulturális örökségének megőrzéséhez (Hall – Stoffels 2006).  
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A terület sokszínű kultúrájának hátterében a tó „homogenizáló természeti tényezőként” van 

jelen (OTKA 2008:10). Kulturális határvonalként értékelhető a Balaton (északi és déli 

part), ezen túl az északi partoni különbségek figyelhetők meg a Veszprém és Zala megye 

településein (OTKA 2008). A turisztikai célok (vendégforgalom és bevételek növelése) 

mellett a kulturális örökség, a hagyományok „megmutatása” érhető tetten abban a 

törekvésben, hogy a balatoni települések színvonalas nyári programokat, fesztiválokat 

szervezzenek (Schleicher 2011). Ez az irányvonal ugyanakkor jóval inkább jellemzi a 

partmenti desztinációkat, a nem partmenti településeken a kultúra kisebb szerepet kap a 

jövőképben (Schleicher 2011).  

 A Balaton és környéke kulturális örökségéhez hozzátartozik az a nagyszámú 

üdülőtulajdonos, akik az elmúlt évszázadban alapjaiban befolyásolták a régió képének 

alakulását. A magyar lakosság második ingatlanjainak több mint egynegyede a Balatonnál 

található, ami 72 ezer ingatlant jelent
43

 (KSH 2001). A déli part a migráció szempontjából 

is említésre méltó, hiszen az autópályának köszönhetően a budapesti munkahelyhez 

balatoni otthon is kapcsolódhat. Összességében azonban egyértelműen a turisztikai célú 

vásárlások dominálnak a belföldiek és a külföldiek (Michalkó 2005) körében egyaránt.  

 A régió társadalmán belül markánsan elkülönül egymástól az őslakos, a betelepülő 

lakos, a nyaralótulajdonos és a turista (Schleicher 2011). A régió lakosai szeretnek a 

Balatonnál élni, kimutatható egyfajta balatoni identitás (BFT 2001-2002). 

 

4.2.3. A balatoni turizmus története és intézményrendszere  

 

Hazánk legnagyobb tavának turisztikai hasznosítása néhány évszázados múlttal 

büszkélkedhet. Bár már a 18. század végéről vannak vitorlázással kapcsolatos 

feljegyzések, a Balaton igazi „felfedezése” a reformkorra tehető. Tavi fürdőházakat a 19. 

század elején kezdtek építeni (Zákonyi 1976). Az 1800-as évek első felében a hazai elit 

látogatott el a tópartra nyaranta (Rátz 2007), az ekkori pezsgő társasági élet eseményeit 

számos író örökítette meg a jövő olvasóinak. Az úszást, vitorlázást először a reformkorban, 

a külföldön járt nagyságok (Széchenyi, Wesselényi) népszerűsítették (NABE 2002). A 

század második felében kezdődött a turisztikai infrastruktúra kiépítése, amelyben a 

fővárosi tisztségviselők, nemesek – a Balaton elkötelezett híveiként – aktív részt vállaltak 

(Rátz 2007).  

                                                 
43

 A régióban a külföldi állampolgárok is jelentős számú ingatlannal rendelkeznek, ezek – jelenlegi – pontos 

száma a kötelező regisztráció hiányában nem ismert.  
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„Glatz Henrik tengeri fürdőhelyet álmodott a Balaton mellé. 1893-ban megalapította a 

Siófok Fürdő Rt.-t, Cannes-ból hozatott konyhamestert, s arra törekedett, hogy Siófok 

fényűzés dolgában felvehesse a versenyt a nemzetközi fürdőhelyekkel. A Budapesti Hírlap 

írta, hogy abban az időben a felére csökkent azok száma, akik az Adriai-tengerparton 

töltötték a nyarat.” (NABE 2002:139) A Balaton fő vonzerejét a XX. század elején a 

fürdőzés (nyáron) és a jég (télen) jelentette. Az első világháború a tó életében is gyökeres 

változást hozott: az elveszített tengerparti területek miatt a hazai utazók a Balaton partján 

keresték a pihenést (Rátz 2007). A második világháborút követő időszakban a balatoni 

üdülés egészen új alapokra építkezett, amelyben az újabb korszakot a rendszerváltozás 

hozta el (Rátz 2007). Ilyen hosszú múltra visszatekintve a 2008 őszén kirobbant gazdasági 

válság véleményem szerint nem egy következő lépcsőfok, de egy pillanatnyi megállás és 

kitekintés a jövőre.  

 Annak ellenére, hogy a tó és környéke turizmusa jelentős átalakuláson ment 

keresztül ezekben az évszázadokban (1936-ban például 10 km-nyi part volt kikövezve), 

sok minden mind a mai napig nem változott. Ide tartozik például a balatoni körforgalom 

kérdése, hiszen a körvasutat már az 1912-ben kiadott Balaton kalauz említi. A fürdőidény a 

20. század elején is június közepétől szeptember közepéig tartott.  

 A partmenti területek dominanciája (MT Zrt. 2010) is megmaradt a mai napig, az 

1912-es kalauzban döntően partmenti fürdőhelyek szerepeltek, a háttértelepülések közül 

Vörösberényt, Tapolcát, Hévízt, Őszödöt és Somogykilitit emelte ki (Balatoni Szövetség 

1912/1997). Az 1976-os Zákonyi útikönyvben 117, a 2002-ben a Well-Press Kiadó 

gondozásában megjelent Balaton ajánlóban 108 település látnivalói kaptak helyet.  

 

A Balaton turizmusáért elhivatott szerveződések évszázados múltra tekintenek vissza. (11. 

táblázat) Annak hátterében, hogy a tó és környéke turizmusa mind a mai napig nem 

rendelkezik egy, a régió egészét hatékonyan képviselő szervezettel, minden bizonnyal 

összetett folyamatok húzódnak meg, amelynek feltérképezése nem lehetséges doktori 

értekezésem keretén belül. Mégis fontosnak tartom kiemelni, hogy a megyékből 

összerakott régiók (Tóth 2008), a Balaton három tervezési-statisztikai régióhoz való 

tartozása, valamint a falusias – kisvárosias környezetből és gazdasági helyzetből adódó 

gyenge érdekérvényesítő képesség alapjaiban határozza meg a tó életét és lehetőségeit. Bár 

ideális esetben az igazgatási (területfejlesztési) és táji határok megközelítően fedik egymást 

(Michalkó 2005), a Balaton önálló régióként csak a turizmus térképén létezik.  
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Helyzetét kedvezően befolyásolja, hogy a három régió közül a Közép-Dunántúlt az elmúlt 

évtizedekben kedvezőbb változások jellemezték (Baráth et al. 2001).  

A – vélt – nagyobb fejlettségnek sokszor az a következménye, hogy a központi fejlesztések 

kisebb arányban delegálnak forrásokat a Balaton régióba, mint például az ún. 

elmaradottabb területekre, azok felzárkóztatására.  

 Ahogy a Balaton gazdaságának a turizmus egy szelete, úgy a turizmus országos 

szintű irányításának – Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottsága, Nemzeti Turisztikai 

Bizottság, Turisztikai Főosztály, Magyar Turizmus Zrt. (Michalkó 2012) – része a tó és 

környéke idegenforgalma. Ezen belül a legnagyobb fontosságot a Magyar Turizmus Zrt. 

tevékenységében kapja a Balaton: a régió marketingtevékenységét az önálló szervezeti 

egységként működő Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság látja el. Az Országgyűlés 

Sport- és Turizmusbizottságában jelenleg (2012. november) a Balatonnak nincsen erős 

képviselete: a 18 tagú testület fővárosközpontú, a tagok között két Veszprém és egy Zala 

megyei képviselő kapott helyet.
44

 A nemzeti szintig elérő vertikális kapcsolatok között 

kutatásom szempontjából a regionális és a helyi szint fontos. Regionális szinten a 

Balatonnak valójában nincs turisztikai képviselete – itt érdekképviseleti szervek 

működnek, azonban ezek felelősségi és jogköre nem predesztinálja őket a régió egységes 

képviselete. A „balatoni” szervezetek sora igen hosszú.  

 

11. táblázat  

Balatoni szervezetek (zárójelben az alapítás éve) 

Balatoni Egyesület (1882) Államtitkár a balatoni ügyek koordinálására (1996) 

Balatoni Múzeum Egyesület – Keszthely (1898) 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet – Fejlesztési régió 

(1996) 

Balatoni Szövetség (1904) Balatoni Turisztikai Marketing Kht. (1996) 

Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottság – 

Budapest (1931) 
Balaton Fejlesztési Tanács (1997) 

Balatoni Intéző Bizottság – Balatonfüred (1974) Balatoni Regionális Marketing Iroda (1998) 

Balatoni Szövetség (1989) Balatoni Integrációs Fejlesztési Ügynökség – Siófok 

(2000) 

Balatoni Gazdasági Kamara – Balatonfüred (1990) Turisztikai Rt. Balatoni Regionális Projekt Iroda – 

Balatonfüred (2000) 

Balatoni Fürdőegyesületek Szövetsége (1992) A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (2001) 

Balatoni Regionális Tanács (1993) Balatoni Főépítész Hivatal – Keszthely (2002) 

Balatoni Gazdasági Kör (Kamara jogutódja) (1994) Balatoni Borrégió (2003) 

Nők a Balatonért Egyesület (1995) Balatoni Regionális TDM Szövetség (2011)  

Forrás: Buday-Sántha 2008 alapján saját szerkesztés  

                                                 
44

 A Nemzeti Turisztikai Bizottság jelenleg nem ülésezik, ezért doktori értekezésemben nem mutatom be.  
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Az 1904-ben alakult Balaton Szövetség céljai – 1) a balatoni turizmus fejlesztése, 2) a 

vendégek számára szolgáltatások biztosítása, 3) az infrastruktúra fejlesztése, valamint a 4) 

helyi lakosság és a vendégek közötti jó viszony megteremtése – máig aktuálisak. A tó 

életében az elmúlt évszázadban az egyik legfontosabb szereplő a Balatoni Intéző Bizottság 

volt. A szocializmus idején a megyei idegenforgalmi hivatalok is szerepet kaptak, a 

balatoni képviselet többrétegűsége, a feladatok és jogok átfedettsége nem újkeletű.  

 A Balaton életében az egyik főszereplő az 1997-ben alakult Balaton Fejlesztési 

Tanács (BFT).
45

 Tagjai között a regionális fejlesztési tanácsokat, a kamarákat, a kistérségi 

egyesüléseket találjuk, vagyis a BFT a turisztikai szolgáltatókkal közvetett kapcsolatban 

áll. A jogi személyiséggel rendelkező szervezet fő feladata, hogy a régió fejlesztésének 

irányvonalait meghatározza, amelyet konkrét fejlesztési források koordinálásával támogat. 

A fejlesztések között nem csupán turisztikai, de vízvédelmi és gazdasági beruházásokat 

egyaránt találunk. Másik nem kevésbé fontos feladata a BFT-nek a régió „menedzselése”, 

aminek eredményeként a szervezet gazdája lehet a tónak és környékének. Működési 

elveinek köszönhetően a BFT szerteágazó tevékenysége igen értékes információkkal segíti 

a Balaton turizmusában, illetve gazdaságában boldogulását kereső érdekelteket.  

 A Magyar Turizmus Zrt. részeként működő Balatoni Regionális Marketing 

Igazgatóság (BRMI) 1998 óta a régió belföldi és külföldi turisztikai marketingjéért felelős. 

A nemzeti turisztikai hivatalhoz való tartozás előnyökkel és hátrányokkal egyaránt jár. A 

méretből adódó hatékonyabb, gazdaságosabb forrásfelhasználással egyidejűleg a marketing 

tartalma igazodik az országos irányvonalakhoz. A versenysemlegesség elvére hivatkozva 

(régiók közötti egyenlőség) ez sokszor a Balaton régió adottságainak és lehetőségeinek 

nem megfelelő kihasználását jelenti.  

 A Balaton mint turisztikai desztináció életében a 2010 őszén megalakult Balatoni 

Regionális TDM Szövetség (BTDM) nagy változást hozhat a következő években. A 

Balatonnál működő helyi TDM szervezetek részvételével Magyarországon elsőként itt 

alakult regionális szintű TDM. Ez komoly áttörést hozhat a tó életében, feltéve, hogy a 

konkrét eredményeket (például közös beszerzés) is felmutató közös gondolkodás 

szervezeti háttere és forrásainak biztosítása megtörténik a közeljövőben (például 

kiszámítható finanszírozás az idegenforgalmi adóból).  

 

                                                 
45

 A BFT (és a Nők a Balatonért Egyesület) a régió lakosainak tudatában is kiemelt helyet kap (BFT 2001-

2002).  
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Az elmúlt években megerősödött helyi szintű turisztikai döntéshozatal fontos szereplői az 

önkormányzatok, a helyi desztinációs menedzsment szervezetek és a Magyar Turizmus 

Zrt. szakmai felügyeletében működő Tourinform irodák. A régió önkormányzatai által 

ellátott turisztikai feladatok magukban foglalják a településfejlesztést, a helyi közösség 

bevonását stb. A Balaton esetében fontos megemlíteni, hogy sok – jellemzően partmenti – 

település maga is üzemeltet turisztikai létesítményt (például strandot), ami az adók mellett 

további bevételi forrást jelent.  

 Egy turisztikai vonzerő működtetése továbbá véleményem szerint a megfelelő 

szemlélet kialakulásához is hozzájárul. Tekintettel arra, hogy a balatoni települések 

döntően falvak vagy kisvárosok, a turisztikai feladatok ellátásában a helyi TDM 

szervezetek és a Tourinform irodák domináns szerepet vállalnak. Persze vannak pozitív és 

negatív példák, ámde úgy vélem, hogy a TDM szervezetek helyi léte elindította azt a 

folyamatot, aminek eredményeként a hosszú évtizedekig az önkormányzat kulturális 

bizottságához vagy a helyi könyvtárhoz, népművelőhöz delegált turisztikai feladatokat egy 

hozzáértő szakemberekből álló, önálló szervezet láthatja el. Az alulról történő építkezésen 

alapuló TDM szervezetek számára a „zöld útat” a 2005-ben elfogadott Nemzeti 

turizmusfejlesztési stratégia adta meg, ezzel egyidejűleg „beismerve” a felülről jövő 

szabályozás hiányosságait. A TDM-ek legfontosabb feladatai közé tartozik a 

termékfejlesztés, a marketing- és márkaképzés, a információszolgáltatás és a turisztikai 

szakmai szolgáltatások biztosítása (Michalkó 2012). A TDM Szövetség adatai szerint 

jelenleg (2012 novemberében) a Balaton régióban 22 TDM működik, vagyis minden 

negyedik (az országosan regisztrált 84 szervezetből) a tó és környékén található.  

 

A vertikális irányú mellett horizontális kapcsolatok kötik össze a Balaton régió szereplőit 

egymással és a régión kívüli partnerekkel. Ezek között említhetjük a turisztikai 

szervezetek, mint például a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségét. A Balaton 

kínálatának színfoltját adják a borutak, a régióban hat történelmi borvidék található. A 

szolgáltatók jelenleg összesen 11 borutat
46

 működtetnek, ahol a tagok között az 

önkormányzatok, a vendéglátók és borászok egyaránt szerepet kapnak.  

 

                                                 
46

 Csopak Környéki Borút, Balatonfüred és Környéke Borút, Zánka-Nivegy-völgyi Borút, Da Bibere 

Balatonfelvidéki Borút, Balatonfelvidéki Borút, Zalai Borút, Badacsonyi Borút, Dél-Balatoni Borút, Somló 

és Környéke Borút, valamint Cserszegi Fűszeres Nemzetközi Borút.  
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4.2.4. Általános és turisztikai infrastruktúra  

 

A turizmus alap infrastruktúrájához tartozó közlekedés, közmű és kommunikáció 

(Michalkó 2012) tekintetében a Balaton régió ellátottsága jónak minősíthető. A tó és 

környéke infrastrukturális ellátottsága a látogatók komfortérzetét nem rontja, sok 

tekintetben az otthoni kényelem az utazás alatt elérhető. A közlekedés tekintetében 

azonban mind a régió megközelítése, mind a desztináción belüli helyváltoztatás több, a mai 

napig megoldatlan problémát vet fel. A Balaton ÉK-DNY irányú elhelyezkedése és az 

ehhez igazodó közlekedése szétvágja az északi és a déli partot (Erdősi 2008). A 

nemzetközi kapcsolatok nem csupán hozzák, de viszik is a vendéget. Az 1861-es Déli 

Vasút máig hatással van a tó életére, ezt az M7-es autópálya tovább erősíti (Erdősi 2008). 

Az északi parton 1909-ben indult a vasúti közlekedés, 1939-ben pedig a balatoni 

körforgalom. Az észak-déli kapcsolat fő tengelyét a hajóközlekedés, ezen belül a Tihany – 

Szántód között közlekedő komp adja. A közúti közlekedés hiányosságai ellenére hibás az 

az elgondolás, hogy a turista többsége autóval érkezik, mert sokan szívesen választanák a 

közösségi közlekedést a tartózkodás alatt. A további szolgáltatások – például egészségügyi 

ellátás, postai szolgáltatás, bank, kereskedelem – a célállomás egészében könnyen 

elérhetők.  

 Az utazási élmény részét képező szolgáltatások, látnivalók széles skálája 

megtalálható a Balatonnál. Összességében igazán jelentős látnivalót csak néhányat találunk 

a tónál: a keszthelyi Festetics kastély, a balatonfüredi Anna-bál, a siófoki Víztorony vagy a 

Zamárdiban megrendezésre kerülő Balaton Sound fesztivál a desztináció hírét messzire 

elviheti. Az elmúlt évek fejlesztései ellenére a „rossz” időjárás ma is komoly fejtörést 

okozhat a vendégeknek, ahogy ezt Cholnoky már 1936-ban írta: „A fürdővendég persze 

nem örül neki. (esőnek) Balatoni üdülőhelyeink még nincsenek rossz időre berendezkedve. 

Fedett sétány, olvasó- és játszótermek alig vannak.” (Cholnoky 1936:38).  

 A turisztikai fejlesztésekben kiemelt figyelmet kapnak az időjárástól, a víztől 

független vonzerők, létesítmények, ami véleményem szerint sokszor éppen ellentében van 

a vízparti utazás lényegétől, a vízparti táj megélésétől. Az aktív tevékenységek és az 

egészségturisztikai szolgáltatások iránti igény növekedése eredményeként a Balaton 

vonzása is „jóval egyenletesebb lett” (Erdősi 2008:85). Buday-Sántha (2008) ugyancsak az 

egészségturisztikai szolgáltatásokat tartja alkalmasnak az időjárásnak való 

kiszolgáltatottság és a szezonalitás csökkentésére. (12. táblázat) 
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12. táblázat  

A Balaton régió turisztikai infrastrukturális ellátottsága  

  

Turisztikai infrastruktúra 

Múzeumok  47 múzeum és kiállítóhely**  

Gyógyfürdők  
20 gyógyszálló, Hévíz kiemelt szerepe.  

Ásványvizek (Balatonfüred, Fonyód, Kékkút, Zalaszentgrót stb.).  

Közlekedési eszközök  

Korlátozott észak-déli kapcsolat.  

M7-es autópálya a déli parton.  

23 hajókikötő.  

202 km hosszú kerékpárút.  

Repülőterek: Sármellék, Siófok-Balatonkiliti.  

Régiójáró autóbuszok (Badacsony, Balatonfüred)  

Elsődleges szuprastruktúra 

Szálláshelyszolgáltatás  203 ezer férőhely (76 ezer kereskedelmi és 127 ezer magánszálláshely)  

Vendéglátás  4000 vendéglátóegység (84% a Balaton-parton)  

Másodlagos szuprastruktúra 

Kiskereskedelem 6200 kiskereskedelmi üzlet (háromnegyedük parközeli településen)  

Piac  

nagy múltú piacok, központok (például Fonyód)  

helyi termelői piacok mint turisztikai vonzerők (Hévíz, Káptalantóti, Tihany, 

Vonyarcvashegy stb.)  

Bevásárlóközpontok  
Hipermarketek és bevásárlóközpontok a térség egészében (Balatonfüred, 

Keszthely, Siófok stb.) 

Forrás: Michalkó 2012 alapján saját szerkesztés  

Megjegyzés: adatok forrása: KSH 2011  

**Forrás: gyereabalatonra.hu (letöltés ideje: 2011. november)  

 

Persze a Balatonnál mindig volt mit csinálni a fürdőzésen kívül. A Zákonyi (1976) tollából 

megjelent Balatoni útikalauz ajánlja például a vitorlázást, az úszást, az evezést, a 

labdajátékokat, a lovaglást, a természetjárást és a korcsolyázást. A szórakozási lehetőségek 

néhány évtizede a kulturális előadásokat (koncertek stb.), a folklór táncfesztiválokat, a 

filmszínházakat és a kiállításokat jelentették (Zákonyi 1976).  

 A Nemzeti Turisztikai Adatbázis alapján felállított szolgáltatói háttér ugyancsak 

színes képet ad a Balaton régióról. (10. ábra) A kulturális látnivalók és a vitorlázásban 

érdekelt szolgáltatók száma kiemelkedő. A strandolás mellett a potenciális utazók 

(el)ismerik a tó bor és gasztronómiai értékeit, a fesztiválok és az egészségturisztikai 

lehetőségek vonzerejét (MT Zrt. 2009/a).
47

 A jó lehetőséget adó borturizmus tekintetében 

az infrastruktúrában vannak hiányosságok (Michalkó – Vizi 2006), a partmenti 

desztinációk nagyobb érdeklődésre számíthatnak.  

 

                                                 
47

 A Tisza-tó esetében a fürdőzéstől függetlenül márkaalkotó termék lehet a horgászturizmus, a kerékpáros 

turizmus és a gasztronómiai turizmus (Dávid és tsai. 2010).  
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10. ábra 

A Balaton régió látnivalói (létesítmények, szolgáltatók száma)  

 

 

Forrás: gyereabalatonra.hu alapján saját szerkesztés  

Megjegyzés: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park (12 bemutatóhelyével és 12 tanösvényével) egy 

szolgáltatónak minősült a természeti látnivalók között.  

 

4.2.5. A Balaton turisztikai marketingje  

 

Az országos szintű turisztikai marketingben a Balaton – Budapest és az egészségturizmus 

mellett – az elmúlt években, évtizedekben mindig kiemelt helyen szerepelt. A Balaton 

jelentőségének elismerése mellett érdemes egy pillantást vetni a balatoni turisztikai 

marketing tartalmára, főbb üzeneteire. Kutatási témámhoz kapcsolódóan a víz(part) 

szerepe mellett a régió egyedi jellemvonásait, főbb értékeit vizsgáltam a 2006-2012 

időszak marketingterveiben. (13. táblázat) A marketingtervekben nyomon követhető az 

országos szintű turisztikai marketinghez történő igazodás, amivel párhuzamosan az 

országos szinten tapasztalható hiányosságok, következetlenségek a Balatonra is hatással 

vannak. Minden bizonnyal a 2010. évi menedzsmentváltással együtt járó szemléletváltás 

pozitívan befolyásolta a marketingüzenetek alakulását az elmúlt években. A régió 

turisztikai marketingjét a vizsgált időszakban áthatja a nemzeti turisztikai hivatal által 

meghirdetett kampányévek tematikája (2006-ban bor és gasztronómia, 2007-ben aktív 

turizmus, 2008-ban vizek, 2009-ben kulturális turizmus és 2010-ben fesztiválok), 

amelyekhez kisebb-nagyobb sikerrel kapcsolhatók a balatoni üzenetek.  
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A kutatásom fókuszában álló táji környezet „nevesítésére” mindössze a 2012. évi 

marketingtervben került sor. Ezzel párhuzamosan a régió egyfajta pozícionálása, 

márkaértékeinek meghatározása (?) is ekkor történt. Kérdésként merül fel, hogy mindez 

mennyire maradt a retorika szintjén. A marketingtervek alapján egyértelműen 

körvonalazódik a „szezonhosszabbítás” mint egyik legfontosabb cél, aminek alárendelve 

jelennek meg a kínálat egyes elemei. Az persze ugyancsak egy másik kutatás témája lehet, 

hogy a szezonhosszabbításra hivatkozó turisztikai termékek (például egészségturizmus) 

vajon mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.  

 

„A régió több családi stranddal, egy akvuaparkkal, öt gyógy- és élményfürdővel, két 

golfpályával, az egész tavat lefedő vitorláskikötő-hálózattal, hétnél több kalandparkkal 

rendelkezik, valamint jelentős szerepe van a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak és a 

Balatoni Bringakörútnak is. 2010–2011-ben számos fejlesztés valósult meg: 7 új szálloda, 

Tihanyban két új látogatócentrum, Balatonfüreden új „bringapark” létesült, a Keszthelyi-

hegységben ökoturisztikai és aktív turizmust érintő fejlesztések valósultak meg, Keszthely 

múzeumai megújulnak. Marcaliban, Hévízen és Zalakaroson fürdőbővítés történt, új 

biopiacok nyíltak.” (forrás: Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi marketingterve)  

 

„A Balatont mind belföldön, mind külföldön tiszta, rendezett környezetű, minőségi 

szolgáltatásokkal kiegészített vízparttal rendelkező régióként pozicionáljuk, amelyet magas 

színvonalú egészségturisztikai szolgáltatások, nagy hagyományra visszatekintő borvidékek 

és egyedülállóan szép táj tesz igazán vonzóvá. Külföldön ezt a pozíciót a kedvező ár-érték 

arány hangsúlyozásával erősítjük tovább.” (forrás: Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi 

marketingterve)  

 

A Balaton régió marketingje jelentős hangsúlyt fektet Hévízre, amelynek vendégforgalmai 

eredményei kétségtelenül javítják a régió teljesítményét, de véleményem szerint a hévízi 

utazás jól elkülönül egy balatoni – vízparti – utazási élménytől. Szintén egy több éven át 

hangsúlyosan kezelt üzenet a széles célcsoportok meghatározása, ami összhangban van a 

Balaton kínálatával és keresletével. A területi szemlélet – vagyis a régión belül egyes 

térségek nevesítése – egyáltalán nem jelenik meg a balatoni turisztikai marketingben.  

 A marketingtevékenység súlypontjai alapján elmondható, hogy a (családi) vízparti 

üdülés egyértelműen kiemelten pozícionált. Ehhez legszorosabban az aktív turizmus és az 

egészségturizmus kapcsolódik, amit a kultúra, valamint a bor és gasztronómia követ.  
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A vízi sportokat magában foglaló vízi turizmus csupán 2006-ban kerül külön nevesítésre – 

a kerékpáros turizmussal együtt –, ezt követően az aktív turizmus ernyője alatt szerepelt a 

marketingben.  

 A kiemelt küldőpiacok közül a belföldi utazók egyértelmű elsőbbséget élveznek. A 

Balaton hagyományos piacai esetében Ausztria és Németország állnak a fókuszban. Az 

elmúlt években dinamikusan bővülő közeli országok (például Csehország, Szlovákia és 

Oroszország) a marketingben is fokozott figyelmet kapnak.  

 

13. táblázat  

A balatoni marketing súlypontjai 2006 és 2012 között  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Turisztikai termékek 

Családi vízparti 

üdülés 
     komplexen  

Aktív turizmus   
 

(témaév) 
     

Bor és 

gasztronómia  

 
(témaév) 

      

Egészségturizmus    
 

(témaév) 
    

Kemping         

Kerékpáros 

turizmus 
       

Kulturális 

turizmus és 

fesztiválok  

   
 

(témaév) 
   

Vízi turizmus        

Küldőpiacok 

Belföld         

Ausztria        

Belgium        

Csehország         

Dánia        

Hollandia        

Lengyelország         

Nagy-Britannia        

Németország        

Oroszország        

Svájc         

Szlovákia         

Szlovénia         

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. alapján saját szerkesztés  
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4.2.6. A Balaton mint turisztikai desztináció a stratégiák tükrében  

 

Hazánkban a területfejlesztés alapját az 1996-ban elfogadott törvény jelenti. Az 1971-es 

Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció akkor még erős centralizációt hirdetett, 

az új szemléletet az 1996-os törvény jelentette. Az Európai Unió irányelveinek figyelembe 

vételével 1998-ban elkészült az Országos Területfejlesztési Koncepció. Az 1999-es 

törvénymódosítás a regionális szintet erősítette: létrehozta a tervezési-statisztikai régiókat.  

 Jelentőségét elismerendő, a Balaton számos stratégiában szerepel, legyen az 

turisztikai vagy nem turisztikai. Kutatásom szempontjából a Balatonról szóló 

szabályozások mellett a turisztikai stratégiák, ezen belül a jelenleg érvényben lévő 

dokumentumok rövid ismertetését tartom fontosnak, amely irányvonalak – ha csak a 

retorika szintjén is, de – meghatározzák a tó és környéke életét. A stratégiák vizsgálatát két 

cél vezérelte: egyrészt a természeti környezet helyének, szerepének, másfelől a Balaton 

mint turisztikai desztináció egyedülálló értékeinek a feltérképezése. Az egyes 

dokumentumok átfogó bemutatása, az erősségek, hiányosságok vizsgálata nem része 

disszertációmnak. Az alábbiakban a témámhoz kapcsolódó főbb gondolatok kaptak helyet.  

 A Balaton gazdaságának, ezáltal turizmusának legmagasabb szintű szabályozója a 

Balaton törvény és az Országos Területrendezési Terv. A 2000-ben alkotott, 2008-ban 

módosított Balaton törvény kimondja, hogy „a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 

táji, természeti és települési környezet minőségének védelme a megelőzés elvének 

érvényesítésével olyan véges és nehezen megújuló környezeti értékek megóvását szolgálja, 

amelyek a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és idegenforgalom minőségi 

fejlesztéséhez is szükségesek”. A törvény amellett, hogy a régióban végezhető gazdasági 

tevékenységeket (például ipar) erőteljesen korlátozza, az egyes települések szintjén nevesít 

szabályozást. Véleményem szerint pozitív a Balaton ilyen egységként való kezelése. Az 

elmúlt évszázad „rombolásait” megállítandó, a tájat megőrizendő szabályozás ugyanakkor 

sok tekintetben rögzíti is a jelenlegi állapotokat. A sokszor egymás versenytársainak 

tekintett települések számára így saját mozgásterük jelentősen csökken. A törvény nevesíti 

az – északi parton (Hévíz, Badacsony, Balaton-felvidék, Tihany) helyet kapó – 

világörökségi helyszín területét is, ami a Balatonnak egyedi értéke lehet a jövőben.  

 Lengyel (1994:128) a Balaton turizmusának hosszú távú céljaként fogalmazta meg 

az 1990-es években már a „sajátos arculatú környezetbarát turizmust”, ahogy mondja: a 

„Balaton megóvása nemzeti érdek” (Lengyel 1994:198).  
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Ahogy az a turisztikai szakemberek – köztük Lengyel (1994) – körében máig elfogadott, 

Magyarországon Budapestnek és a Balatonnak van mint turisztikai úti célnak nemzetközi 

vonzereje. A Lengyel (1994) által az 1990-es évek közepén megjelentetett balatoni 

fejlesztési koncepciója számos máig aktuális kérdést vet fel. A balatoni turizmust 

közvetlenül meghatározza az ország turizmusa, annak keretfeltételei (szabályozás stb.), 

amihez kapcsolódik a tó mint természeti környezet – vagyis a fő vonzerő -, annak 

megóvása (Lengyel 1994).  

 Az általam vizsgált vízparti úti célok, vagyis térspecifikus (földrajzi táj) területek 

esetében a vonzerő központi eleme a táj, így a környezetvédelem prioritást kell, hogy 

kapjon. A siker érdekében hosszú távon kell biztosítani a feladatokat, az ehhez kapcsolódó 

szakértelmet és a forrásokat (Lengyel 1994).  

 A Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság megbízásából 2005-ben készült el 

„A balatoni turizmus fejlesztési koncepciója és programja”
48

, ami a 2007-2013 időszakra 

(volt) hivatott meghatározni az irányvonalakat. Ez a koncepció szigorúan a fejlesztésekre 

fókuszált, így a kiemelt célok között a versenyképesség és a Balaton márka, az elégedett 

turisták, a szezonszéthúzás és a háttérterületek bevonása, a vonzó élettér és az 

együttműködés szerepelnek. A „víz stabilitása és a környezet védelme” a nem saját 

illetékességi körbe tartozó célok között található meg (erre a BFT lehetne hivatott a 

stratégia szerint). A táj szépségét és a tó vizét erősségként határozza meg, veszélyt a rossz 

vízminőség és/vagy az alacsony vízállás jelenthet. A célhierarchiában a természeti 

környezetre vonatkozó célok (vízminőség, természetvédelem, tájterhelés, környezeti 

szempontok figyelembe vétele a fejlesztésekben) külön megtalálhatók. A koncepcióban az 

új turisztikai termékek fejlesztése a következőket foglalja magában: üdülőfalvak, 

vitorláskikötők, strandok, horgászat, gyógyturizmus, termálfürdők, ökoturizmus, 

borturizmus, lovas turizmus, kerékpártúrák, egyéb sport tevékenységek, kulturális 

turizmus, szórakoztató központok, falusi turizmus, háttér túrák, kongresszusi turizmus, 

kemping, Zánka és további „kreatív ötletek”.  

A Balaton Fejlesztési Tanács 2008-ban készíttette el a – jelenleg is érvényben lévő 

– Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hosszú távú, 2020-ig tartó területfejlesztési koncepcióját. 

Ebben a turizmus a gazdaságfejlesztés részeként kapott helyet.  

                                                 
48

 Ez a stratégia felhasználta a Balatoni turizmus fejlesztési koncepcióját (1993) és a Balatoni turizmus 

fejlesztési programját (1999), így azok külön nem kerülnek bemutatásra.  
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A legfontosabb turisztikai célok között az időbeni és a területi koncentráció csökkentése, 

valamint a jövedelemtermelő képesség javítása állnak. Hangsúlyosan jelenik meg a 

vonzerőfejlesztés, néhány kiemelt, nagy volumenű, környezeti szempontból fenntartható 

vonzerő létesítése.  

Az egyes turisztikai termékek között nem tesz különbséget a stratégia, ez is a Balaton 

mozaikos kínálatát támasztja alá. A 2020-ig szóló stratégiában a következő turisztikai 

termékek, vonzerők kaptak helyet: vízi turizmus, egészségturizmus, kulturális turizmus, 

kongresszusi, incentiv turizmus, alkonyturizmus, szórakoztató központok, vitorlázás, 

horgászat, ökoturizmus, borturizmus, lovasturizmus, kerékpáros turizmus, golfturizmus, 

aktív turizmus. Ezek közül az alkonyturizmus, a horgászat és a golfturizmus más 

stratégiákban nem jelent meg.  

A Balaton márka a koncepcióban két helyen jelenik meg: egy, a Balaton egészére 

vonatkozó minősítési rendszer kiépítésének szükségességében, illetve a márkaépítést 

konkrétan nevesítve a TDM szervezetek feladatai között. A 2005. évi koncepcióhoz 

hasonlóan, a víz és a környezet védelme külső, nem saját illetékességi körbe tartozó 

feltételként szerepel. (14. táblázat) 

 

14. táblázat  

A Balaton régió a stratégiák tükrében  

Forrás Táji környezet 
Egyedi vonások/Potenciális 

márkaértékek 

Balaton törvény 

(2000) 

A táji környezet szerepének elismerése.  

A táj a turizmus hátterét adja.  
Világörökségi helyszín  

Lengyel Márton 

(1992)  
A tó és természeti környezet a fő vonzerő.   

Balaton 

fejlesztési 

koncepció 2007-

2013 (2005)  

A táji környezet védelme, megőrzése nem 

saját illetékességi körbe tartozik, ámde 

fontos.  

Balaton márka szükségessége, amit az 

exkluzív turizmus fejlesztés alapozhat 

meg.  

A régió kínálata sokszínű.  

Balaton 

fejlesztési 

koncepció 2020-

ig (2008)  

A vonzerőfejlesztések feltétele a 

környezeti szempontból való 

fenntarthatóság.  

A táji környezet védelme, megőrzése nem 

saját illetékességi körbe tartozik, ámde 

fontos. 

Szükséges az egységes Balaton arculat, a 

márkaépítés, ami a TDM rendszer feladata.  

Egységes minősítési rendszer a Balaton 

egészére.  

A régió sokszínű kínálattal rendelkezik, 

sokféle vonzerő fejlesztése 

indokolt/javasolt.  

Forrás: a táblázatban szereplő források alapján saját szerkesztés  
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A 2005-2013 időszakra szóló Nemzeti Turizmus Stratégiában a Balaton a kiemelten 

fejlesztendő desztinációk között szerepel (Budapest mellett). A nemzeti szintű stratégiák az 

elmúlt években kiemelt figyelmet szenteltek az egyes turisztikai termékeknek, amely 

dokumentumokban a Balaton is helyet kapott.  

 Az egészségturisztikai stratégia (2007) a Balatont desztinációként, és nem önálló 

régióként kezeli. A tó esetében a magas minőségű szálláshelyek fejlesztése kerül a 

középpontba, nevesített települések Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros.  

 A kulturális turizmus stratégia (2008) a kultúrát a balatoni turisztikai kínálat 

kiegészítő elemének tartja. A stratégia elismerően szól Balatonfüred kulturális 

fejlesztéseiről, kiemeli továbbá a fesztiválokat, köztük a Balaton Sound-ot.  

 A természeti környezet az ökoturizmus stratégiájában (2008) egyértelműen kiemelt 

jelentőségű. Az ökoturisztikai kínálat gazdája a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, ami 

garantálja a természeti értékek védelmét. Az ökoturizmus a stratégia szerint elsősorban az 

utazási élmény része. Kapcsolható a kerékpározáshoz és a borhoz, a régión belül kiemelt 

értéket képvisel magán a tón kívül a Balaton-felvidék, a panoráma és a tanúhegyek. „A 

napsütötte vizek világában” a víz háttérként szolgál az utazás élményéhez, és a stratégia 

szerint a Balaton ökoturisztikai márkanévként való használata sem elképzelhetetlen.  

 A kerékpáros turizmus stratégiában (2009) a Balaton kiemelt helyen szerepel. A táji 

környezet, a természeti értékek a kerékpározás fontos „kellékei”. A fejlesztendő területek 

között a Balatonnál a kerékpárút és az infrastruktúra állnak az előtérben. A kerékpáros 

turizmushoz rendezvények is kapcsolhatók (túrák, Balaton Bike Fest stb.), ami tovább 

növeli a régió vonzerejét. A kerékpározás a Balatonnak egyedi, megkülönböztető jegye is 

lehet. Országosan a stratégia a kerékpárutak között nevesíti a vízparti, a hegy- és 

dombvidéki, valamint az egyéb desztinációkban található útvonalakat.  

 A lovas turizmus stratégia (2009) a Balatonnál a lovaglást mint szezonhosszabbító 

vonzerőt nevezi meg. A régió kínálatában a lovaglásnak kicsi a szerepe. Ugyanakkor 

sikeresen kapcsolható a bor és gasztronómiai turizmushoz, illetve a táji szépségek 

élménytelibbé teszik a tereplovaglást.  

 Az ifjúsági turizmus stratégiája (2010) a Balaton esetében a – fejlesztendő! – 

szórakozási lehetőségeket és a kerékpározást jelöli meg vonzerőként. Az aktív turisztikai 

szolgáltatások mellett a gasztronómia számíthat a szakértők szerint a jövőben nagyobb 

érdeklődésre.  
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A 2012-ben vitára bocsátott Festetics György Program a magyar vitorlázás fejlesztését tűzi 

ki célul. Ebben a stratégiában a vitorlázás mint szabadidősport és mint versenysport is 

hangsúlyosan jelenik meg, figyelembe véve, hogy „az elmúlt húsz évben nagyságrenddel 

nőtt a vitorlázással rendszeresen vagy alkalomszerűen kapcsolatba kerülők száma”. Ezzel 

párhuzamosan bővült a kínálat: 2011-ben a Balatonnál 6107 kishajó és 2013 csónak 

kikötőhely várta a vendégeket.  

A Festetics Program a turizmussal való kapcsolatot kiemelten kezeli – ez megmutatkozik a 

szabadidősportban és a „látványsportként” is vonzó versenyekben. A vitorlázás és a 

természeti környezet szoros kapcsolatban áll, a „szabadtéri sportok tekintetében az egyik 

legnagyobb vonzerő és lehetőség a szabad barangolás, nagy térségek korlátozásmentes, 

élvezhető, szakaszolható bejárása”. A Balaton a hazai vitorlázásnak kiemelt helyszíne, a 

Festetics Program Balatonfüredet (Nemzetközi Olimpiai Vitorlás Központ) és Zánkát 

(toborzó bázis) nevesíti a fejlesztendő célállomások között.  

 

A turizmus „gazdátlansága” a stratégiai dokumentumokban is nyomon követhető. Az 

általános – országos szintű – turizmusfejlesztési tervezésben és az egyes 

termékstratégiákban a Balaton turisztikai jelentősége okán van jelen, hiányozik a régióra 

specifikus adottságok koncepcionális meghatározása
49

. A jelen elemzésben vizsgált 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esetében a helyzetet tovább nehezíti a több tervezési, 

gazdasági szinthez (megyék, tervezési-statisztikai régiók, turisztikai régió, kistérségek stb.) 

való tartozás, ami még összehangoltabb koordinációt tesz szükségessé. A BKÜ-t átfogó 

turizmusfejlesztési koncepciónak – a területi politikákhoz hasonlóan – célja a régión belüli 

különbségek kiegyenlítése, ami elsősorban a partmenti és az ún. háttértelepülések 

megkülönböztetését jelenti. A kiegyensúlyozott területi fejlődésben a városok, a városias 

környezet játssza a vezető szerepet. A városias településformák túlsúlyával párhuzamosan 

felértékelődnek a természeti és a kulturális értékek, a „vidék”. A természeti adottságok 

kiaknázásában pedig a turizmusé a főszerep, ami elvezet a fenntartható fejlődéshez is.  

 

                                                 
49

 Ilyen lehetne véleményem szerint például a „balatoni wellness” kialakítása.  
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4.3. A POTENCIÁLIS TURISTÁK VÍZPARTI UTAZÁSSAL SZEMBENI ATTITŰDJEI  

 

Módszertani információk  

Módszertan: kvantitatív lakossági kérdőíves megkérdezés (kérdezőbiztos segítségével)  

Időpont/időtáv: 2009. nyár  

Helyszín: országszerte  

Minta: 668 fő  

Várható eredmények: Hipotézis 1, Hipotézis 2, Hipotézis 3, Hipotézis 5, turizmus 

rendszere a vízparti területeken, Balaton turisztikai régió potenciális márkaértékei  

A módszertanról részletes információ a 4.1.1. fejezetben olvasható.  

 

4.3.1. A vízparti utazás imázsa  

 

A vízparti utazásról alkotott képet a kutatás nyílt kérdéssel vizsgálta. A megkérdezettek 

sorrendben öt asszociációt említhettek, amelyek közül az első helyen megnevezett 

tényezők külön is elemzésre kerültek. A vízparti úti célokról szinte mindenkinek (658 fő, a 

válaszadók 98,5%-a) eszébe jutott valami. A vízparti utazások sokszínűségét jelzi a több 

mint 80 féle dolog (összesen 3069 társítás a lehetséges 3340 (5 társítás x 668 fő) 

társításból), amelyek az eredmények bemutatásánál 23 tényezőre szűkültek. (11. és 12. 

ábra) Bár a megkérdezés a vízparton járt városlakók preferenciáit tükrözi, a társítások 

magas száma azt jelzi, hogy a vízpartok széles célcsoportok számára vonzóak. A vízparti 

utazás képe határozottan pozitív, a negatív társítások aránya mindössze 5,2%.  

 A vízparti utazás hallatán a válaszadók többségének a passzív pihenés és a nyári 

időszakhoz szorosan kapcsolódó napsütés, fürdés jut az eszébe. A vízpart és a klasszikus 

nyári üdülés összefonódása vélhetően a tengerpart hiánya miatt a hazai megkérdezettek 

körében szorosabb. Ez a célterületek számára pozitívumként értékelhető a biztos és nagy 

volumenű kereslet miatt. Negatívum azért, mert ez a hosszú évtizedek alatt kialakult 

azonosulás nehezen változtatható meg. Előkelő helyen állnak az utazáshoz szorosan 

hozzátartozó, ámde a vízparttól független tényezők: a gasztronómia (ide értve a borokat), 

az aktív pihenés és sportolás, a kulturális programok és szórakozási lehetőségek. A 

gasztronómián belül legtöbben a nyár és a hazai vízpartok elengedhetetlen „kellékét”, a 

lángos és a fagylaltot nevesítették. Emblematikusnak vélt, konkrét létesítményt nem 

neveztek meg a válaszadók.  
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11. ábra  

A vízparti utazással társított tényezők (szűkített kategóriák, 1% feletti említések)  

 

 

Forrás: Saját kutatás (lakossági megkérdezés 2009) n=658 fő/3069 társítás  

 

12. ábra  

A vízparti utazásról alkotott kép elemei 

 

Forrás: Mazanec (idézi Sulyok 2006) alapján saját szerkesztés (lakossági megkérdezés 2009)  
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Az első helyen említetteket és a társításokat együttesen vizsgálva hasonló kép rajzolódik 

ki. A kultúra (és a negatív asszociációk) az első helyen nem érik el az 1%-ot sem. Ha úgy 

tekintjük, hogy az első helyen megnevezett társítás a domináns elem, elmondható, hogy a 

csónakázás, a család és a barátok, az aktív pihenés és a gasztronómia a vízparti utazás 

fontos, de nem meghatározó része (az öt társítást együttesen nézve a részesedése jóval 

meghaladja az első helyen történt említés részesedésének ötszörösét). A vízparti utazásról 

alkotott kép egyes elemeit a funkcionális – pszichológiai tengelyen elhelyezve a 

pszichológiai imázselemek dominanciája figyelhető meg.  

A vízparti utazásról alkotott képet tehát a megkérdezettek tudatában a vízhez 

közvetlenül vagy közvetve kötődő társítások és az utazáshoz kapcsolódó képzetek alkotják, 

kiegészülve az egyéni szubjektivitással.  

 

4.3.1.1. A víz és a táji környezet helye a vízparti utazásról alkotott képben  

 

A víz és a táji környezet a megkérdezettek többsége (84%) számára része az utazásnak. A 

„vízpartiság” a társítások között számos ponton tetten érhető. Szűkebb értelemben véve, a 

természeti környezet része az „üde környezet”, a „szép táj” mellett a szép kilátás, a 

növény- és az állatvilág. Az említett növények és állatok között egyértelműen a vízhez 

kötődők szerepelnek a megkérdezettek tudatában (például kacsa, sirály, nádas).  

A fürdőzés vezető szerepe a tevékenységek között komoly kihívás elé állítja a 

néhány hónapos fürdőzési lehetőséget kínáló hazai vízpartokat. A vizsgált mintában 

markánsan jelennek meg a vízhez kapcsolódó egyéb tevékenységek: a csónakázás, 

hajókázás és a horgászat, amelyek az egyre rövidebb fürdőzési szezonon kívül is 

végezhetőek. A vitorlázás említési aránya nem éri el mindössze 0,9% (az aktív sportolási 

lehetőségek része az eredmények bemutatásánál).  

Tágabb értelemben véve, a vízparti táj élményével kapcsolatban álló imázselem a 

napsütés, a tenger és a homok, a víz, a levegő és a szél. A nappal, nyári időszakkal 

kapcsolatos társítást a válaszadók 45,5%-a nevezett meg. A tenger a vízparton járt 

városlakók 28,9%-ának tudatában része a vízparti utazásnak.  

A kérdőívben szereplő demográfiai jellemzők a vizsgált minta korlátozott 

szegmentációjára, néhány következtetés megfogalmazására adnak lehetőséget.
 50

 A táji 

környezet tekintetében a vizsgált demográfiai mutatók (kor és utazási aktivitás) nem 

mutatnak összefüggést.  

                                                 
50

 A kapcsolatot varianciaanalízis vizsgálta. A kapcsolat meglétét a 0,05 alatti szignifikancia jelzi.  

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.004



106 

 

A 30 év alattiak az átlagosnál nagyobb arányban említették a napsütést, a nyári időszakot 

és a tengert. A tengert az átlagosnál alacsonyabb arányban nevezték meg a 2006 és 2008 

között csak belföldön utazottak. A nyári időszak szerepe jelentősebb a belföldön és 

külföldön is jártak tudatában.  

 A vizsgálatba bevont potenciális utazók feltételezett heterogenitásának ellenére az 

utazási élmény legtöbbször „ingyenes” részét jelentő vízparti táj a legtöbbek számára az 

imázs szerves része. A természeti környezet vonzereje alapozhatja meg a desztinációk 

turisztikai szezontól és utazói szegmensektől független márkaértékeit, amelyekre az egyes 

célállomások saját, egyedi turisztikai kínálatukat építhetik.  

 

4.3.1.2. Ember a tájban?  

 

A megkérdezettek körében a vízpart emberi „arculatát” a család és a barátok, vagyis az 

együtt utazók alkotják. A vízparti utazás imázsában az emberi tényező első helyen 

mindössze 2,4%-os, összességében 18,2%-os említést ért el. A válaszadók irányából 

közelítve, a vízparton járt városlakók 16,2%-a nevezett meg emberrel kapcsolatos társítást. 

A vizsgált demográfiai jellemzőkkel nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat.  

 Ha tágabb értelemben véve a desztináció – emberi kéz által alakított – kulturális, 

épített örökségét is az emberi tényezők között vizsgáljuk, a kultúra és a programok 

(társítások 20,4%-a) sem domináns részei a vízparti utazásnak.  

 A vízparton járt városlakók számára a vízparti utazás emberi arcát/arculatát nem a 

felkeresett desztináció, hanem az együtt utazó család és barátok tükrözik. A vízparti utazás 

nyújtotta élménynek a táji környezet a domináns eleme, az ember, vagyis a vendégfogadó 

közösség vagy az úti célon tartózkodó más vendégek ennek részeként jelenhet(ne) meg.  

 

4.3.1.3. A víztől független imázselemek szerepe  

 

A kutatás fontos része volt annak feltérképezése, hogy a fürdőzéstől független vonzerők 

milyen szerepet kapnak a potenciális utazók tudatában. Ezek a tevékenységek önállóan is 

csábítanak-e utazásra? Vagy továbbra is csak az utazás kellékei-e, rossz időjárás esetére 

kínálnak-e alternatívát a fürdőzésre?  

A vizsgált mintában – az 1% feletti spontán társítások alapján – 1) az aktív pihenés 

és sportolási lehetőségek, 2) a gasztronómia (ideértve a borturizmust) a 3) kultúra és 4) az 

egészségturizmus jelentek meg.  
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A felmérésbe bevontak tudatában az aktív turisztikai szolgáltatások kapcsolódnak 

leginkább a vízparti utazáshoz. Ez magában foglalja a vízi sportokat és a partmenti 

aktivitásokat (például kerékpározás) egyaránt. Azonban utóbbiak sem teljesen választhatók 

el a víztől, gondoljunk csak például a balatoni bringakörútra, aminek „báját” éppen a 

balatoni panoráma adja. Az elmúlt években dinamikus fejlődésnek indult vitorlázást a 

megkérdezettek nem említették számottevő arányban (0,9%), ami alátámasztja, hogy ez a 

lehetőség a nagyközönség nagy részének mind a mai napig nem elérhető, így a vízparti 

utazásról alkotott képbe sem épült be. A gasztronómia része a vízpartok imázsának (a 

válaszadók 19,2%-a nevezte meg), ámde ez jellemzően az utazás alatti fogyasztást jelenti, 

a megkérdezettek nem emiatt választanak vízparti úti célt. A kulturális látnivalók 

felkeresése, a programok a legtöbb esetben rossz időjárás esetén kerülnek előtérbe, a 

megkérdezettek gondolataiban nem kapcsolódnak a vízpartokhoz. Ennek hátterében 

minden bizonnyal az is szerepet játszik, hogy a helyi tradíciók és épített örökség ellenére a 

magyar tájak ismerős kulturális közeget kínálnak a belföldi utazók számára. Az 

egészségturizmus volt az a turisztikai termék, amely a vizsgált mintában a legkevésbé 

markánsan jelent meg. Bár a kutatás trendjellegű következtetések levonására nem 

alkalmas, elmondható, hogy a vízparton jár városlakók számára a vízparti utazás nem 

csupán a nyári fürdőzésről szól. Fürdőzéstől független turisztikai terméket összességében a 

válaszadók 36,5%-a nevezett meg. Az átlagosnál nagyobb említési arány jellemzi a 30 év 

alattiakat és a belföldön és külföldön is jártakat.  

A víztől független turisztikai termékek megjelenése a társításokban jelzi, hogy a 

magyarországi vízpartokon is megfigyelhetőek azon keresleti és kínálati trendek, hogy: 

1) a vendégkör egyre sokszínűbb,  

2) a fejlesztéseknek köszönhetően a vízpartok kínálata nem csupán nyáron vonzó.  

 

Az, hogy a víz ezekben az aktivitásokban is helyet kap(hat), ugyancsak a táji környezet 

jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az aktív pihenés és a sportolási lehetőségek a kutatás 

eredményei szerint önállóan is utazásra csábítóak. A gasztronómia és a kulturális 

látnivalók, programok az utazási élményt gazdagítják. A vízparton járt városlakók szerint 

az egészségturisztikai szolgáltatások az utazás alatt végzett tevékenységként is csak szűk 

célcsoportok számára vonzóak.  
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4.3.1.4. Vízparti célállomások a megkérdezettek mentális térképén  

 

A vizsgálat eredményei szerint a megkérdezettek tudatában a Balaton és a tenger(part) 

állnak a legelőkelőbb helyeken. A Balatont a válaszadók 24,9%-a nevezte meg, említése a 

vizsgált demográfiai jellemzőkkel nem mutat összefüggést. A Balaton előkelő pozíciója 

felveti azt a kérdést, hogy a legnagyobb hazai tavunkról alkotott kép milyen mértékben 

befolyásolja a vízparti utazás imázsát általánosságban. A megkérdezett potenciális utazók 

„térképén” a hazai vízpartok megelőzik a külföldi úti célokat. Ennek hátterében szerepet 

játszik a magyarországi vízpartok gazdag kínálata és az, hogy a vízparti utazás a 

nagyközönség többsége számára vonzó és elérhető. Konkrét külföldi desztinációt kevesen 

említettek a vizsgált mintában, ezen belül Horvátország jelent meg önállóan.  

A hazai vízparti úti célok között egyértelműen a Balaton áll az első helyen, ezt a a 

Velencei-tó (21 említés), a Tisza (28 említés) és a Duna (19 említés)
51

 követi. Ha vízpart, 

akkor a válaszadók – a tengert követően – elsősorban tavakra gondolnak, és nem folyókra. 

Konkrét település a Balaton és a Tisza-tó esetében került a képzeletbeli térképre a vizsgált 

mintában. A balatoniak közül Alsóörs, Badacsony, Balatonakarattya, Balatonmáriafürdő, 

Siófok, Szigliget és Tihany; a Tisza-tónál Abádszalók és Tiszafüred szerepeltek.  

A vízparti célállomásokat területi szempontból vizsgálva elmondható, hogy minél 

közelebb fekszik a küldő- és a fogadóterület, annál kisebb földrajzi egységben 

gondolkodnak az utazók. A kutatásba bevont vízparton jár városlakók belföld esetében 

tavakra, ezen belül településekre, külföld esetében országokra asszociálnak. Az említett 

desztinációk kis száma arra utal, hogy kevés vízpart rendelkezik országos vonzerővel. Az 

említett települések kis száma felhívja a figyelmet arra, hogy a hazai vízpartokon nem 

csupán a partmenti és nem partmenti területek között, de a part mentén is jelentős 

különbségek tapasztalhatók. A vizsgálat következtetései szerint a hazai vízpartokon 

formálódó TDM-ek a belföldi utazóközönséget megcélzó tevékenységek ellátására 

hivatottak. Emellett a magyarországi vízparti utazást egy egységként lehet a nemzetközi 

piacokon megismertetni.  

 

                                                 
51

 A turisztikai szempontból szintén jelentős Fertő-tavat alacsony számban említették, így külön nem 

vizsgálható, a további magyarországi úti célokkal egy kategória foglalja magában.  
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4.3.2. A magyarországi vízpartok jellemzői  

 

A vízparti utazásról alkotott kép feltérképezését szolgálta a magyarországi vízpartok 

jellemzőinek megismerése. A vizsgált 23 tényezőt a válaszadók ötfokú skálán értékelték, 

ahol 1 = egyáltalán nem jellemző és 5 = nagyon jellemző. A kutatásba bevont potenciális 

utazók szerint a magyarországi vízpartok legfőbb jellemzője:  

 a pihenésre alkalmas környezet (3,10), a természeti adottságok (a természeti értékek 

gazdagsága (2,88), a vonzó tájképi környezet (2,84), a nyugalom (2,79), a kedvező 

időjárási feltételek (2,78) és  

 az utazáshoz szükséges alapinfrastruktúra (a színvonalas szálláshelyek (2,81), a 

sokféle látnivaló (2,78), a színvonalas vendéglők (2,75), a jó megközelíthetőség 

(2,64) és a vásárlási lehetőségek (2,60)).  

 

A víztől független vonzerők, a kulturális programok (2,52) és a sportolási lehetőségek 

(2,41) a középmezőnyben helyezkednek el. A magyarországi vízpartokat a felmérésbe 

bevontak szerint legkevésbé az érintetlen természet (2,02), a megfelelő parkolási feltételek 

(2,07) és a divatosság (2,10) jellemzi. Az egyes tényezők közül a legnagyobb szórást (1 

feletti standard eltérés) a szórakozási lehetőségek, a tömegturizmus, a sportolási 

lehetőségek, az egyedi környezet, a jó közbiztonság, a jó ismerkedési lehetőségek és az 

érintetlen természet mutatják. A legegységesebben értékelt a pihenésre alkalmas környezet 

(standard eltérés 0,68). A magas szórást mutató tényezők a turisztikai kereslet 

fragmentáltságára hívják fel a figyelmet.  

A kérdőívben szereplő 23 tényezőt faktorelemzés (maximum-likelihood elemzés 

varimax rotációs eljárással) is vizsgálta. (15. táblázat) 12 tényező négy faktorba 

rendezhető. A KMO értéke 0,69, a Khí-négyzet értéke 1448,634, a négy faktor így a 

változók 61%-át magyarázza. A faktorok alapján – a vízpartokról alkotott képpel 

összhangban – elmondható, hogy a vízpartoknak van egy, a természeti környezettel 

kapcsolatos észlelési szintje:  

 1. számú faktor („belföldi”): kedvező ár-érték arány, jó közbiztonság, kedvező 

időjárási feltételek.  

 2. számú faktor („infrastruktúra”): színvonalas szálláshelyek, színvonalas 

vendéglők.  
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 3. számú faktor („pezsgő élet”): szórakozási lehetőségek, éjszakai élet, jó 

ismerkedési, kapcsolatteremtési lehetőségek, tömegturizmus
52

, vásárlási 

lehetőségek.  

 4. számú faktor („vízparti táj”): természeti értékek gazdagsága, kulturális 

programok tárháza, egyedi, mással össze nem hasonlítható környezet.  

 

15. táblázat  

Az egyes faktorokban szereplő tényezők faktorsúlyai (jellemzők) 

Tényező 
Faktor 

1 2 3 4 

Kedvező ár-érték arány  ,807       

Jó közbiztonság  ,663       

Kedvező időjárási feltételek  ,542       

Színvonalas szálláshelyek    ,752     

Színvonalas vendéglők    ,700     

Szórakozási lehetőségek, éjszakai élet      ,711   

Jó ismerkedési, kapcsolatteremtési lehetőségek      ,582   

Tömegturizmus  -,365   ,392   

Vásárlási lehetőségek      ,378   

Természeti értékek gazdagsága        ,789 

Kulturális programok tárháza        ,436 

Egyedi, mással össze nem hasonlítható környezet        ,408 

Forrás: Saját kutatás (lakossági megkérdezés 2009)  

Megjegyzés: Maximum-likelihood elemzés varimax rotációs eljárással (6 rotáció). 

 

A magyarországi vízpartok jellemzésénél is egységként jelenik meg a táji környezet. A 

vizsgáltba bevontak az infrastruktúrát, a látnivalók sokszínűségét és a színvonalas 

szolgáltatásokat ugyancsak a hazai vízpartok ismérveinek tartják, ami az elmúlt évek 

fejlesztéseinek, a magasabb minőségű szolgáltatások előtérbe kerülésének elismerését jelzi. 

 

4.3.2.1. Balaton és Tisza-tó – a két legnagyobb magyarországi vízparti célállomás 

jellemzése  

 

A vízparti utazásokról általánosságban és a magyarországi vízpartokról alkotott kép 

feltérképezése mellett a kutatás magában foglalta a két legjelentősebb, önálló turisztikai 

régió – Balaton és Tisza-tó – jellemzését is, ami ellentétpárok segítségével történt.  

                                                 
52

 A tömegturizmust ez esetben pozitívumként értékelték a megkérdezettek, ez számukra egy mozgalmasabb, 

élettel teli célállomást jelent.  
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Ez nem csupán a két tó imázsának vizsgálatát és összehasonlítását jelentette, hanem ezáltal 

arra is kerestem a választ, hogy a vizsgált mintában a Balaton és a Tisza-tó milyen 

mértékben befolyásol(hat)ja a vízparti utazásról és a hazai célállomásokról alkotott képet.  

Az egyes jellemzők mentén a megkérdezettek tudatában a Balatonról alkotott kép 

egyértelműen pozitív. A Balaton a válaszadók képzeletében egy örömteli, színes, divatos, 

esztétikus, barátságos és megnyugtató desztináció képével párosul. A vízparton járt 

városlakók ugyanakkor egyértelműen drágának vélik a tavat és környékét.  

A standard eltérések minden jellemzőpár mentén 1,3 felettiek, ami a felmérésbe bevontak 

heterogenitását mutatja. A varianciaanalízis eredményei szerint a mintában a vizsgált 

keresleti mutatók nem befolyásolják a Balatonról alkotott képet. A magyarországi 

vízpartok jellemzőivel, illetve a vízparti utazás általános imázsával összevetve elmondható, 

hogy a higiénia, az árak és a biztonság – amely tényezők mentén a Balaton képe inkább 

negatív – a belföldi utazás nyújtotta előnyökkel hozható kapcsolatba. Ez arra enged 

következtetni, hogy vélhetően más hazai, akár nem vízparti célállomások megítélése 

kedvezőbb a vizsgált mintában. (13. ábra) 

A Tisza-tó esetében az ellentétpárok egy kevésbé markáns képet festenek a 

desztinációról, ami összefügghet az alacsonyabb ismertséggel. A tavat és környékét a 

válaszadók egyértelműen megnyugtatónak, ámde inkább drágának és régimódinak vélik. A 

vendégszeretet, az esztétika és az örömteliség tekintetében is a pozitív kép dominál a 

vizsgált mintában. A standard eltérések itt is minden esetben 1,1 felettiek, ami szintén a 

Tisza-tóval szembeni attitűdök heterogenitását mutatja. A Tisza-tóról alkotott képet a 

felmérésbe bevontak körében befolyásolja az életkor (tisztaság tekintetében) és az utazási 

aktivitás (tisztaság és árszínvonal).  

A kétmintás t-próba eredménye szerint a mintában a Balaton és a Tisza-tó 

jellemzése közötti különbségek két tényező – biztonságos/nem biztonságos és 

megnyugtató/nem megnyugtató – kivételével szignifikánsak
53

. A potenciális utazók a 

Balatont színesebbnek, divatosabbnak, izgalmasabbnak és modernebbnek ítélik meg, mint 

a Tisza-tavat, aminek hátterében vélhetően szerepet játszik utóbbi alacsonyabb ismertsége. 

Figyelembe véve, hogy a 668 fős mintában az erre a kérdésre választ adó 630 fő közül 

mindössze 60-an nem jártak sem a Balatonon, sem a Tisza-tónál, az eredmények 

statisztikailag nem vizsgálhatók aszerint, hogy mit gondolnak az egyes tavat ismerők és 

nem ismerők.  

                                                 
53

 0,05-ös szignifikancia szintet alapul véve.  
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 A Balaton és a Tisza-tó természeti környezetének megítélése egyértelműen pozitív a 

vizsgált mintában, amit az esztétikus, örömteli és megnyugtató jelzők mutatnak. Ezen 

jellemzők egyúttal domináns vonásai mindkét tónak. A Balaton és a Tisza-tó inkább 

drágának tekinthető, vagyis a belföldi utazás előnyeként számon tartott kedvező ár-érték 

arány a két desztináció esetében nem jelenik meg. A Balaton turizmusának fejlettségét jelzi, 

hogy a célállomás színes, divatos, izgalmas, modern és igényes. Ezen jellemzők megítélése 

a Tisza-tó esetében inkább negatív, ami a régió turizmusának kisebb mértékű 

kiépítettségére enged következtetni.  

 

13. ábra  

A Balaton és a Tisza-tó jellemzése ellentétpárok segítségével  

(1-7-ig terjedő skálán, ahol 1 = nagyon pozitív, 7 = nagyon negatív) 

 

 

Forrás: Saját kutatás (lakossági megkérdezés 2009)  
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4.3.3. A táji környezet szerepe az utazási döntéshozatalban  

 

A kutatás arra is kiterjedt, hogy a kiválasztott terület mely jellemzői alakítják a potenciális 

látogatók döntését. Ezt 23 tényező
54

 ötfokú skálán történő értékelése segítette, ahol 1 = 

egyáltalán nem fontos és 5 = nagyon fontos. A vizsgált mintában a három legfontosabb 

szempont a pihenésre alkalmas környezet (4,50), a kedvező ár/érték arány (4,50) és a jó 

közbiztonság (4,47). Négyes feletti átlagértéket kapott még a nyugalom (4,38), a kedvező 

időjárási feltételek (4,36), a jó megközelíthetőség (4,19), a színvonalas vendéglők (4,10), a 

színvonalas szálláshelyek (4,08), a sokféle látnivaló (4,07) és a vonzó tájképi környezet 

(4,06). A vízparti utazásról való döntést legkevésbé a desztináció divatossága (2,76) és a 

tömegturizmus (2,48) alakítják a vizsgálatba bevontak körében. A legegységesebbek a 

válaszadók a pihenésre alkalmas környezet (szórás 0,73) tekintetében. Alacsony szórást 

(0,9 alatti szórás) mutat még a megközelíthetőség (0,87), a kedvező ár/érték arány (0,82) és 

a jó közbiztonság (0,86), amelyek a belföldi utazás előnyeire utalhatnak. Ezzel szemben a 

legnagyobb szórás (1,2 feletti szórás) a parkolási lehetőségek, a sportolási lehetőségek, a 

szórakozási lehetőségek, a kapcsolatteremtési lehetőségek és a divatosság kapcsán 

jelentkezik. Jól látható, hogy a válaszadók döntéshozatalában több tényező – a pihenésre 

alkalmas környezet, a nyugalom, a kedvező időjárási feltételek és a vonzó tájképi 

környezet – is kapcsolatban áll a vízparti tájjal. A döntéshozatal komplexitását jelzi a 

vízparttól független tényezők (például ár–érték arány) előkelő pozíciója.  

A kérdőívben szereplő 23 tényező fontosságát az utazási döntéshozatalban 

faktorelemzés (maximum likelihood elemzés varimax rotációs eljárással) is vizsgálta. (16. 

táblázat) Ennek eredményeként 11 tényező rendezhető négy faktorba. A KMO értéke 

0,666, a Khí-négyzet értéke 1297,415, a négy faktor így a változók 63%-át magyarázza. Az 

egyes faktorok:  

 1. számú faktor („vízparti táj”): egyedi, mással össze nem hasonlítható környezet, 

vonzó tájképi környezet, érintetlen természet.  

 2. számú faktor („infrastruktúra”): színvonalas vendéglők, színvonalas 

szálláshelyek, széleskörű információ.  

 3. számú faktor („belföldi”): kedvező ár-érték arány, kedvező időjárási feltételek, jó 

közbiztonság.  

                                                 
54

 A kérdőívben nem szerepelt a vízminőség és a strandok, amely tényezők a magyar lakosság körében 

végzett felmérés eredményei szerint a vízparti utazások döntéshozatalának fontos részei (Magyar Turizmus 

Zrt. 2009/a).  
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 4. számú faktor („pezsgő élet”): szórakozási lehetőségek, éjszakai élet, jó 

ismerkedési, kapcsolatteremtési lehetőségek.  

 

16. táblázat  

Az egyes faktorokban szereplő tényezők faktorsúlyai (döntéshozatal) 

Tényező  
Faktor  

1 2 3 4 

Egyedi, mással össze nem hasonlítható környezet  ,804       

Vonzó tájképi környezet  ,764       

Érintetlen természet  ,756       

Színvonalas vendéglők    ,872     

Színvonalas szálláshelyek    ,846     

Széleskörű információ    ,507     

Kedvező ár-érték arány      ,751   

Kedvező időjárási feltételek      ,715   

Jó közbiztonság      ,711   

Szórakozási lehetőségek, éjszakai élet        ,863 

Jó ismerkedési, kapcsolatteremtési lehetőségek        ,861 

Forrás: Saját szerkesztés (lakossági megkérdezés 2009)  

Megjegyzés: Maximum-likelihood elemzés varimax rotációs eljárással (5 rotáció). 

 

A 23 tényezőn kívül a válaszadók – összesen 102 fő – maguk is megnevezhettek a 

döntésüket alakító további szempontokat. Legfontosabbnak a tisztaságot, higiéniát (34 

említés) tartják. Jelentősek még az aktív szabadidős tevékenységek (12 említés), az ún. 

alapszolgáltatások (bankkártya, internet stb.) (9 említés), a horgászási lehetőségek (7 

említés) és a családbarát, gyermekbarát szolgáltatások (7 említés). Az egyéb tényezők egy 

része (gasztronómia, hagyományok, egészségturizmus vagy hajózás) a spontán 

társításoknál is megtalálhatók. Az üdülési csekk elfogadása egyértelműen a belföldi 

turizmushoz köthető.  

Összefoglalóan elmondható, hogy a vízparton járt városlakók utazási 

döntéshozatalában a tájjal, a vízparttal kapcsolatos tényezők egy faktorba rendeződnek. Ez 

arra enged következetni, hogy a célállomás földrajzi környezete meghatározó, a 

válaszadók által egységként érzékelt része az úti cél kiválasztásának.  

 

A megkérdezés lehetővé tette a magyarországi vízpartok jellemzőinek és azok 

döntéshozatalban betöltött szerepének együttes vizsgálat. Ez a réselemzés feltárta azon 

tényezőket, amelyekre a desztinációknak nagyobb figyelmet szükséges fordítani. 

Összességében mind a 23 tényező esetében a fontosságot magasabb értékkel illették, mint 

a magyarországi vízpartok jellemzőit.  
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Jól látható, hogy a vízparti táj nem csupán a hazai célállomások elismert része, de az 

utazási döntéshozatalban is előkelő helyet foglal el. Emellett az elsődleges turisztikai 

szuprastruktúra (a szálláshelyek és a vendéglátóhelyek) szerepel itt, valamint a belföldi úti 

célok előnyeként számon tartott jó megközelíthetőség és a vízparti utazások 

elengedhetetlen „kelléke”, a kedvező időjárás. Az érintetlen természet kevésbé jellemző és 

fontos a válaszadók körében, ami a magyarországi vízpartok kiépítettségét, a turizmusba 

való aktív bekapcsolódását jelzi. A közbiztonság és az ár–érték arány voltak azok a 

tényezők, amelyek a felkeresett célállomás táji környezetétől (esetünkben a vízparttól) 

függetlenül előtérbe kerültek. A vizsgált mintában a víztől független aktivitások, a kultúra 

és a sport a magyarországi vízpartok turisztikai kínálatának jelenleg nem képezik szerves 

részét. A kedvező ár–érték arány, a jó közbiztonság, a nyugalom, a kedvező időjárási 

feltételek, a széleskörű információ és a jó megközelíthetőség tényezők esetében jelentős 

rés tapasztalható a mintában, ezek fejlesztésére a hazai vízparti desztinációknak nagyobb 

hangsúlyt kell helyezniük. (14. ábra és 17. táblázat)  

 

14. ábra  

A magyarországi vízparti úti célok jellemzői és azok fontossága az utazási 

döntéshozatalban  

 

Forrás: Saját szerkesztés (lakossági megkérdezés 2009)  

Megjegyzés: kiemeltek a természeti környezettel kapcsolatos tényezők.  
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17. táblázat 

 

A vizsgált tényezők mint a hazai vízpartok jellemzői és az utazási döntéshozatalban 

játszott szerepük  

 
Jellemző Std. eltérés Fontosság Std. eltérés Rés 

Pihenésre alkalmas 

környezet 
3,10 ,68380 4,50 ,73030 1,4057 

Természeti értékek 

gazdagsága 
2,88 ,79731 3,97 ,93909 1,0878 

Megfelelő parkolási feltételek 2,07 ,95666 3,46 1,24075 1,3963 

Kulturális programok 

tárháza 
2,52 ,87899 3,50 1,06837 ,9741 

Vásárlási lehetőségek 2,60 ,96602 3,19 1,15641 ,5847 

Széleskörű információ 2,27 ,93777 3,82 ,96954 1,5510 

Jó megközelíthetőség 2,64 ,85542 4,19 ,87324 1,5456 

Sportolási lehetőségek 2,41 1,01736 3,27 1,23761 ,8584 

Színvonalas szálláshelyek 2,81 ,83128 4,08 ,93198 1,2669 

Színvonalas vendéglők 2,75 ,86951 4,10 ,95420 1,3429 

Kedvező ár/érték arány 2,15 1,19410 4,50 ,82219 2,3505 

Érintetlen természet 2,02 1,03352 3,49 1,08846 1,4738 

Tömegturizmus 2,44 1,04684 2,48 1,16515 ,0387 

Kedvező időjárási feltételek 2,78 ,84322 4,36 ,88326 1,5755 

Szórakozási lehetőségek, 

éjszakai élet 
2,57 1,01092 3,11 1,40907 ,5452 

Jó közbiztonság 2,29 1,05837 4,47 ,85970 2,1846 

Sokféle látnivaló 2,78 ,88511 4,07 ,90413 1,2952 

Jó ismerkedési, 

kapcsolatteremtési 

lehetőségek 

2,28 1,04507 3,19 1,25262 ,9071 

A helyiek vendégszeretete  2,54 ,90389 3,94 ,97685 1,3943 

Egyedi, mással össze nem 

hasonlítható környezet 
2,39 1,03334 3,68 1,04801 1,2867 

Vonzó tájképi környezet 2,84 ,86259 4,06 ,94953 1,2172 

Nyugalom 2,79 ,91051 4,38 ,89750 1,5830 

Divatosak 2,09 ,98784 2,76 1,20716 ,6633 

Forrás: Saját szerkesztés (lakossági megkérdezés 2009)  
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4.3.4. Miért tekinthetők egyedinek a hazai vízpartok?  

 

A táji környezet szerepének vizsgálata mellett a kutatás célja volt, hogy feltérképezze a 

magyarországi vízpartok egyedi jellemzőit, amelyek megkülönböztetik őket a belföldi 

utazók számára más, külföldi célállomásoktól. Ez alapozhatja meg a hiteles, valóságon 

alapuló és a versenytársaktól megkülönböztető márkaértékeket, amelyek a turisztikai 

szezontól és az utazói szegmensektől függetlenül a magyarországi vízparti célállomások 

védjegyei lehetnek.  

A hazai vízpartok egyediségét nyitott kérdés vizsgálta: a 668 fő közül 621-en 

fogalmazták meg gondolataikat. (18. táblázat) A válaszok többsége „általános” (például 

növény- és állatvilág, gasztronómia). A táji környezetet és azzal szoros kapcsolatban álló 

növény- és állatvilágot találjuk az első helyen: a vízpartok már önmagukban egyedi 

élményt nyújtanak a mindennapokból kiszakadó utazóknak. A közeliség és a hazai utazás 

biztonsága sokak tudatában megkülönbözteti a hazai célállomásokat a külfölditől, aminek 

ellenpólusát néhány válaszadó számára az ismert környezettel párosuló „unalmasság”, a 

teljes kikapcsolódás hiánya adja. A belföldi utazás presztizsét emeli ugyanakkor, hogy 

sokan fontosnak tartják a hazai értékek megismerését. A „megfoghatatlan” emlékek, a 

hangulatot tükröző egyediségek a harmadik helyen következnek, ami alátámasztja az 

egyéni szubjektivitás fontosságát és az utazási élmény egyediségét (még akkor is más és 

más élmény ér bennünket, ha ugyanazt az úti célt többször keressük fel). (16. táblázat)  

Összességében a 23 kategória közül négy az, amelyik a megkérdezettek tudatában 

szorosan kapcsolható magához a vízparthoz: a természeti értékek (növény- és állatvilág, 

éghajlat), az édesvíz és annak előnyei a sós tengerrel szemben, a horgászati lehetőségek, 

valamint a szúnyogok jelenléte. A vízhez közvetlenül nem kötődő turisztikai termékek 

közül legtöbben a kultúrát és az egészségturizmust említették, megelőzve a gasztronómiát, 

az aktív pihenést és a borturizmust
55

. A vizsgált mintában az emberi tényező itt 

megjelenik, annak ellenére, hogy a vízparti utazásról alkotott képnek nem része és a 

döntéshozatalban sem meghatározó. Az egyediség tekintetében jelentős 

véleménykülönbségek figyelhetők meg a felmérésbe bevontak körében, véleményük 

szerint a magyarországi vízparti úti célok:  

 inkább olcsóbbak, mint drágábbak a külföldi úti célokkal összehasonlítva;  

                                                 
55

 A kultúra és a gasztronómia inkább az utazás során végzett tevékenységekhez sorolható a válaszok alapján, 

önállóan az egészségturizmus és a borturizmus a legvonzóbbak. A Magyar Turizmus Zrt. balatoni marketing 

tevékenységében mint turisztikai termék a vízi sportok, a kerékpározás, a természetjárás, a lovaglást, a falusi 

turizmus, a gyógy- és wellness-szolgáltatások kapnak kiemelt hangsúlyt (Dani – G. Zsoldos 2009).  
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 inkább nyugodtak és pihenésre alkalmasak, mint zsúfoltak; és  

 többek számára inkább a biztonságot adják, mintsem az ezzel párhuzamba állítható 

„unalmasságot” jelentik.  

 

A magyarországi vízparti desztinációkat 23 válaszadó deklaráltan nem tartja egyedinek (a 

kérdésre nem válaszoltak esetében ez nem feltétlenül van így, így ők nem sorolhatók 

biztonsággal ide).  

A Balatont, Balatonnal kapcsolatos tényezőt az egyediségnél 36 fő említette. 

Szintén a tó és környéke kiemelt szerepét jelzi, hogy a konkrét vízparti desztinációk között 

legtöbben a Balatont nevezték meg. Emblematikus vonzerőt a válaszadók az egyediségnél 

sem említettek, vagyis a felmérésbe bevontak tudatában nem emelkedik ki egy-egy konkrét 

úti cél.  

 

18. táblázat  

A magyarországi vízparti úti célok egyedisége  

Megnevezés Említések száma 

Természeti értékek, állat- és növényvilág, kellemes klíma  122 

Közeli, jól megközelíthető  113 

"Egyedi", konkrét helyek, emlékek, hangulat, nosztalgia 79 

A "hazai" biztonsága (pl. nyelv), a belföldi értékek megismerése  78 

Olcsóbb 66 

Édesvíz előnyei a sós tengerrel szemben (pl. sekély, családosoknak alkalmasabb), 

füves strandok  

51 

Kulturális látnivalók, programok  42 

Nyugodt, nem zsúfolt, pihenésre alkalmas 42 

Gyógyvizek, egészségturizmus  41 

Alacsony színvonal, külföldinél alacsonyabb színvonal  35 

Vendégszeretet, barátságos, családias  31 

Gasztronómia  30 

Koszos, rendezetlen, elhanyagolt  29 

Drága, külföldinél drágább 16 

Horgászati lehetőségek  15 

Sokféle lehetőség, szolgáltatások (mindenki megtalálja a magának 

legmegfelelőbbet)  

15 

Nem egyedi, külföld-belföld ugyanolyan 14 

Nem elég "izgalmas", nem kapcsol ki eléggé  11 

Aktív pihenés, sportolási lehetőségek  9 

Nem összehasonlítható a tenger a tavakkal 9 

Borturizmus  7 

Zsúfolt, tömeg, sok turista  7 

Szúnyogok 2 

Forrás: Saját kutatás (lakossági megkérdezés 2009)  
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A kutatás eredményei szerint a megkérdezettek tudatában a magyarországi vízpartok 

megkülönböztető jegyei között előtérben állnak a vízparti tájjal és a belföldi utazás 

előnyeivel kapcsolatos tényezők. A vizsgált mintában a magyarországi vízpartokat 

körülölelő táj önmagában egyedinek tekinthető. Erre épülnek a szűkebb célcsoportokat 

megszólító turisztikai termékek, tevékenységek, így a kulturális látnivalók, az 

egészségturisztikai szolgáltatások, a bor és gasztronómia, a horgászat, valamint az aktív 

pihenés.  

 

4.3.5. Következtetések  

 

A kutatás eredményei több turizmuselméleti tételt igazolnak. Eszerint a vízpartok a 

turizmusban kiemelkedő szerepet töltenek be, széles célcsoportok számára vonzóak és 

elérhetőek. A vízpartok turizmusa döntően a nyári időszakhoz köthető, az utazási élmény 

szerves része a kedvező időjárás.  

A vizsgálatba bevont potenciális utazók tudatában a vízparti desztináció egy 

egységként jelenik meg, az úti célok önmagukban is vonzóak. A „vízpartiság” közvetlenül 

(például víz, természeti környezet) és közvetve (például séta, csónakázás) is jelen van. A 

vízparton járt városlakók többségének tudatában a természeti környezet szerves része a 

vízparti utazásnak, a vizsgált demográfiai jellemzőktől függetlenül. A víz által erőteljesen 

determinált természeti környezet, aminek része a víz maga és az ehhez szorosan 

kapcsolódó növény- és állatvilág, továbbá a szép kilátás, a vízparti utazásról 

általánosságban alkotott képben számos ponton megjelenik, az imázs szerves része. A 

vízre és az azt körülölelő tájra a megkérdezettek a magyarországi célállomások esetében 

egységként tekintenek. A természeti környezettel kapcsolatos tényezők az utazási 

döntéshozatal során egy faktorba rendeződnek. A természeti értékek a hazai vízpartokat 

nemzetközi összehasonlításban is megkülönböztetik potenciális versenytársaiktól.  

 A táj szépsége a két legjelentősebb vízparti célállomás, a Balaton és a Tisza-tó 

esetében is pozitív és domináns része az imázsnak. A két régió árszínvonalát a vizsgálatba 

bevontak inkább drágának ítélték meg, eszerint a belföldi utazás előnyének tekinthető 

kedvezőbb árak a két desztinációra kevésbé jellemzőek.  

 A táj emberi arcát a vízparti utazásról alkotott képben az együttutazók (család, 

barátok) alkotják a vizsgált mintában. A fogadóterület lakossága, a vendégszeretet a 

magyarországi desztinációk egyedi jellemzői között kapott helyet.  
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A víztől független vonzerők, amelyek az elmúlt években előtérbe kerültek 

szezonhosszabbító célú turisztikai fejlesztések kapcsán, részben önállóan is utazásra 

csábítanak. A kutatás eredményei szerint az aktív pihenés és a sportolási lehetőségek 

önállóan is megállják a helyüket. A gasztronómia és a kulturális látnivalók, programok 

inkább az utazási élményt gazdagítják. A megkérdezettek szerint az egészségturisztikai 

szolgáltatások az utazás alatt végzett tevékenységként is csak szűk célcsoportok számára 

vonzóak. A víztől független vonzerők nagyobb szerepet kaptak a hazai vízpartok 

nemzetközi összehasonlításban megfogalmazott egyedi jellemzői között.  

 Területi szempontból elmondható, hogy a vizsgált belföldi potenciális utazók a 

magyarországi célállomásokról kisebb földrajzi egységben (tó, település) gondolkodnak, 

míg a külföldi desztinációk tekintetében országok jelennek meg a megkérdezettek 

képzeletbeli térképén.  

 A kutatás eredményei rávilágítottak arra, hogy a hazai vízpartok keresletének döntő 

hányadát adó belföldi vendégek számára az országhatáron belüli utazás számos előnnyel 

jár, ami független a vízparttól. A belföldi utazás mellett szóló érvek a vízparti utazásról 

általában kialakult imázsban nem jelentek meg, ámde szerves része a magyarországi 

célállomások jellemzőinek, a döntéshozatal során fontos tényezőknek és a hazai úti célok 

megkülönböztető jegyeinek. (15. ábra) 

 

15. ábra  

A táji környezet szerepe a vízparti utazásban  
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4.4. A MÉDIA ÁLTAL KÖZVETÍTETT BALATON IMÁZS  

 

Módszertani információk  

Módszertan: média tartalomelemzés  

Időpont/időtáv: 2009. január 1. – 2010. december 31.  

Minta: 1483 db nem fizetett, a magyarországi, magyar nyelvű médiában megjelen írott 

híradás  

Várható eredmények: Hipotézis 1, Hipotézis 3, Hipotézis 5, turizmus rendszere a vízparti 

területeken, Balaton turisztikai régió potenciális márkaértékei  

A módszertanról részletes információ a 4.1.2. fejezetben olvasható.  

 

4.4.1. A Balaton turizmusának szerepe és jellemzői  

 

A 4.1 fejezetben részletesen bemutatott metodika szerint lebonyolított vizsgálat 

alátámasztja, hogy a Balaton kiemelt helyet foglal el hazánk turizmusában. A 

magyarországi turizmus értékelésénél a balatoni szereplők rendszeresen szót kapnak, 

köztük elsősorban a magasabb minőséget nyújtó szolgáltatók (például négycsillagos 

szállodák), illetve a nagyobb desztinációk képviselői (például Balatonfüred, Hévíz, 

Siófok). A Balaton egészét képviselő szervezetek (például Balaton Fejlesztési Tanács, 

Balatoni Hajózási Zrt., Balaton-felvidéki Nemzeti Park) munkáját folyamatos 

médiaérdeklődés kíséri. Egy-egy szolgáltatóra (például volt SCD csoport) vagy kisebb 

településre (például balatonboglári Gömbkilátó) a fejlesztések, új vonzerők, létesítmények 

hívhatják fel a média figyelmét. A településszintű desztinációkban (például Balatonfüred, 

Balatonmáriafürdő, Fonyód, Hévíz, Keszthely, Siófok, Tihany, Zamárdi) történt 

rekonstrukciókról, a településközpontok megújításáról a média is hírt adott.  

A nagy horderejű, országos hatókörű turisztikai akciók (például Torkos Csütörtök, 

Balaton7, Műemléki Világnap) és az ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégék a híradások 

kedvelt témái. Az olvasók ilyenkor ún. „gyűjteményes” cikkekkel találkozhatnak, 

amelyekben a kisebb települések, vonzerők is helyet kapnak.  
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A kutatásba bevont hírek területi és időbeni eloszlása illeszkedik a tópart turizmusának 

jellemzőihez
56

. Az április–október közötti időszakban, ezen belül a június–augusztusi 

hónapokban jelent meg a vizsgált cikkek többsége.  

 

„A Balatonba dobott koszorúval indult május 1-jén a szezon.” (Magyar Hírlap, 2010. 

május 3.)  

„A MÁV-START Zrt. a növekvő balatoni utazási igényekhez igazította nyári menetrendjét, 

amely június 19-től augusztus 29-ig lesz érvényben…” (nepszava.hu, 2010. június 2.) 

„… augusztus 20-a évről évre tulajdonképpen lezárja a balatoni szezont…” (Napi 

Gazdaság, 2009. augusztus 31.)  

 

A nyári időszakot megelőzően egyre több híradás szól a (köz)biztonságról: az utazók 

komfortérzetét a vízbiztonság, a közbiztonság, a higiénia, a fogyasztóvédelmi ellenőrzések 

és a strandok tisztasága (Kék Hullám zászló) szolgálja. E mellett – az utzazási 

döntéshozatalt támogatandó – az utazókat az árak összehasonlításáról szóló cikkek, 

gyűjtések segítik (ez érdekes módon csak nyár elején van így, az év többi részében, például 

a hosszú hétvégékhez kapcsolódóan nem).  

Az augusztus 20-i hétvégét követően, illetve szeptemberben a nyári időjárás vége 

egyúttal a balatoni szezon végét jelenti. Ekkor a szakmai értékelések, egy-egy piaci 

szereplő (például Balatoni Hajózási Zrt., Balatontourist/SCD) eredményeinek 

kommunikációja kerül a középpontba. Októberben ismét visszhangot kap a nyári szezon: 

ekkor válnak elérhetővé a – január–augusztus időszakra vonatkozó – kereskedelmi 

szálláshelyi vendégforgalmi adatok. A biztonság (vízbiztonság, bűnmegelőzés) a 

szezonértékelésben is helyet kap.  

A hírek területi eloszlása alapján megrajzolt képzeletbeli térképen (16. ábra) a 

Balaton régiót alkotó 179 település közül több mint százan (2009-ben 103, 2010-ben 113 

település) szerepeltek a vizsgált időszakban. A hírekben rendszeresen megjelenő úti célok 

köre azonban jóval szűkebb: Balatonfüred, Keszthely és Siófok városok kommunikációja a 

legaktívabb, legtudatosabb. A Nyugat-Balatoni térség (Balatongyörök, Gyenesdiás, 

Vonyarcvashegy) jó példája annak, hogy több kisebb település együttesen hogyan „hallatja 

a hangját”. A képzeletbeli térképen döntően partmenti úti célok találhatók, ami felhívja a 

figyelmet a nem partmenti célállomások periferikus helyzetére.  

                                                 
56

 2010-ben a kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák 82,4%-a realizálódott az április–október közötti 

időszakban, ezen belül a nyári hónapok részesedése 58,5% volt (forrás: KSH).  
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Az a tény, hogy a part mentén is vannak „szürke területek”, alátámasztja, hogy a partmenti 

települések között jelentős különbségek figyelhetők meg, vagyis önmaga a parti fekvés 

nem vonzza a média érdeklődését.  

 

16. ábra 

A Balaton régió a média képzeletbeli térképén  

 

 

A „magyar tenger” szinonima gyakran visszaköszön a médiában, ami előrevetíti a 

potenciális versenytársak körét. A Balatont mint tópartot/vízpartot a média a nyári 

időszakban más – magyarországi – tavakkal állítja párhuzamba. Emellett kiemelt szerepet 

kapnak a tengerpartok, azon belül Horvátország. Az év többi időszakában nem tavakkal, 

hanem más – nem vízparti – magyarországi úti célokkal történik az összehasonlítás.  

 A magyarországi média által közvetített Balaton képnek van egy, a belföldi 

lakosság számára értéket jelentő vonása, megfoghatatlan egyedisége.  

 

„ezt a csodálatos nemzeti kincsünket, amit szerénytelenség nélkül hív a népnyelv magyar 

tengernek” (Vasárnapi Hírek, 2009. január 18.)  
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„az ország egyik legkiválóbb adottságú szőlőtermő vidéke” (Magyar Hírlap, 2009. május 

12.)  

„A Balaton az ország legizgalmasabb, legszórakoztatóbb és egyik legszebb tájegysége.” 

(Magyar Hírlap, 2009. június 23.)  

 

A balatoni turizmus gyengeségeit (például vonatközlekedés, gasztronómia, magas árak, 

rossz időjárás) kritikusan szemlélő cikkek mindössze néhány esetben szerepeltek a 

médiában a vizsgált időszakban.  

 

4.4.2. A Balaton vízparti táji környezetének megjelenése az írott médiában  

 

A „festői táj”(Népszava, 2009. november 4.) megjelenése a médiában két vonatkozásban 

került vizsgálatra: 1) A cikkek szövegezésében használt fordulatok, jellemzők segítségével 

bemutatható a „magyar tengerről” élő kép. 2) A hírek fő témáját tekintve vizsgálható a 

vízhez közvetlenül kapcsolódó híradások száma. A tó mint természeti táj gyakran visszatér 

a médiában, a nyári és a nem nyári kép azonban jól elkülönül egymástól. Az, hogy a 

„megnyugtató, csodálatos környezet” (Magyar Hírlap, 2009. július 17.) valamilyen 

formában egész évben nyomon követhető a híradásokban, arra utal, hogy a természeti 

környezet lehet a Balaton mint turisztikai desztináció márkaértékeinek a középpontjában.  

 A tó a nyári időszakban egyértelműen a fürdőzéshez kapcsolódóan jelenik meg, 

tavasszal és ősszel a vitorlázás kapcsán kerül a híradásokba, télen – az időjárástól függően 

– a korcsolyázási lehetőségekről tudósítanak a médiumok. A víz minden évszakban vonzó 

lehet, kisebb-nagyobb mértékben egész évben hasznosítható a turizmus számára.  

 

„Kék víz (ha nem is mindig), vakító napsütés, gondozott strandok, megfizethető 

szolgáltatások” (Magyar Nemzet, 2009. június 23.)  

„A lángos és a palacsinta ma is sláger, a balatoni keszeg helyett azonban népszerűbb az 

Argentínából importált hekk. Az egykor kizárásos alapon választható csoki, vanília és 

puncsfagyi helyett ma minden ízben létező fagylaltköltemények várják a vendégeket. A 

balatoni hangulat nem sokat változott, a turisták és az igények azonban annál inkább. A tó 

a maga sokszínűségével ma is unikumnak számít Európa közepén, s turisztikai jelentőségét 

jobban befolyásolja a napsütés, mint a pénzügyi válság - állítja az idegenforgalomból élő 

vállalkozók egy része.” (Hetek, 2010. augusztus 19.)  
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Az ősztől tavaszig tartó időszakban a nyárra hivatkozó és az attól független Balaton kép 

egyaránt megjelenik a médiában. Pozitívumként értékelhető, hogy a Balaton a nyártól 

függetlenül is vonzó lehet. A nyár dominanciája ugyanakkor mind a mai napig rányomja 

bélyegét egy olyan turisztikai desztinációra, ahol az elmúlt években komoly erőfeszítések 

történtek a főszezonon kívüli attrakciók és turisztikai szolgáltatások megteremtésére. Az 

éppen aktuális időjárásra – amiről az emberek többsége a televízióból értesül – az írott 

média híradásai reflektálnak.  

 

„Tévedés, hogy a Balatonhoz csak nyáron, strandidőben érdemes elutazni.” (Vasárnap 

Reggel, 2009. április 5.)  

„Gyönyörű arcát mutatja ilyenkor a Balaton, a víz kristálytiszta, felette a madarak első 

felfedező köreiket róják. És csend van.” (Magyar Nemzet, 2010. április 12.)  

„A Balatont az ismeri igazán, aki a tó nyári arca után a kora őszi hangulatba is 

bepillantást nyer. Nemcsak a táj szépségét, hanem a helyi borokat is érdemes ilyenkor 

ízlelgetni.” (Vasárnap Reggel, 2010. augusztus 29.)  

 

A vizsgálatba bevont 1483 hírben elkülöníthető 800 ún. fő téma közül 91 közvetlenül 

kapcsolódik a vízhez, a vízparthoz. Ezzel a víz(part) a negyedik helyen áll a szakmai hírek, 

az infrastruktúrával és a kulturális turizmussal kapcsolatos híradásokat követően. Ezen 

belül kiemelkedő az április–augusztus időszak szerepe (59 téma), ezekben a hónapokban 

havi több mint tíz téma jelent meg a vízről az írott médiában.  

 

4.4.3. A Balaton mint turisztikai célterület vonzástényezői  

 

A Balaton mindenki számára elérhető úti cél. Ennek okai között kell megemlíteni a régió 

turisztikai kínálatának sokszínűségét. A Balaton mint turisztikai célállomás egyedisége 

hazai, illetve európai szinten fogalmazódik meg a médiában. Ez összhangban van a tó 

turizmusával: 2010-ben a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák 98%-át 

az Európából érkező vendégek töltötték el (KSH).  

 

„Hihetetlenül szerteágazó a Balaton településeinek vágya és elképzelése arról, miképp 

tehetnék magukat vonzóvá a hazai és a külföldi turisták számára.” (Népszava, 2010. 

április 15.)  

„A Balaton egy kis mosollyal az új St. Tropez is lehetne” (Index, 2009. szeptember 5.)  
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„A Balaton – 600 négyzetkilométeres felületével – Közép-Európa legnagyobb tava.” (Bors, 

2009. szeptember 13.) 

„’Legyen a Balaton Európa kulturális tava’ program” (Magyar Nemzet, 2009. december 

30.) 

„a Balaton hamarosan Európa egyik vitorlás fellegvárává válhat” (Vasárnapi Hírek, 

2010. április 11.) 

„a Balaton Európa családi tava lehetne” (Somogyi Hírlap, 2010. május 18.) 

 

A „legtisztább” pozícionálás Balatonfüredet (kultúra) és Siófokot (buli, wellness) jellemzi. 

A tóparton két konkrét látnivaló kapott nagyobb médiavisszhangot a vizsgált időszakban: a 

balatonboglári Gömbkilátó („… ipartörténeti műemlék és turisztikai látványosság, amely a 

Balaton-régió egyik jelképévé vált …” (stop.hu, 2010. március 23.)) és a siófoki 

Kenyérgyár („… egy olyan egyedi, emblematikus kulturális objektum létesülhet, amely 

jelentős kiállító- és eseménytérrel, étteremmel, kávéházzal, alkotóházzal és műhelyekkel 

rendelkezik majd.” (metropol.hu, 2010. április 23.)). Ezek a létesítmények megjelelő 

fejlesztéssel hosszú távon a Balaton emblematikus vonzerőivé válhatnak.  

 A média szívesen használja a megkülönböztető elnevezéseket, szinonimákat: így 

például a Kékszalag Nagydíj „a kontinens leghosszabb versenye” (Napi Gazdaság, 2010. 

július 2.), a badacsonyi szüreti felvonulás az „ország leghosszabb és legszínesebb szüreti 

felvonulása” (Vasárnap Reggel, 2010. augusztus 1.) vagy a Tihanyi-félsziget „nemcsak 

hazánkban, hanem Európában is egyedülálló természeti adottságú terület.” (greenfo.hu, 

2010. augusztus 1.).  

 

4.4.4. A víztől független vonzástényezők a Balaton turisztikai kínálatában  

 

A balatoni utazás nem csupán a passzív pihenésről, a strandolásról szól. A látogatók 

igénylik a sokszínű programkínálatot. A vizsgált cikkek tartalmának termékorientált 

vizsgálata azt mutatja, hogy 2009-2010-ben a szakmai hírek mellett – érdekes módon – a 

kulturális turizmussal kapcsolatos tudósítások voltak a legszélesebb körűek.  

 

„Sokak számára a magyar tenger csak a nyár kellemes kelléke. Pedig a Balaton régió 

sokkal többet kínál, egyszerű vízparti üdülésnél a nyári forróságban. Itt tavasszal is 

gazdag program, kikapcsolódási lehetőség várja a vendégeket, nem csak napsütésben, 

hanem frissítő záporokban is.” (Vasárnapi Hírek, 2009. április 12.)   
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„Gyönyörű strandok, gyógyító-relaxáló tó, kalandpark, ezernyi kirándulóútvonal, szép 

panorámát nyújtó kilátások, finom borok, lenyűgöző kastély, izgalmas múzeumok, 

programok az egész családnak” (Metropol, 2010. június 8.)  

 

A cikkek időbeni eloszlása és témák száma arra utal, hogy a kulturális turizmus, az aktív 

turizmus, valamint a bor és gasztronómia képezik szerves részét a balatoni turisztikai 

kínálatnak. Ezek a híradások is jellemezhetők azonban egyfajta szezonalitással, amiből arra 

lehet következtetni, hogy a víztől független látnivalók és tevékenységek a szélesebb 

utazóközönség számára az utazás alatt végzett tevékenységek körét gazdagítják. Önálló 

vonzerőként szűkebb célcsoportokat csábítanak balatoni utazásra. Ez összhangban van 

azzal a turisztikai trenddel, hogy az utazók egyre aktívabbak, élményeket keresnek, több 

programon vesznek részt. Másrészt a víztől független vonzerők is feltételeznek némi 

kedvező időjárást, gondoljunk csak például a kerékpározásra. Az egészségturizmus az 

egyetlen, amelynek megjelenése a vizsgált időszakban markánsan elkülönül a nyári 

időszaktól. (17. és 18. ábra) 

 

17. ábra  

A vizsgált cikkek tartalma  

 

Forrás: Saját kutatás (médiaelemzés 2011)  

Megjegyzés: a színek három árnyalata (legvilágosabb: 1-2 téma, középső: 3-5 téma, legsötétebb: 5+ téma) a 

cikkek által felölelt témákat jelzi.  
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18. ábra  

A cikkek fő témájának megoszlása (témák száma) 

 

 

 

Forrás: Saját kutatás (médiaelemzés 2011) n = 800 téma  

 

A szezonalitás enyhítésére az új célcsoportok vonzásában (például kisgyermekes családok, 

idősebbek) és a termékfejlesztésben (például egészségturizmus) látnak lehetőséget a média 

szerint a szakemberek. A magyarországi turisztikai szakma termékorientált 

gondolkodásmódja a médiában megjelent cikkekben is visszatükröződik.  

 

„… az egészség, a bor, a vitorlázás és a kultúra lesz a Balaton idei és jövőbeli húzóereje.” 

(Vasárnapi Hírek, 2010. április 11.) 

„a Balaton régió szezonális jellegét, a rövid évadok meghosszabbítását – a későbbiekben 

egész évessé válását – nagyon jól szolgálná az egészségturizmus.” (Magyar Hírlap, 2010. 

november 24.) 

„Adott a természetes víz, s ehhez kell hozzáadni csáberőként a helyi adottságokat, legyen 

az vitorlázás, bor, vagy levendulaterápia.” (sonline.hu, 2010. november 24.) 
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4.4.5. A helyi lakosság szerepe a turizmusban  

 

A vizsgálatba bevont médiumok között vannak a Balaton régió lakosságának 

tájékoztatásában fontos szerepet betöltő regionális sajtótermékek (Napló, Somogyi Hírlap, 

Zalai Hírlap).  

Az utazók körében nő az igény a helyi kultúra és társadalom megismerésére. Emellett a 

helyi kereslet (f)elismerése a turizmus eredményességének szempontjából alapvető. 

Turizmuselméletileg az utazók számára azon helyek vonzóbbak, amelyeket a helyi lakosok 

is szívesen látogatnak. Ennek ellenére a Balaton esetében a helyi közösség turisztikai 

fogyasztását a kutatásba bevont cikkek nem tartják jelentősnek.  

 

„Akár a külföldi, akár a hazai vendégek számára a legvonzóbb és leghitelesebb mindig az, 

ha mi pozitívan viszonyulunk saját természeti és kulturális adottságainkhoz, ha kedvesen, 

örömmel és büszkén beszélünk például arról, milyen páratlan csodája a természetnek a 

befagyott Balaton.” (naplo-online.hu, 2010. február 12.)  

„A kiemelt üdülőkörzet állandó lakosai 25 százalékos kedvezménnyel utazhatnak a 

menetrend szerinti hajójáratokon.” (vg.hu, 2010. június 6.) 

„A vendéglőknek is komoly kárt okoz a rossz idő, mert már nemcsak a turisták, de a helyi 

vendégek is elmaradnak.” (Népszabadság, 2010. június 23.)  

 

4.4.6. Következtetések  

 

A Balaton mint turisztikai desztináció írott média által közvetített imázsának vizsgálata 

több turizmuselméleti tételt igazol vissza: 1) A médiában megjelenő nem fizetett tartalmak 

a turizmus vonatkozásában inkább pozitívnak tekinthetők. 2) A tömegtájékoztatás 

közvetítő a kereslet és a kínálat között: a sajtóban megjelent cikkek az olvasói, vagyis a 

potenciális utazói igényekre reflektálnak (például látnivalók, árak, időjárás), egyúttal 

eljuttatják a turisztikai döntéshozók üzeneteit (például víztől független vonzerők, 

fejlesztések, szakmai hírek, lobbi) a nagyközönséghez. 3) A vízpartok széles célcsoportok 

számára vonzóak, ezért a média híradásaiban is gyakran szerepelnek.  

A Balaton turisztikai jelentőségét jelzi a nagyfokú médiaérdeklődés a tó és 

környéke iránt. A híradások időbeni és területi eloszlása illeszkedik a tó és környéke 

turizmusához: a nyári időszakban jóval több a médiában megjelenő nem fizetett tartalom, 

illetve a médiában rendszeresen szereplő települések köre szűk, a partmenti sávra és a 
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nagyobb településekre koncentrálódik. Ez alátámasztja a desztinációs menedzsment 

(TDM) szervezetek szerepét.  

 A számos szereplő mellett a Balaton turizmusának fontos jellemzője a vízparti táj 

dominanciája. Ennek értelmében egy vízparti célállomás imázsában a földrajzi táji 

környezet kiemelt helyet kell, hogy kapjon.  

A természeti környezet arca minden évszakban ott van a híradásokban, ami arra enged 

következtetni, hogy a vízparti táj lehet a célállomás évszaktól és célcsoporttól független 

értékeinek alapja.  

 A táj emberi arca a híradásokban sem dominál. A médiában megjelenő Balaton kép 

szerint a régió helyi lakossága nem célcsoportja a turisztikai szolgáltatóknak.  

A hírek témáját tekintve egy mozaikszerűen összeálló, sokszínű Balaton kép 

rajzolódik ki a hazai írott médiában. A híradások jól elkülöníthetők turisztikai termékek 

szerint. A fürdőzéstől független vonzerőkről szóló cikkeket is jellemzi azonban egyfajta 

szezonalitás. A Balaton imázsának szerves része a kultúra, az aktív turizmus, a bor és 

gasztronómia, ezzel szemben az egészségturizmus szerepe jóval kisebb.  

 A Balaton mint turisztikai célállomás egyedi jellemzői között elkülöníthetők az 

objektív adottságok (például Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava) és a belföldi utazók 

számára nyújtott érzelmi előnyök (például nosztalgia).  

 Kutatási tapasztalataim alapján a médiában erőteljesen van jelen a Balaton 

„marketingje”, ezzel egyidejűleg más desztinációk (például az egyik legfontosabb 

versenytársnak tekintett Horvátország) képviselői is gyakran kapnak szót. A médiában 

kirajzolódó Balaton kép nem csupán az olvasók számának (ezáltal a gazdasági profitnak) 

növelését és a tömegtájékoztatást zászlajukra tűző médiumok saját „terméke”. Jól látható a 

balatoni turizmusban érdekelteknek az elmúlt néhány évben egyre aktívabb – a médiával 

való egyre szorosabb kapcsolatot magában foglaló – marketingtevékenysége, ami pozitívan 

hatott a Balaton megítélésére. A TDM szervezetek megalakulásával új szereplők hallatják 

eredményesen hangjukat, nem csupán a tó egészét képviselő, országosan is jelentősek 

(például Balaton Fejlesztési Tanács, Magyar Turizmus Zrt.) vagy egy-egy hír kapcsán 

kisebb döntéshozók (például polgármesterek). (19. táblázat) 
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19. táblázat  

 

A médiavizsgálat eredményeinek rövid összegzése az értekezés céljainak tükrében  

Hipotézis Következtetés, eredmények 

Hipotézis 1 (vízparti táj szerepe) 

A táj évszaktól és célcsoporttól függetlenül része a Balatonról 

alkotott képnek.  

Nyáron fürdőzés, ősszel–tavasszal vitorlázás, télen korcsolyázás.  

Hipotézis 3 (víztől független turisztikai 

termékek) 

3/a (kulturális turizmus): egész évben megjelenik a hírekben, 

volumenét tekintve számos cikk olvasható a médiában.  

3/b (aktív turizmus): szezonalitás jellemzi, volumenét tekintve 

számos cikk olvasható a médiában, kapcsolódik a vízparti tájhoz. 

3/c (bor és gasztronómia): egész évben megjelenik a hírekben, 

volumenét tekintve számos cikk olvasható a médiában, 

kapcsolódik a vízparti tájhoz. 

3/d (egészségturizmus): nyári időszakban nem jelenik meg a 

hírekben, volumenét tekintve kevés cikk olvasható a médiában, 

nem kapcsolódik a vízparti tájhoz.  

Hipotézis 5 (helyi lakosság szerepe) 
A lakosság nem része a Balaton képnek.  

A helyi közösség turisztikai fogyasztása nem jelentős.  

Turizmus rendszere a vízpartokon 

Fokozott médiaérdeklődés.  

Szakmai lobbitevékenység egyik fóruma.  

A vízparti táj szerepének értékelése.  

A víztől független turisztikai termékek értékelése.  

Területi szintek, centrum és periféria a Balaton régión belül.  

Balaton potenciális márkaértékei 

Racionális jellemzők.  

Érzelmi előnyök (belföldi utazás szerepe).  

Versenytársak köre.  

Nyugodt környezet, táj szépsége.  

Sokszínű élmények.  

Forrás: Saját kutatás (médiaelemzés 2011)  
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4.5. A BALATON RÉGIÓ TURIZMUSORIENTÁLT ÉRTÉKELÉSE A FELKÉRT TURISZTIKAI 

SZAKEMBEREK SZERINT  

 

Módszertani információk  

Módszertan: online kvantitatív megkérdezés és szakmai mélyinterjú  

Időpont/időtáv: 2011. november – 2012. február (szakmai online), 2012. április – 

szeptember (mélyinterjúk)  

Minta: 47 döntéshozó/szolgáltató (online kvantitatív megkérdezés), 20 

döntéshozó/szolgáltató (mélyinterjú)  

Várható eredmények: Hipotézis 1, Hipotézis 3, Hipotézis 4, Hipotézis 5, turizmus 

rendszere a vízparti területeken, Balaton turisztikai régió potenciális márkaértékei  

A módszertanról részletes információ a 4.1.3. fejezetben olvasható.  

 

Jelen fejezetben a két szakmai megkérdezés eredményei összevontan, témánként kerülnek 

bemutatásra. Tekintettel a turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) szervezetek növekvő 

szerepére, az eredmények bemutatása kitér a TDM szervezetek és a piaci szereplők 

értékelésének különbségeire.  

 

4.5.1. A Balaton szerepe Magyarország turizmusában  

 

„Sajnos nem tölt be akkora szerepet, mint amekkorát betölthetne, és ebben nagymértékben 

a turisztikai szakemberek, de ugyanúgy az önkormányzati vezetők is hibásak. Sőt, akkor 

menjünk egy kicsit magasabb szintekre: szerintem kormányzati szinten sem foglalkoznak 

ezzel az országrésszel kellő mértékben, nem olyan támogatások érkeznek, mint ami ahhoz 

szükséges lenne, hogy olyan minőségi színvonalú szolgáltatás legyen itt a Balatonparton, 

ami egy nagy lökést adna.” (északi part, non-profit)  

 

A Balaton meghatározó helyet foglal el Magyarország turisztikai térképén (12 válaszadó). 

Kiemelkedő jelentősége nem csupán a vendégforgalmi adatoknak köszönhető, de a beutazó 

turizmusból származó bevételek az ország fizetési mérlegét is pozitívan befolyásolják. A tó 

és környéke a hazai lakosság számára több mint egy vízparti úti cél, a magyarok körében a 

Balatonnal szembeni érzelmi kötődés tapasztalható.  
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A statisztikai adatok szerint a turizmus a régió gazdaságához – más gazdasági ágazatokhoz 

képest – alacsonyabb mértékben járul hozzá, de a turizmus tekinthető a legnagyobb 

munkaadónak. A turizmus sok szakképzetlen munkaerőt képes felszívni, ami egy 

elöregedéssel, a fiatalok elvándorlásával küzdő terület számára fontos. A tó és környékén 

egyre több az egész éves foglalkoztatást biztosító „központ” (például Balatonfüred, Hévíz, 

Keszthely, Siófok), ezek a centrumok a környező települések lakosai számára is 

biztosítanak munkalehetőséget. A szezonális munkalehetőségek elsősorban a fiatalokat 

érintik, akik az iskolapadból kikerülve Budapestre vagy külföldre mennek szerencsét 

próbálni, hogy aztán – szerencsés esetben – hazatérve akár a Balaton régióban keressék 

boldogulásukat és teremtsék meg otthonukat.  

A turizmus és az ahhoz szorosan kapcsolható mezőgazdaság, a helyi termékek 

szerepe a jövőben is meghatározó lehet (8 válaszadó), amit megalapoznak a tó és környéke 

természeti adottságai és a gazdag kulturális örökség. Itt fontos megjegyezni, hogy a régió 

nemcsupán adottságai okán nem alkalmas például ipar telepítésére, de ebben a tekintetben 

korlát a jogi szabályozás is (Balaton törvény).  

Összességében a balatoni turizmus alakulását a non-profit szervezetek kísérik 

figyelemmel, a profitorientált vállalkozásoknak kisebb a rálátásuk a regionális szintre. A – 

piaci szereplők mindennapi működését érintő – jogi szabályozást (például a 27%-os ÁFA-t 

vagy a zéró toleranciát (ennek szigorítása 2012-ben enyhült, hogy a kerékpározókra csak a 

főúton történő közlekedés esetén vonatkozik a zéró tolerancia)) többen (8 válaszadó), 

elsősorban a profitorientált vállalkozások komoly versenyhátránynak érzik.  

 A régió egészét tekintve nem csupán a partmenti és nem partmenti települések 

között vannak jelentős különbségek, de a parton belül is vannak jól teljesítők és leszakadók 

(6 válaszadó, ebből 5 profitorientált vállalkozás). A balatoni turizmus jelenlegi helyzetének 

hátterében meghúzódó okok sok esetben jóval túlmutatnak a turizmuson. A régió életét 

áthatja a hosszú távú gondolkodás, a stratégia hiánya (5 válaszadó), a helyi lakosság 

elöregedése, illetve a fiatalok elvándorlása (5 válaszadó), továbbá a szemléletformálás 

hiánya (4 válaszadó). Ezen tendenciák és a hullámzó/volatilis forráselosztás („hol ide, hol 

oda pumpálnak”) azt eredményezi, hogy a Balaton nem használja ki megfelelően a 

lehetőségeit (4 válaszadó).  

Ennek ellenére a turisztikai szakemberek észlelik a változást, többen (5 válaszadó) 

elismerték, hogy – a „nehéz örökség” ellenére – a balatoni turizmus az elmúlt években 

sokat fejlődött. Az M7-es autópálya pozitív hatását a déli parton található szolgáltatók 

érzik (5 válaszadó).  
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Ezt árnyalja, hogy az autópálya nem vonta magával a várt beruházásokat, az átmenő 

forgalom megszűnt és sok magyar utazó „továbbhajt” az egyik nagy versenytársnak tartott 

horvát tengerpartra. A közlekedési infrastruktúra hiányosságát (M8 autópálya hiánya, 

vasúti közlekedés) az északi parton működő szolgáltatók (2 válaszadó) tartják komoly 

hátránynak. A Budapesttől való távolság a Balaton „távolabbi” (Balatonfüredtől nyugatra) 

pontjai számára játszik szerepet. Abban egyetértettek a felkért szakértők, hogy a régió 

jelentős fejlődési potenciált rejt.  

 A Balaton turisztikai jelentőségéhez kapcsolódóan fogalmazódott meg, hogy a 

falusias, kisvárosias környezetből adódóan a régióban nincsenek politikai érdekérvényesítő 

képességgel rendelkező nagyobb városok (ez alól kivétel az elmúlt években mintaértékű 

fejlődést felmutató Balatonfüred). Bár a Balatont az ország elöljárói, a gazdasági és 

kulturális elit szeretik, a döntéseknél mégsem preferált. Mind a mai napig sokan úgy vélik, 

hogy a Balatonnál minden rendben van, oda nagy tömegekben érkeznek a jól fizető 

vendégek, vagyis a régiónak – más magyarországi desztinációkkal szemben – megvannak 

a bevételszerzési lehetőségei. A felkért szakértők véleménye szerint ennek következménye, 

hogy a Balatonnál realizált – a központi költségvetésbe kerülő – bevételek kis része kerül 

vissza a régióba.  

A balatoni turizmus regionális szintű marketingje (amiért jelenleg a Magyar 

Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatósága a felelős) a megkérdezett 

turisztikai szakemberek többsége részéről komoly kritikát kapott. A tó turizmusát érintő 

általános gazdasági, politikai tényezők mellett a marketingben számos hiányosságot láttak. 

Amellett, hogy a balatoni turizmus marketingje „nem jó, nem elég, nem hatékony” (11 

válaszadó), többen emelték ki a külföldi marketing (6 válaszadó) és a nyomtatott 

kiadványok hiányát (5 válaszadó).  
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4.5.2. A balatoni turizmus jellemzői, az elmúlt években bekövetkezett változások  

 

„A külföldiek mennek, nem ülnek otthon a nyaralóban. Nekik van arra igényük – persze 

pénz is kell. Kéthétre való programot tudunk adni, ezzel most már nincs gond a Balatonon. 

Még túl sok is, ennyi helyre nem tudnak elmenni. A magyarok is azért, főleg, ha gyerekkel 

vannak, akkor keresik a helyeket. A külföldi jobban készül az utazásra.” (déli part, non-

profit)  

 

Az utazási szokásokban bekövetkezett változások nagymértékben befolyásolták a Balaton 

turizmusának alakulását az elmúlt években. A külföldi vendégek egyértelműen hiányoznak 

a tópartról (11 válaszadó).  

Bár a Balaton mint célállomás a belföldi vendégekből is „megélhetne”, a külföldi utazók 

által elköltött forintok nem csupán az ország fizetési mérlegére vannak pozitív hatással, de 

az országhatárokon túlról érkezők 1) jobb vásárlóerővel rendelkeznek, 2) hosszabb időre 

érkeznek és 3) előre foglalnak. A vendégforgalom összetételét tekintve az elmúlt években 

a belföldi turizmus erősödött (köszönhetően az üdülési csekknek, és a gazdasági 

váltságnak) (4 válaszadó), a Nyugat-Európából érkezők száma folyamatosan csökken, 

ezzel egyidejűleg a szomszédos országok és Lengyelország polgárai kezdik újra felfedezni 

a „magyar tengert” (6 válaszadó), nem csupán a nyári üdülés, de akár vitorlázás céljából is.  

 A megkérdezett turisztikai szakemberek többsége (12 válaszadó) egyetértett azzal, 

hogy az utazókat nagymértékben befolyásolja az időjárás, vagy legalábbis a – médiában 

közvetített – meteorológiai előrejelzés. A Balaton az elmúlt évtizedekben egybeforrt a 

nyárral, a fürdőzéssel egybekötött üdüléssel, aminek következtében a fürdőzési lehetőség 

fontos a látogatók döntéshozatalában. A sok esetben hétvégére érkező belföldi vendégeket 

az időjárás még inkább befolyásolja. A „rossz” (strandolásra nem alkalmas) idő néhány 

napig nem okoz problémát a Balatonnál tartózkodóknak, ámde a 3–4. naptól kezdődően 

már felmerül a hazautazás gondolata. Annak ellenére, hogy a tó és környéke egyre több 

programot kínál, ezt sokan nem – itt a gyermekes családok kivétel, mert a gyermekek több 

élményt, programot igényelnek – kalkulálják bele az utazás költségeibe. Ennek okaként 

többen (6 válaszadó, ebből 4 profitorientált vállalkozás) a csökkenő vásárlóerőt nevezték 

meg.  

 A megkérdezett szakemberek a hétvégére koncentrálódó, rövidebb tartózkodási 

idővel járó utazások irányába való eltolódást tapasztalják (8 válaszadó, ebből 6 non-profit).  
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Megítélésük és tapasztalataik szerint az utazók a döntéshozatalnál elsőként a Balatont 

választják, ezt követően konkrét települést (5 válaszadó, ebből 4 profitorientált), vagyis a 

tónak és környékének van egy „hívószava” a potenciális utazók számára. Ezzel 

párhuzamosan voltak olyan vélemények (2 válaszadó), hogy szállodát, és nem úti célt 

választanak az utazók. A vendégek aktívabbak, nem egy településen töltik az idejüket, 

szívesen tesznek kirándulásokat a környékre, jellemzően 20–30–40 km-es körzetben (5 

válaszadó). A balatoni turizmus jellemzői továbbá a rövid főszezon, a késői foglalás és a 

vízparti dominancia (3–3 válaszadó).  

Abban megoszlottak a vélemények, hogy a nyári utazók visszatérnek-e más 

időszakban (2 válaszadó), vagy a tó és környéke más célcsoportok számára vonzó az 

ősztől–tavaszig tartó hónapokban (3 válaszadó).  

A Balaton turizmusát pozitív és negatív hatások egyaránt érték az elmúlt években. 

A vízparti célállomások számára kihívásként jelentkező keresleti trendek (mint például a 

rövid tartózkodási idő vagy a késői foglalás) mellett a szakemberek által kiemelt pozitív 

változások (mint például az új célcsoportok megjelenése a nem nyári időszakban vagy a 

szomszédos országokból érkezők számának növekedése) abba az irányba mutatnak, hogy 

Közép-Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak fontos helye van az utazók képzeletbeli 

térképén. Erre alapozva a tó és környéke elindulhat egy olyan hosszú távú fejlődési pályán, 

amely a vízpart természeti és kulturális adottságaira alapozva teremti meg a fenntartható, a 

helyi lakosság számára is előnyöket biztosító turizmus kereteit.  

 

4.5.3. A Balaton turizmusának aktorai  

 

„Nem véletlen, hogy a Balatonnál indult ez a TDM dolog – ez olyan hiánynak a pótlása, a 

bevett gyakorlatnak a kritikája, amit mindenképpen komolyan kell venni.” (non-profit)  

 

A kutatásba bevont szakértők korlátozott rálátással voltak a Balaton turizmusát regionális 

szinten képviselő szervezetekre, ezek tevékenységére. Annak ellenére, hogy a turisztikai 

desztinációmenedzsment (TDM) szervezetek nem kapcsolódnak szorosan az értekezéshez, 

a TDM szervezetek kiépülése és az erre vonatkozóan felmerülő aktualitásokat kutatásom 

során sem hagytam figyelmen kívül.  

Abban egyetértettek a szakértők, hogy a turisztikai desztináció menedzsment 

(TDM) szervezeteknek – elméletileg – fontos szerepük van a Balaton régióban. A 

gyakorlati tapasztalatok azonban megosztották a megkérdezett szakembereket.  
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Az egymásnak sokszor ellentmondó, saját tapaszalatokon alapuló vélemények azt 

mutatják, hogy ahol korábban jól működő helyi szervezetek voltak, ott a pályázatok során 

forrásokat kapott TDM-ek a jövőben is sikeresen látják majd el feladataikat. Ahol viszont a 

helyi együttműködés máig nem kiforrott, ott a pályázati úton nyert források inkább 

„pazarló” felhasználása történt. A TDM szervezetekkel kapcsolatban a szakemberek 

egyöntetűen egyetértettek továbbá abban, hogy ezeknek a feladatoknak helyi szinten van 

létjogosultságuk.  

A régióban működő turisztikai vállalkozások köre, tulajdonjoga településenként 

eltéreket mutat (van, ahol a helyiek dominálnak, de van, ahol néhány „betelepült” 

vállalkozó bonyolítja a forgalom nagyobb részét). Mindkét oldal mellett és ellen 

sorakoztattak fel érveket a szakértők: annak ellenére, hogy a vállalkozók általánosságban 

sokszor nem elég aktívak (5 válaszadó), a helyi illetőségű szereplők mellettük szól, hogy 

rugalmasak, a nyári időszakon kívül is kinyitnak hétvégére (3 válaszadó), ami 

mindenképpen fontos a szezonalitás csökkentésében.  

 Bár nem feltétlenül a régióban van jelen, a Balaton turizmusának egyik fő 

befolyásolója mind a mai napig a média. A megkérdezett turisztikai szakemberek többsége 

(11 válaszadó) elismerte, hogy a tömegtájékoztatás és a Balaton kapcsolata az elmúlt 

néhány évben sokat fejlődött: annak ellenére, hogy a hétvégére várható időjárás alapjaiban 

határozza meg a vendégforgalom volumenét, egyre több pozitív tudósítással találkozhatnak 

az olvasók, nézők.  

 A helyi lakosság esetében a mérleg nyelve afelé billent, hogy ők nem turisták 

szűkebb hazájukban (4 válaszadó, mindegyik non-profit). Több helyen mind a mai napig 

hiányos a turizmushoz szükséges szemlélet (nem szeretik a turistákat, de a turistát fogadó 

szomszédot sem…), és a helyi lakosság a Balatonnál is sokszor „fásult”. Annak ellenére, 

hogy a tó és környéke lakóhelyi minősége az ország más területeivel összehasonlítva 

kedvezőnek minősíthetők, ennek hatása nem markáns, mert az itt élők más régiókhoz 

hasonló gazdasági és társadalmi problémákkal néznek szembe.  

 A Balaton turizmusának aktorai között kell kitérni a régióban második otthonnal 

rendelkezőkre. A Balatonnál található a magyar lakosság második ingatlanjainak 

egynegyede, az üdülőtulajdonosok sok esetben „helyi lakosként” tartózkodnak itt. Ennek a 

szegmensnek a turisztikai fogyasztása más kutatásokból sem ismert, abban azonban sokan 

(10 válaszadó, ebből 7 non-profit) egyetértettek, hogy mindenképpen érdemes lenne ezzel 

a célcsoporttal foglalkozni (elsősorban települési szinten megszólítani).  
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Velük szemben fogalmazta meg véleményét 5 válaszadó, akik szerint az 

üdülőtulajdonosok a balatoni turizmusnak nem célcsoportjai. Az üdülőtulajdonosok 

turisztikai potencálja mellett szólnak az elmúlt években bekövetkezett változások, aminek 

eredményeképpen ma már azok vásárolnak a régióban második ingatlant, akik megtehetik, 

hogy azt valóban második otthonként használják (például nyáron leköltöznek a 

családjukkal és onnan végzik a munkájukat). Ez a közép-felső réteg turisztikai 

szempontból eredendően aktívabb, megjelenik a településen.  

A fogyasztásukról azonban megoszlottak a vélemények (vannak, akik a 

hipermarketben vásárolnak és otthon főznek, és vannak, akik étterembe járnak, pénzüket a 

településen fektetik be). A válaszadók szerint ők elsősorban a strandokat, a helyi termelői 

piacokat és a rendezvényeket keresik fel.  

 

4.5.4. Az aktorok közötti együttműködések jellemzői  

 

A válaszadó érdekeltek többsége (31 érdekelt) a Balaton régióban és azon kívül is ápol 

szakmai kapcsolatokat, további 15 döntéshozó csak a Balaton régióban. A TDM 

szervezetek és a turisztikai szolgáltatók esetében hasonló arányok figyelhetők meg. A 

turisztikai célú együttműködések partnerei a más turisztikai vállalkozások mellett a helyi 

szintű szervezetek (helyi TDM, helyi önkormányzat és Tourinform iroda). Ezzel szemben 

a regionális szintű szerveződések szerepe az egyes döntéshozók, szolgáltatók mindennapi 

munkájában jóval kisebb: a Balaton régió egészét képviselő szervezetek (Balaton 

Fejlesztési Tanács, Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság, Balatoni Szövetség és 

Balatoni Regionális TDM Szövetség) sokszor egyáltalán nem állnak közvetlen 

kapcsolatban egy-egy turisztikai vállalkozással. Ez alátámasztja a helyi TDM-ek 

létjogosultságát, hiszen ők lehetnek az egyes szereplők „szócsövei”, illetve ők végezhetik 

azokat a desztináció menedzsment feladatokat, amelyeket az egyes szolgáltatók nem 

tudnak ellátni. Ugyancsak a helyi szintű TDM fontosságát jelzi, hogy a válaszadók az 

oktatási intézményekkel, a médiával és a hirdetésszervezőkkel is kevesebb 

együttműködésről számoltak be (vagyis nem az egyes szereplők állnak rendszeres 

kapcsolatban, hanem például a helyi TDM). A helyi szintű szereplők mellett a média és a 

Balatoni Regionális TDM Szövetség lehetnek azok a szervezetek, amelyek a turisztikai 

döntéshozókat, vállalkozókat közvetlenül is megszólíthatják. (19. ábra) 
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A TDM-ek a turisztikai vállalkozásokkal összevetve gyakoribb kapcsolatot ápolnak a 

Balatoni RMI-vel és a Balatoni TDM Szövetséggel, a többi szereplő esetében nem 

tapasztalható eltérés a TDM szervezetek és a turisztikai szolgáltatók között.  

Más megközelítésből megállapítható, hogy egy-egy szolgáltató számára a havi 

szintű kapcsolattartás a „legreálisabb”. A helyi szintű szervezetekkel a napi együttműködés 

dominál. A TDM szervezetek esetében a napi kapcsolat dominál a helyi önkormányzat, a 

más TDM szervezet és a Tourinform irodák vonatkozásában. Ugyancsak a helyi szintű 

szerveződés iránti igényt, illetve a helyi TDM-ek elismertségét jelzi, hogy a 33 válaszadó 

érdekelt közül 26-an tagjai a helyi TDM szervezetnek.  

 

19. ábra  

Szakmai kapcsolatok rendszeressége (válaszadók száma)  

 

Forrás: Saját kutatás (szakmai kérdőíves megkérdezés 2012)  

 

21 válaszadó turisztikai döntéshozó 10–20 közötti partnerrel ápol rendszeres kapcsolatot, 

14-en ennél többel, 10-en pedig ennél kevesebbel. Összességében a válaszadók kevesebb 

mint egyharmada számolt be 20-nál több együttműködő partnerről. A TDM szervezetek és 

a turisztikai szolgáltatók között e tekintetben nem tapasztalható eltérés. Átlagosan a 

kapcsolatok 45%-a formális (írásban rögzített), ami a bizalom szerepére utal.  
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A válaszadók kétharmada esetében nem éri el az 50%-ot a formalitás aránya. Mindössze 

négy döntéshozó jelezte, hogy minden szakmai együttműködése írásban rögzített.  

Az erre a kérdésre választ adó 10 TDM szervezet közül 7 esetében a kapcsolatok legalább 

50%-a formális. Ugyanez az arány a turisztikai vállalkozások esetében jóval kisebb (13 

szolgáltató a 30 válaszadó közül).  

A válaszadók a közelebbi partnereket részesítik előnyben, inkább helyi/kistérségi 

szintű a gondolkodás. 23 válaszadó szakmai együttműködő partnerei jellemzően 20 km-es 

körzetben helyezkednek el, a 20–50 km-es körzetet (is) 15 érdekelt jelölte. Ez a helyi 

szerveződések szempontjából előny, ezzel párhuzamosan egyfajta „bezártságot” is 

jelenthet. A TDM szervezetek területi hatókörét jelzi, hogy 100 km-es távolságon túl 

elhelyezkedő partnerrel csak turisztikai vállalkozás (6 válaszadó) ápol kapcsolatot a 

felmérés szerint.  

A vizsgálatba bevont döntéshozók partnereinek átlagosan 80%-a található a Balaton 

régióban. A válaszadók közel fele (19 válaszadó) esetében a partnerek több mint 80%-a a 

Balaton régióban található. 9 válaszadó esetében az együttműködő partnerek mindegyike a 

Balaton régióban helyezkedik el. A TDM szervezetek és a turisztikai vállalkozások között 

e tekinteben is megfigyelhető eltérés: a TDM-ek jobban kapcsolódnak a Balaton régióhoz 

(a 12 válaszadó mindegyike legalább 70%-ot jelölt erre a kérdésre), ezzel szemben a 

turisztikai vállalkozások „nyitottabbak” (?) vagy a számukra a Balaton kevésbé hívószó 

(?).  

A partnerek kiválasztásánál elsődleges szempont a szolgáltatások vonzóbbá tétele, 

amit az egymást való kiegészítés és a partner tudása követ. Ezen három szempont esetében 

a legalacsonyabb érték 2-es volt (1-től 4-ig terjedő skálán). Hármas feletti értékelést kapott 

még a személyes ismeret, ami ugyancsak a bizalom szerepét jelzi. A személyes ismeret és 

a saját szolgáltatás kiegészítése a turisztikai vállalkozások számára – arányaiban – 

fontosabb, mint a TDM szervezetek esetében. (20. ábra) 

A szakmai partnerek földrajzi elhelyezkedését átlagosan 2,76-ra értékelték a 

válaszadók (1-4-ig terjedő skálán). Földrajzilag itt is a helyi és a kistérségi szint áll az 

előtérben, a megye a legkevésbé befolyásoló, ámde így is még inkább befolyásoló, mint 

sem. A Balaton régiónak nincs kiemelkedő szerepe a többi szinthez képest – sem a TDM 

szervezetek, sem a turisztikai vállalkozások számára. (21. ábra) 
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20. ábra 

Az együttműködő partnerek kiválasztásának szempontjai  

 

Forrás: Saját kutatás (szakmai kérdőíves megkérdezés 2012)  

Megjegyzés: 1-4-ig terjedő skálán, ahol 1=egyáltalán nem fontos, 4=nagyon fontos.  

 

21. ábra  

Befolyásoló-e, hogy az együttműködő partner az adott földrajzi térben található? 

(válaszadók száma) 

 

Forrás: Saját kutatás (szakmai kérdőíves megkérdezés 2012)  

Megjegyzés: 1-4-ig terjedő skálán, ahol 1=egyáltalán nem befolyásoló, 4=nagyon befolyásoló.  
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Ide tartozik a mélyinterjúk eredményei közül, hogy a nem partmenti területekkel való 

kapcsolatra kérdezve a turisztikai szakemberek inkább pozitív (7 válaszadó), mint negatív 

(4 válaszadó, ebből 3 non-profit) tapasztalatokról számoltak be. A nem partmenti 

települések turisztikai kínálata – ezen belül kiemelten a Balaton-felvidék értékei – fontos 

szerepet játszanak a Balaton imázsának változásában, a nyártól és a fürdőzéstől való 

elmozdulásban.  

Az együttműködések tartalma jól mutatja a hosszabb távon gondolkodó közszféra 

és a rövidebb, profitorientált célokat előtérbe helyező magánszféra érdekellentétét.  

Ennek megfelelően az élen az információcsere (40 érdekelt), a hatékonyabb működés (39 

érdekelt), a közös marketing (34 érdekelt) és a termékfejlesztés (32 érdekelt) állnak. 

Rendezvények szervezésében 30 válaszadó működik együtt szakmai partnerekkel. A közös 

célok, stratégia megfogalmazását (25 érdekelt), a kutatást (12 érdekelt) és a pályázati 

tevékenységet (20 érdekelt) emelték ki a legkevesebben. A válaszadó profitorientált 

szolgáltatók körében a közös kutatás és pályázat azok, amelyek a TDM szervezetekkel 

ellentétben jóval kisebb szerepet kapnak.  

Az együttműködések tartalmával összhangban, a remélt előnyök között 

kiemelkedik a – rövidtávon profitot eredményező – vendégforgalom növelése (39 

válaszadó). Emellett jelentős arányban jelölték az információ, tudás megszerzését (28 

válaszadó), az imázs javítását (26 válaszadó) és az értékteremtést (25 válaszadó). Az 

erőforrások hatékonyabb kihasználását, a koordinált marketingkommunikációt és a további 

források bevonását, pályázatokon való részvételt csak TDM szervezetek jelölték.  

A megkérdezett szolgáltatók leginkább információval, tudással (39 válaszadó) és 

emberi erőforrással (23 válaszadó) járulnak hozzá az együttműködésekhez, legkevésbé 

pénzzel (13 válaszadó). A saját szolgáltatást és az új promóciós csatornákat csak TDM 

szervezetek jelölték.  

 

4.5.4.1. A Balaton turizmusában fontos szerepet betöltő szereplők  

 

A válaszadók 1–4-ig (1 = egyáltalán nem fontos, 4 = nagyon fontos) terjedő skálán 

értékelték az egyes szervezeteknek a Balaton turizmusában betöltött szerepét. 3,5 feletti 

átlagértéket kapott a média (3,66), a Tourinform irodák (3,62), a helyi TDM-ek (3,53) és a 

helyi önkormányzatok (3,53). A képzeletbeli térkép szélén a Balatoni Szövetség (2,87), az 

oktatási intézmények (2,88) és az egyéb regionális szervezetek (2,90) állnak.  
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Az önálló turisztikai vállalkozásokat a válaszadók többre értékelték a nemzetközi 

hálózatoknál, ami arra enged következtetni, hogy a régió turizmusának jövőjét a belső 

erőforrásokban, az önállóságban látják. A helyi lakosság fontosságát 3,23-ra értékelték.  

A TDM szervezetek a Balatoni RMI és a Balatoni TDM Szövetség szerepét jóval 

fontosabbnak ítélték meg, mint a turisztikai szolgáltatók. A többi szereplő esetében nem 

tapasztalható lényeges eltérés. (22. ábra) 

 

22. ábra  

Az egyes érdekeltek szerepe a Balaton turizmusában (átlagérték) 

 

 

Forrás: Saját kutatás (szakmai kérdőíves megkérdezés 2012)  

Megjegyzés: 1-4-ig terjedő skálán, ahol 1=egyáltalán nem fontos, 4=nagyon fontos.  

 

Együttesen tekintve azon szereplőket, akikkel a válaszadó döntéshozók turisztikai célú 

kapcsolatot ápolnak, és akiket a balatoni turizmusban fontosnak tartanak, meghatározhatók 

a régió ún. elsődleges szereplői. Ezek alapján a helyi TDM szervezetek, a helyi 

önkormányzatok és a Tourinform irodák, valamint a média tekinthetők elsődleges 

érdekelteknek. A Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságot a válaszadók fontosnak 

tartják, ámde emögött közvetlen együttműködés kevésbé van.  
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A Balatoni Regionális TDM Szövetség és a Balaton Fejlesztési Tanács azok a szervezetek, 

amelyek közvetítők (például a helyi TDM-ek) segítségével szólíthatják meg 

legsikeresebben az egyes szereplőket. Az ugyancsak regionális szintű szervezet, a Balatoni 

Szövetség tekinthető a legkevésbé markáns szereplőnek a balatoni turizmusban, az egyes 

szolgáltatók számára a legkevésbé nyújt közvetlen előnyt, információt.  

 

4.5.5. A vízparti táj szerepe  

 

„Bizonyos szempontból hiányzik a központ, de ez nem kizáró ok. A településkép olyan 

alapfeltétel, mint a nyilvános wc. A turista ott érzi jól magát, ahol rendezett a környezet 

(utcák, virágosítás stb.).” (északi part, non-profit)  

 

A vízparti táj szerepének feltérképezése során fontosnak tartottam a víz által erőteljesen 

determinált természeti környezet és a fürdőzésre alkalmas tó különválasztását. A 

megkérdezett szakértők szerint a parti sétányok, a vízhez közeli terek egyértelműen kedvelt 

célpontjai a vendégeknek (6 válaszadó), de a turisztikai vállalkozások is ide 

koncentrálódnak (1 válaszadó). Az elmúlt évszázadban kialakult birtokviszonyok a 

közeljövőben nem sok változtatásra adnak lehetőséget, a beépíthető, a gazdságba 

bevonható területek hiányát három válaszadó emelte ki (két északi part és egy déli part). A 

déli parton a szabadstrandok nagyobb mozgásteret biztosítanak a települések számára, az 

északi partszakasz nagy részét védett nádasok borítják. Összességében a táj fontos szerepet 

tölt be a turizmusban (2 válaszadó), ez magában foglalja a rendezett környezetet (2 

válaszadó), a településközpontok rekonstrukcióját (2 válaszadó), utóbbi kiemelkedő 

példája Balatonfüred. A vízközeli területek mellett a messzebb fekvő, tóparti kilátást 

nyújtó utak is vonzóak (1 válaszadó). Negatívumként hangzott el, hogy a Balaton mai arca 

az egykori halászfalvakból alakult ki, aminek következtében sok helyen nincs hagyománya 

a parti életnek (1 válaszadó), illetve a XX. században épített vasút és főút elhelyezkedése 

következtében az északi parti településeken nincsenek központok (1 válaszadó).  

 A víz mint utazási motiváció szerepét illetően megoszlottak a vélemények: van, aki 

szerint a víz önmaga nem elég, hogy utazásra motiváljon (2 válaszadó), más szakértő 

szerint éppen a – fürdőzésre alkalmas – víz a döntő az utazásban (1 válaszadó).  
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A vízparti táj (a víz vagy a tavat körülölelő természet) a balatoni utazás szerves, 

ingyenesen „igénybe vehető” része. Ennek helyszínei nemcsupán a víz közelében, de a 

csodálatos kilátást nyújtó távolabbi utakon, szolgáltatóknál (például borospince) is 

fellelhetők.  

 

4.5.6. A víztől független vonzerők szerepe  

 

„Nekem nagyon tetszik az, hogy a települések tudomásul vették, hogy sok ingyenes 

rendezvény kell, és olyan, ahol odamegyek és továbbmegyek (laza, nem kell leülni).” 

(északi part, profitorientált)  

 

A fürdőzéstől független turisztikai termékek, tevékenységek (aktív turizmus, bor és 

gasztronómiai turizmus, egészségturizmus – az alábbiakban ebben a sorrendben 

ismertetem az egyes termékekre vonatkozó eredményeket) helyzetének és potenciáljának 

értékelése a szakmai megkérdezések során is előtérbe került. A kulturális turizmus 

esetében különválasztottam az épített örökséget és a fesztiválokat, rendezvényeket. A 

lakossági vizsgálatot és a média tartalomelemzést kiegészítendő, a szakmai interjúk során 

az elmúlt években megvalósult fejlesztések, irányvonalak árnyaltabb értékelése vált 

lehetővé.  

 A víztől független aktív turizmust, a sportokat (például túrázás) általánosságban 

kevesebben (4 válaszadó) tartják önálló vonzerőnek, aminek hátterében vélhetően az áll, 

hogy ez szűkebb célcsoportokat mozgat meg. A kerékpározást mint önállóan utazásra 

motiváló vonzerőt 6 döntéshozó emelte ki. Ez igazolja a balatoni bringakörút 

megépítésének létjogosultságát annak ellenére, hogy a kerékpárút állapotát kritikák is érték 

(5 válaszadó). A kerékpáros turizmussal kapcsolatban a szakemberek véleménye két 

irányba mutatott: 1) a jelenlegi infrastruktúrát kihasználva kellene újabb útvonalakat, 

csillagtúra lehetőségeket kialakítani és kommunikálni, 2) a kerékpáros turizmus 

infrastruktúrája még hiányos (szervizek, pihenőhelyek, szálláshelyek, kisvendéglők). A 

kerékpározás kapcsán fontos kiemelni, hogy nem minden település megállóhely a Balatont 

körbekerekezők számára, illetve ezen belül is eltér a nappali és az éjszakai pihenőhelyek 

köre. A megkérdezett döntéshozók ebben mégis jó lehetőséget látnak, ez köszönhető az 

évek óta formálódó, jelenleg megvalósítás alatt álló kerékpáros stratégiának is, ami a maga 

4–5 milliárd forintos forrásával komoly előrelépést hozhat.  
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A bor és gasztronómiai turizmus kapcsán 6 döntéshozó definiálta a bort önálló 

vonzerőként. A bor egyre inkább szerepet kap a tó és környéke életében, az északi és a déli 

part neves borászatai mellé felzárkóznak az ún. „másodvonalbeli” pincészetek. A borhoz 

egy társadalmi szinten túl „érteni kell”, amely – magasabb státuszú – szegmensek a 

Balaton számára is értékes vendégeket hozhatnak. A borturizmussal kapcsolatban 

hátránynak tekinthető a pincészetek elhelyezkedése, amin például a badacsonyi régióban 

évek óta működő buszjárat segít.  

Az elmúlt években a Balatonnál számos, wellness szolgáltatásokat nyújtó négycsillagos 

szálloda nyílt. Az egészségturizmus ugyanakkor a megkérdezettek szerint nem kapcsolódik 

szorosan a tóhoz (2 válaszadó szerint lehet önálló vonzerő), a tóról kialakult képhez. Ezzel 

kapcsolatban elhangzott, hogy az egészségturizmus szűk célcsoportokat szólít meg, és 

hogy a wellness szolgáltatások minősége „megállt egy szinten”. A szakemberek 

tapasztalata szerint ugyancsak az egészségturizmus „leértékelődését” eredményezi, hogy 

egyre több szálloda próbál vendégeket vonzani egy-egy pezsgőfürdővel és szaunával 

„wellness” címszó alatt, és egy négycsillagos szállodai tartózkodás ára – a kuponos 

lehetőségek következtében – nagyon kedvező (a vendégek szemszögéből) illetve 

alulárazott (a szolgáltatók szemszögéből) lehet.  

 A megkérdezett turisztikai szakemberek elsősorban abban értettek egyet (8 

válaszadó), hogy a nyári időszakon kívül szervezett nagyobb fesztivál jó irány a balatoni 

turizmusnak, mára önálló vonzerőt jelent. Rendezvény és rendezvény nem ugyanolyan, a 

döntéshozók különbséget tesznek az utazás részét képező programok és a nagy tömegeket 

megmozgató fesztiválok között. Előbbiekből (programok) az a jó, ha minél több van a 

főszezonban. Az nagyobb vonzáskörű, jelentősebb fesztiválokat ezzel szemben ideális 

lenne (ez már részben megtörtént) időben összehangolni, hogy egymást erősítve járuljanak 

hozzá a Balaton turizmusának fejlődéséhez. A fesztivál tematikáját illetően a legnagyobb 

sikerre a gasztronómiával és a borral kapcsolatosak számíthatnak. A rendezvényeken 

kívüli kulturális látnivalók (épített örökség) mindössze két válaszadó szerint motiválhatnak 

önállóan utazásra. Ennek oka minden bizonnyal, hogy a régióban nem található 

emblematikus látnivaló (a keszthelyi Festetics kastély is inkább egynapos kirándulási 

célpont a régióban tartózkodók számára), és hogy a belföldi utazók számára hasonló 

kulturális környezet található meg a Balatonnál is.  
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A kvantitatív szakmai megkérdezés során a válaszadók az aktív turizmus, a bor és 

gasztronómiai turizmus, valamint az egészségturizmus (a kulturális turizmus nem szerepelt 

a kérdőívben) Balatoni turizmusban önálló vonzerőként játszott szerepét is értékelték (1-4-

ig terjedő skálán, ahol 1 = egyáltalán nem ért egyet, hogy önálló vonzerő is lehet, 4 = teljes 

mértékben egyetért). Ennek eredményei – a válaszok nem mutatnak eltérést aszerint, hogy 

a megkérdezett TDM szervetet képviselője vagy turisztikai szolgáltató – szerint a 

Balatonnál önállóan leginkább az aktív turisztikai (3,50, szórás: 0,65828) és a bor és 

gasztronómiai kínálat (3,47, szórás: 0,69087) lehet utazásra motiváló, míg legkevésbé az 

egészségturizmus (3,20, szórás: 0,72614).  

 

„Van ellentét a szegmensek között, ez egy bonyolult dolog – egyrészt azért van így, mert a 

rövid szezonban mindenki próbál kitalálni valamit, így a kínálat túlságosan diverzifikált, 

ennél fogva teljesen nyilvánvaló, hogy egy csökkenőben levő keresletre egy minőségileg 

megkérdőjelezhető kínálat jelenik meg.” (non-profit) 

 

4.5.7. A Balaton egyedi vonzereje, a potenciális márkaértékek köre  

 

A Balaton turisztikai régió potenciális márkaértékeit a szakmai megkérdezések nyitott 

kérdések segítségével térképezték fel. Ennek során nem csupán az egyedi jellemvonások 

meghatározása volt a cél, de a szakmai interjúk a versenytársaknak tartott desztinációkra is 

kitértek, ami a lakossági megkérdezés és a média tartalomelemzés eredményeivel 

együttesen nyújt áttekintést a tó és környéke területi lehatárolásainak turizmusorientált 

megközelítéséről, valamint a konkurenciának tartott – belföldi és külföldi – célállomások 

köréről. Ennek ismerete azért is fontos, mert a potenciális márkaértékeket bemutató 

márkapiramis középső fokán a versenytársaktól megkülönböztető jegyek kapnak helyet. 

Az online szakmai megkérdezés során a régió egyedi vonzerejét belföldi és külföldi 

vonatkozásban (vonzáskör) vizsgáltam, az alábbiakban az összesített eredmények 

olvashatók.  
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4.5.7.1. A Balaton versenytársai a turisztikai szakemberek értékelése szerint 

 

„Mindenki átment azon, hogy irány az Adria, irány Spanyolország, és rájött, hogy ez itt 

gyönyörű.” (északi part, profitorientált)  

 

Szakmai szemmel nézve, a balatoni utazás alternatívája elsősorban a tengerparti (közeli, 

európai) utazás (11 válaszadó) és az európai tavak felkeresése (8 válaszadó). Az európai, 

hegyvidéki tavak (Bodeni-tó, Garda-tó, Comoi-tó, Wörthi-tó) kapcsán a turisztikai 

döntéshozók úgy vélik, hogy a nyári üdülők számára kevésbé jöhetnek szóba, de 

mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni turizmusuk alakulását, fejlődési irányukat. 

Ezektől az ún. tengerszem típusú tavaktól a Balaton erőteljesen elkülönül a fürdőzési 

lehetőség miatt (más tavakban is lehet fürödni, de nem annyi helyen, nem olyan kiépített 

formában stb.). Azzal a kijelentéssel, hogy a Balatonnak nincsen versenytársa, 5 válaszadó 

értett egyet. A magyarországi vízparti desztinációk közül a Tisza-tavat (5 válaszadó, ezen 

belül 4 non-profit) és a Velencei-tavat (4 válaszadó, mindegyik non-profit) nevesítették a 

szakemberek, elsősorban a non-profit szervezetek (ideértve a TDM szervezeteket) 

képviselői. A Fertő-tavat hárman említették, elsősorban az aktív turisztikai lehetőségek és 

a vitorlázás kapcsán.  

 Tágabb értelemben az egész világ potenciális versenytárs (küldőpiactól, utazói 

szegmenstől függetlenül). A kutatásba bevont döntéshozók említették Budapestet 

(elsősorban a forrásokért vívott lobbi kapcsán), Erdélyt, Ausztriát, Szlovéniát, Toszkánát 

stb. (23. ábra) 

Itt tartom fontosnak megemlíteni, hogy többen (7 válaszadó) úgy vélik, a régió 

egyes települései is versenytársai egymásnak, függeltenül attól, hogy partmenti vagy nem 

partmenti elhelyezkedésűek. Ez elsősorban a strandok és a fesztiválok, rendezvények 

kapcsán kerül előtérbe. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként többen (4 

válaszadó) úgy érzik, hogy a nyári időszakon kívül a nem vízparti célállomások (például 

egy egészségturisztikai úti cél) is reális alternatívái a balatoni utazásnak.  
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23. ábra  

A Balaton mint turisztikai desztináció versenytársai  

 

 

Forrás: Saját kutatás (szakmai mélyinterjúk 2012)  

Megjegyzés: az ábrán belülről kifelé haladva csökken a desztinációk versenytársi jelentősége.  

 

4.5.7.2. A régió mint turisztikai úti cél potenciális márkaértékei  

 

„A vízi turizmust, a vízre való kijutást mondanám egyedi lehetőségnek. Ez lenne nagy 

élmény, a nagy vízfelület miatt.” (északi part, profitorientált)  

 

A kvantitatív szakmai megkérdezés során a válaszadók – nyitott kérdés keretében – 

sorrenben öt-öt egyedi jellemzőt (belföldi és külföldi vonatkozásban) nevezhettek meg. A 

válaszadók sorrendben öt egyedi vonást nevezhettek meg. A Balaton egyedi jegyei között 

belföldi és nemzetközi szinten sem neveztek meg a válaszadók sem konkrét települést (úti 

célt), sem konkrét látnivalót.  

 A Balaton régió potenciális márkaértékei belföldön és külföldön számos közös 

pontot mutatnak: a vízpart maga és a fürdőzés mindkét esetben vezető szerepet tölt be a 

válaszadó turisztikai szakemberek szerint. Ehhez belföldön a látnivalók sokszínűsége 

kapcsolódik szorosan, míg nemzetközi viszonylatban a gasztronómia és az ár–érték arány 

jelenthetik a tó és környéke megkülönböztető jegyét. Az aktivitások közül egyértelműen a 

sportok tartoznak hozzá szorosan a Balatonhoz. A borturizmus, a családbarát 

szolgáltatások és a horgászat belföldön nagyobb jelentőségűek. Ezzel szemben nemzetközi 

viszonylatban a vendégszeretet, azaz a régió „emberi arca” kap hangsúlyt.  
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Érdekes módon a horgászat, az egészségturizmus és a vitorlázás voltak azon tényezők, 

amelyeket első helyen sem belföldi, sem külföldi tekintetben egy válaszadó sem nevezett 

meg. Ezzel egyidejűleg, az objektív jellemzőnek tekinthető „legnagyobb, leg…” vonások 

belföldi tekintetben csak első helyen szerepeltek. Összességében belföldi 

összehasonlításban hét, külföldi összehasonlításban öt tényező volt, amelyeket legalább tíz 

szakember megnevezett. Ez arra utal, hogy a Balaton régió rendelkezik néhány 

dominánsnak tekinthető és széles körben ismert, elfogadott egyedi jellemvonással, 

amelyek jó alapot adhatnak a régió márkaként történő definiálásához. (24. ábra) 

 

24. ábra  

A Balaton egyedi vonzereje belföldön és külföldön (említések száma)  

 

 

Forrás: Saját kutatás (szakmai kérdőíves megkérdezés 2012)  

 

Az értekezés fókuszában álló természeti tájat belföldi vonatkozásban első helyen 6 

válaszadó (ez a 3. helyezés), második helyen 7 válaszadó (1. helyezés), harmadik helyen 5 

válaszadó (2. helyezés), negyedik helyen egy válaszadó, ötödik helyen pedig senki nem 

említette.  
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Külföldi vonatkozásban a következő eredmények születtek: a tájat első helyen 2 válaszadó 

(ez a 4. helyezés), második helyen 4 válaszadó (2. helyezés), harmadik helyen 5 válaszadó 

(1. helyezés), negyedik helyen egy válaszadó, ötödik helyen pedig senki nem említette. A 

tavat körülölelő táj tehát belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt fontos 

márkaértéknek tekinthető.  

A víztől független turisztikai termékek között dominálnak az aktív turisztikai 

tevékenységek. A bor és gasztronómiai turizmus megítélése azt tükrözi, hogy ez szűkebb 

célcsoportok számára lehet releváns, itt a bor mint egyedi vonás markánsabb (helyi 

ételspecialitások bármely desztinációban megtalálhatók). A kulturális vonzerőket is 

magában foglaló látnivalók, sokszínűség kategória elsősorban a desztinációval szemben 

támasztott elvásárokat jelentheti, a Balaton régióban gazdag kulturális örökség várja az 

utazókat.  

Az egészségturizmust a válaszadó egyöntetűben korlátozottan tartják a tó és környéke 

egyedi vonásának. A vitorlázást és a kerékpározást külön-külön is többen kiemelték, ami 

alátámasztja ezen – kisebb tömegeket megmozgató – vonzerők létjogosultságát, 

potenciálját. (20. táblázat) 

 

20. táblázat  

A víztől, fürdőzéstől független vonzerők mint a Balaton egyedi jellemzői belföldi és 

külföldi vonatkozásban 

  1. hely 2. hely 3. hely 4. hely 5. hely 

Látnivalók, sokszínűség 1 6 (5) 9 (5) 4 (2) 3 (1) 

Aktív pihenés, sport 1 (1) 2 (2) 5 (4) 3 (2)  

Borturizmus 1 4 (3) 2 (4) 2  

Kerékpározás 1 (1) (1) 1   

Gasztronómia  (2) 3 (3) 2 (6) 2 (2) 

Vitorlázás  (1) 1 (1)  2 (1) 

Egészségturizmus  (2) (2) 2 2 (1) 

Forrás: Saját kutatás (szakmai kérdőíves megkérdezés 2012)  

Zárójelben a külföldi összehasonlításban megfogalmazottak eredményei szerepelnek.  

A sorrend az összesített említések számát követi.  

 

A mélyinterjúk azt tükrözték, hogy a profitorientált vállalkozások jobban specializálnák a 

régió kínálatát, a non-profit szervezeteknél a versenysemlegesség és a „mindenkinek 

valamit nyújtani” szemlélet érződik.  
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A szakmai mélyinterjúk során megkérdezett turisztikai szakemberek elsősorban a 

horgászatban (7 válaszadó), a vízi turizmusban (ide értve a vízi sportokat, kajak-kenut) (5 

válaszadó, ebből 4 profitorientált), az aktív turizmusban (5 válaszadó, ebből 4 

profitorientált), a kerékpározásban (4 válaszadó, mindegyik profitorientált) és a 

vitorlázásban (3 válaszadó, mindegyik profitorientált) látják a tó és környéke egyediségét. 

A tó egyedi vonásai is megjelentek (4 válaszadó, ebből 3 non-profit), ami az édesvizet, a 

sekélységet, a nagy vízfelületet, a víz gyógyhatását foglalja magában. A tavat körülölelő 

természeti környezetet ketten emelték ki, itt elsősorban annak emberléptékűségére 

gondolva. Kisebb szerepet kapott az egyedi jellemzők sorában a bor és gasztronómia (2 

válaszadó) és a kisgyermekes családok számára ideális kínálat (2 válaszadó). A nem 

partmenti területek közül a Balaton-felvidék egész évben vonzó úti cél lehet (2 válaszadó).  

 Ezzel egyidejűleg többen (5 válaszadó) nem tudtak egyediséget, ernyőjellegű 

hívószót megfogalmazni, illetve ketten hangsúlyozták, hogy a régió nem vonzó egész 

évben.  

A motorcsónakok engedélyezése nem volt egyértelmű a válaszok alapján, itt mindkét oldal 

hangot adott álláspontjának (2-2 válaszadó).  

A Balaton márka területi szempontú megközelítéséhez a szakértők fontosnak vélték, hogy 

a régió egésze 4-5-6 kisebb régióra lebontva lehet a legsikeresebb (6 válaszadó, mindegyik 

non-profit), ami azonban jelenleg nem tükröződik vissza a tó és környéke turisztikai 

marketingjében, fejlesztéseiben. A turisztikai döntéshozók azt is kiemelték (3 válaszadó), 

hogy külföldön a Balaton egy egységként jelenjen meg.  

 

4.5.8. Fejlesztések, jövőkép  

 

„Remélem, hogy kiemelt projektként fogják kezelni a Balatont. Ennek a legjobb 

forráselosztója a BFT lehetne. Egy 4-5 milliárdos (éves) kerettel csodákat lehetne tenni a 

Balatonon.” (déli part, non-profit)  

 

Ahhoz, hogy a Balaton turizmusa a jövőben fenntartható és versenyképes legyen, sok-sok 

fejlesztésre, fejlődésre van szükség. Figyelembe véve, hogy a tó és környéke az utazók 

széles rétegének vonzó, szükséges az elmúlt években mostohaként kezelt alacsonyabb 

kategóriájú szálláshelyek fejlesztése (7 válaszadó). Emellett további magas minőségű, 

téliesített szálláshelyek is kellenek (5 válaszadó, ebből 4 non-profit), elsősorban azokon a 

településeken, ahol jelenleg nincs egész évben nyitva tartó szálláshely.  
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Az új attrakciók, nagyobb jelentőségű vonzerők sokat segíthetnek a tó turizmusán (6 

válaszadó), továbbá az egész évben nyitva tartó szabadidő- és sportlétesítmények (4 

válaszadó). De komoly hiányosságok jellemzik a közlekedési infrastruktúrát (4 válaszadó) 

és a táj, a települések rendbetételét, rendezettségét (4 válaszadó). Emellett a vitorlázás (3 

válaszadó) és az aktív turizmus fejlesztését (2 válaszadó), valamint a csónakkikötők 

létesítését (2 válaszadó) tartják indokoltnak. A fejlesztések kapcsán elhangzott, hogy az 

eddigi elaprózott pályázatok után eljött az ideje a nagyobb volumenű projekteknek.  

Az együttműködések kapcsán a kvantitatív szakmai megkérdezés eredményei a 

válaszadók optimizmusáról adnak tanúbizonyságot: kétharmaduk tervezi a partnerek 

számának (31 érdekelt) és az együttműködések tartalmának (30 érdekelt) növelését. 

Mindezzel összhangban a válaszadók hattizede (29 érdekelt) szerint az együttműködések 

előtérbe kerülnek a jövőben. 17-en úgy vélik, hogy az együttműködések terén nem lesz 

változás a közeljövőben, és mindössze egy válaszadó szerint háttérbe szorulnak az 

együttműködések.  

Pro (4 válaszadó) és kontra (9 válaszadó) egyaránt hangzottak el érvek, a mérleg nyelve 

mégis arra billent, hogy a Balatonról nem „hiányoznak” a nemzetközi szállodaláncok. A 

szállodalánc mellett szólt, hogy új vendégkört hozna, több külföldit, egy kevésbé 

kihasznált egység is működhetne egész évben, munkahelyeket teremtve ezzel. Ugyanakkor 

a Balaton arculatához nem tartják illőnek az ún. resort jellegű szállodákat, klubszállodákat. 

A voksukat a szállodalánc mellett letevők is csupán néhány egységre gondoltak. Sokkal 

inkább lehet a jövő a kisebb, egyedi, különleges szálláshelyek nyitása (ilyenek most is 

működnek, ámde érdekes (?) módon nem a part mentén, így például a dörgicsei Sárffy 

Ház, a lesencetomaji Villa Fiore vagy a köveskáli Káli Art Inn).  

A sok-sok kritika ellenére a megkérdezett turisztikai szakemberek optimisták a 

jövőt illetően (12 válaszadó). A pesszimisták (4 válaszadó) mindegyike profitorientált 

vállalkozás. A Balaton turizmusának jövőjét megalapozandó most érkezett el az idő a 

komoly változásra, cselekvésre (5 válaszadó). A változások ellenére a tó és környéke 

néhány év múlva is a vízpartra épít majd (5 válaszadó), és remélhetőleg (2 válaszadó) a 

közeli jövőben már egy Balaton márka csábítja utazásra a potenciális belföldi és külföldi 

látogatókat. Ennek az „emberibb” jövőnek része lesz a fejlesztéseknek köszönhetően egyre 

több élményt nyújtó turisztikai kínálat, a Balaton régió lakossága és turisztikai szolgáltatói, 

akik felismerik az együttműködés fontosságát, és nem utolsósorban a tavat választó utazók, 

akik egyre nagyobb számban érkeznek majd a Balatonhoz.  
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4.5.9. Következtetések  

 

A szakmai megkérdezések számos, sok esetben a turizmuson túlmutató aspektusból 

értékelték a Balaton turisztikai régiót. A kutatás eredményei alátámasztották, hogy 1) az 

utazási élményt számos szereplő együttesen nyújtja, ezért a desztináció sikerét alapjaiban 

befolyásolhatja az egyes érdekeltek közötti kapcsolat, együttműködés; 2) a turizmusban 

érdekeltek nem egyenlőek, nem egyenlő mértékben járulnak hozzá az úti cél 

teljesítményéhez, ennek értelmében eltérő mértékben részesülnek a forgalomból, 

bevételekből, ami befolyásolja piaci helyüket, erejüket és érdekérvényesítő képességüket; 

3) a desztinációban a piaci szereplők által nem ellátott feladatokat egy külső szervezet 

(TDM) látja el, amelynek létjogosultsága helyi szinten indokolt; 4) a köz- és a magánszféra 

érdekellentéte visszatükröződik az egyes szereplők közötti kapcsolatokban; 5) a helyi 

lakosság nem játszik domináns szerepet sem mint fogadóközösség, sem mint 

fogyasztó/vendég.  

 Összhangban a magyarországi adottságokkal és hagyományokkal, a TDM-alapú 

szerveződésnek van kiemelt szerepe. A helyi szintű feladat- és jogkörök kialakítását, 

továbbfejlesztését indokolja, hogy a turizmus helyi szintű szerveződése iránt a piaci 

szereplők részéről is jelentős igény mutatkozik. Ez visszatükröződik a turisztikai 

szolgáltatók kapcsolataiban, azok tartalmában. A TDM szervezetek, amelyek a piaci 

szereplők és az intézmények között helyezkednek el, lehetnek a – jelenleg hiányos – 

közvetítők a stratégiai iránymutatásnak, de itt említhetjük meg a médiát, a 

hirdetésszervezőket és az oktatási intézményeket is, akikkel a turisztikai vállalkozások 

ritkábban ápolnak közvetlen kapcsolatot.  

 A köz- és a magánszféra érdekellentéte (a hosszú távú, sokszor versenysemleges és 

a rövid távú, konkrét – pénzben mérhető – eredményeket hangsúlyozó szemlélet áll 

egymással szemben) végighúzódik az érdekeltek közötti kapcsolatokban, ideértve a 

partnerek körét, a nyújtott hozzájárulást, az együttműködés céljait és tartalmát. A kutatás 

eredményei szerint a helyi szintű gondolkodás dominál, a Balaton régió egésze jelenleg 

nem hívószó a piaci szereplők számára (arra nem adott választ a vizsgálat, hogy ez 

mennyiben tudható be a stratégiai iránymutatás hiányának és az egyes vállalkozások 

fokozódó terheinek).  

 Az erőteljes partmenti dominancia mellett a parton belül is nagymértékű 

különbségek figyelhetők meg. A nem partmenti területek közül a Balaton-felvidék a 

legvonzóbb, a legnagyobb potenciált magában hordozó.  
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Annak ellenére, hogy a turizmus kiemelt szerepet játszik a Balaton régió életében, és a 

desztináció jelentősen hozzájárul az ország turizmusának teljesítményéhez, a terület 

érdekérvényesítő képessége kicsi. Ennek okai között a falusias-kisvárosias környezet 

komoly hátrányként jelenik meg. A turizmus szerepe foglalkoztatóként kiemelkedő, de a 

lakosok nem egyenlő mértékben részesülnek az előnyökből, ami negatív attitűdökben 

ölthet testet.  

 A Balaton mind a mai napig kiemelt helyet foglal el a belföldi utazók térképén. A 

tó és környéke több mint egy célállomás, a vendégek érzelmileg is kötődnek hozzá. A 

vízparti és a táji környezet az utazók széles rétege számára vonzó, ezen belül az egyes 

szegmensek más és más iránt érdeklődnek. A fürdőzéstől független turisztikai termékek 

közül a szezonon kívüli nagyobb horderejű fesztivál, a kerékpározás és a borturizmus 

önmagukban is utazásra csábítóak, az egészségturizmus azonban nem szerves része a 

turisztikai kínálatnak. (21. táblázat és 25. ábra) 
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21. táblázat  

 

A szakmai megkérdezések eredményeinek rövid összegzése az értekezés céljainak 

tükrében  

Hipotézis Következtetés, eredmények 

Hipotézis 1 (vízparti táj szerepe) 

A táj fontos része a Balatonról alkotott képnek (partközeli 

területek és kilátópontok).  

A tavat körülölelő táj egyedi.  

Hipotézis 2 (a Balaton szerepe) 

A Balaton kiemelt szerepet játszik az ország turizmusában. 

Az itt termelt bevételek kis része kerül vissza a régióba.  

A régió nem tud élni a lehetőségeivel, kicsi az érdekérvényesítő 

képessége. 

A TDM szervezetek jobban átlátják a regionális szintet. 

Hipotézis 3 (víztől független turisztikai 

termékek) 

3/a (kulturális turizmus): a fesztivál önmagában utazásra vonzó.  

3/b (aktív turizmus): leginkább ez kapcsolódik a vízparti tájhoz. 

A turisztikai szolgáltatók körében még dominánsabb. 

3/c (bor és gasztronómia):része az utazásnak, de szűkebb 

célcsoportokat szólít meg. A bor egyedi jellemző lehet. 

3/d (egészségturizmus): nem kapcsolódik a vízparti utazáshoz.  

Hipotézis 4 (kapcsolatok) 

A Balaton korlátozottan hívószó.  

Hiányzik a regionális szintű iránymutatás.  

Egyéni érdekek érvényesülése, személyfüggő.  

Helyi szintű szereplők kulcspozíciója.  

A TDM-ek jobban azonosulnak a Balaton régió egészével. 

Hipotézis 5 (helyi lakosság szerepe) 

A lakosság nem része a Balaton képnek.  

A helyi közösség turisztikai fogyasztása nem jelentős.  

Az üdülőtulajdonosok jelentős turisztikai potenciállal 

rendelkeznek. 

Turizmus rendszere a vízpartokon 

A régió gazdasági, társadalmi, kulturális, természeti, politikai és 

technológiai környezetének értékelése.  

A vízparti táj szerepének értékelése.  

A víztől független turisztikai termékek értékelése.  

Területi szintek, centrum és periféria a Balaton régión belül.  

Balaton potenciális márkaértékei 

Racionális jellemzők.  

Érzelmi előnyök (belföldi utazás szerepe).  

Versenytársak köre.  

Néhány domináns egyedi vonás (táj, édesvíz, sokszínűség) 

4–6 kisebb régióra bontva. 

Forrás: Saját kutatás (szakmai megkérdezés 2011–2012)  
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25. ábra  

A Balaton turisztikai szempontú értékelése a megkérdezett döntéshozók szerint  
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5. Összefoglalás, a hipotézisek elfogadása/elvetése a kutatási 

eredmények tükrében 
 

A megfogalmazott hipotézisek igazolásán/elvetésén túl az értekezés sokrétűen vizsgálta a 

vízparti területek turizmusát. A turizmuselméleti ismeretekre saját kutatásaim több ponton 

reflektálnak. Ennek értelmében jelen összefoglaló fejezetben a turizmuselmélettel való 

kapcsolódási pontok bemutatását a táj szerepére vonatkozó eredmények ismertetése 

(ideértve a turizmus rendszerének értelmezését a vízparti célállomásokon), a hipotézisek 

elfogadása/elvetése, végül a Balaton régió márkaértékeinek részletezése követi.  

 A komplex módszertan mentén lefolytatott kutatás az egyes kérdések 

többszempontú megválaszolását tette lehetővé. A statisztikai adatok és a primer 

adatfelvétel – esetenként egymásnak ellentmondó – következtetéseinek értelmezése 

kiegészül saját tapasztalataimmal és meglátásaimmal.  

 

5.1. KUTATÁSI EREDMÉNYEIM A TURIZMUSELMÉLETI TÉTELEK TÜKRÉBEN  

 

Saját kutatásaim alátámasztják a vízpartok turizmusban betöltött kiemelkedő szerepét, 

hiszen széles célcsoportok számára vonzóak és elérhetőek. Összhangban a statisztikai 

adatokkal, a vendégfogadás jelentős szerepet kap(hat) a desztinációk gazdaságában, ami 

elsősorban a foglalkoztatásban mutatható ki. A vízpartok turizmusa mind a mai napig 

döntően a nyári időszakhoz köthető, az utazási élmény meghatározó része a fürdőzési 

lehetőség és a kedvező időjárás. Kutatásaim alátámasztották, hogy a kereslet és a kínálat 

között fontos közvetítő szerepet tölt be a média, amelynek híradásai a turizmus 

vonatkozásában pozitívnak tekinthetők. A turizmuselméleti ismeretekkel összhangban, 

vizsgálataim igazolták, hogy az utazási élményt több – egymástól jelentőségükben 

különböző, nem egyenlő – szereplő együttesen biztosítja, amelyek közötti együttműködés 

szinergiahatást eredményezve javíthatja a desztináció sikerességét. Ugyancsak a 

feldolgozott szakirodalom következtetéseihez kapcsolódva, a desztinációban az egyes 

turisztikai szereplők által nem ellátott feladatokat a helyi szintű TDM szervezetek láthatják 

el a leghatékonyabban. A profitorientált szereplők rövidtávú, konkrét eredményeket hozó 

céljaik mellett a turisztikai szervezetek valósíthatják meg a desztináció hosszabb távú 

stratégiáját, lehetnek közvetítők az egyes szolgáltatók és a magasabb szintű (regionális, 

országos) döntéshozók között.  
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Ezzel egyidejűleg azt tapasztaltam, hogy a vízpartok turizmusa nemzetközi és hazai 

vonatkozásban hasonló problémákkal szembesül, illetve hosszabb időtávra visszatekintve 

is vannak máig megoldatlan kérdések. Kutatásaim alapján úgy vélem, hogy a vízpartokat 

(különösen a Balaton régiót) érintő tudományos és a turisztikai szereplők elvárásainak 

megfelelni kívánó, erőteljesen marketingorientált vizsgálatok felhívják a figyelmet a 

további együttműködés, a folytonosság és az egymásra épülés lehetőségére, hogy ennek 

eredményeként valóban a régió fejlődését szolgálják, és a dokumentumokban leírtak valódi 

tartalommal támogassák a célkitűzések megvalósítását.  

 

5.2. A TÁJI KÖRNYEZET SZEREPE A VÍZPARTI CÉLÁLLOMÁSOKON, EZEN BELÜL A BALATON 

RÉGIÓBAN  

 

A víz által erőteljesen determinált táj a vizsgált hipotéziseknek, a turizmus rendszere 

értelmezésének és a Balaton márkaértékei feltérképezésének egyaránt szerves részét 

képezi, ezért indokoltnak tartom a kérdéskörrel kapcsolatos eredmények külön 

összefoglalását.  

A vízparti desztinációk a potenciális utazók tudatában motivációtól, évszaktól 

függetlenül egységként jelennek meg. A „vízpartiság” közvetlenül (például víz, természeti 

környezet, növény- és állatvilág, levegő, napsütés) és közvetve, ezen belül a vízre alapozva 

(például vízi tevékenységek) és a fürdőzéstől függetlenül (például séta, kerékpározás, 

panoráma) van jelen. A magyarországi desztinációk elismert vonzereje a vízpart által 

erőteljesen determinált táj, amely a döntéshozatalban és a hazai úti célok megkülönböztető 

jegyei között is fontos szerepet kap. A táj szépsége a két legjelentősebb vízparti 

célállomás, a Balaton és a Tisza-tó esetében is pozitív és domináns eleme az imázsnak.  

 

Kutatásaim eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a térspecifikus desztinációk 

(város, falu, hegyvidék, vízpart) közül a vízparti területeknél a táji adottságok 

imázsformáló szerepe dominál.  

 

A vízparti célterületeken élő közösség, a célállomás társadalmi, kulturális adottságai az 

imázsban és az utazási döntéshozatalban nem domináns. A belföldi utazók számára 

ismerős közegbe való látogatás esetében a táji környezet dominál a fogadóterület 

lakosságával szembeni attitűdök felett. Az emberi tényező felől közelítve, az 

együttutazókkal (család és barátok) töltött minőségi idő jelenti a vonzerőt.  
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Itt fontos megemlíteni, hogy néhány település (például Tihany, Szigliget) egyedi, a 

látogatók számára is vonzó épített örökséggel rendelkezik.  

Ezzel párhuzamosan a vízparti desztinációk helyi társadalma a turisztikai 

szolgáltatóknak sem célcsoportja, arra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre információk, 

hogy (turisztikai és nem turisztikai) fogyasztásukat befolyásolja-e, hogy az adott vízparti 

célterületen élnek. A vízpartok márkaértékeinek tekinthető egyedi jellemvonások között az 

emberi tényezőhöz szorosan kapcsolódó vendégszeretet nemzetközi összehasonlításban 

kaphat szerepet.  

 

A táji környezet erőteljes imázsformáló szerepével egyidejűleg, a vízparti területek 

fogadóközössége, a helyi lakosság és az általuk teremtett, épített környezet nem domináns 

eleme sem az imázsnak, sem a döntéshozatalnak. A potenciális márkaértékek között a 

helyiek vendégszeretete a nemzetközi összehasonlításban kaphat helyet.  

 

A kutatás eredményei rávilágítottak arra, hogy a hazai vízpartok keresletének döntő 

hányadát adó belföldi vendégek számára az országhatáron belüli utazás számos, a 

vízparttól független racionális és emocionális előnnyel jár. A belföldi turizmus által 

megtestesített tényezők érdemben befolyásolják ezen célállomások márkaértékeit és 

versenyképességét. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy egyes utazói szegmensek számára a 

belföldi utazás – a külföldi desztinációkkal összehasonlítva – negatív érzeteket is kelthet. 

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezek az utazók által észlelt előnyök összekötik a hazai 

célterületeket, ezáltal részei lehetnek egy jövőbeni, ernyőjellegű Magyarország márkának.  

 

Következtetésképp megállapítható, hogy – az úti cél térspecifikus jellemzőjétől függetlenül 

– a jelentős belföldi vendégforgalommal rendelkező desztinációk számára a belföldi 

utazással járó előnyök erőteljesen formálják az imázst, befolyásolják az utazási döntést, és 

helyet kapnak a célállomások potenciális márkaértékei között.  

 

Az elmúlt években előtérbe kerülő, a fürdőzéstől független vonzerők mára a vízparti 

utazáson részt vevők széles rétegek számára – elsősorban az utazás alatt végzett 

tevékenységként – vonzóak. Kutatásom eredményei szerint az aktív pihenés és a sportolási 

lehetőségek azonban önálló motivációként is megállják a helyüket. Az ismerős kulturális 

közeget jelentő hazai vízpartokon a kulturális kínálat inkább az utazás része (ez alól a 

nagyobb horderejű fesztiválok képezhetnek kivételt), ahogy a bor és a gasztronómia is csak 
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korlátozottan, bizonyos célcsoportokat motivál balatoni utazásra. Kutatásaim szerint az 

egészségturizmus jelenleg nem képezi részét a vízparti, ezen belül a balatoni utazásnak, 

még az ott tartózkodás alatt is csak szűk célcsoportok számára vonzó.  

A víztől független vonzerők, visszatükrözve a szakma erőesen turizmusorientált 

gondolkodásmódját, nagyobb szerepet kaptak a hazai vízpartok nemzetközi 

összehasonlításban megfogalmazott egyedi jellemzői között. A kutatás eredményeinek 

értelmezéséhez hozzátartozik, hogy minden turisztikai termék (tevékenység) és desztináció 

esetében alapvető a kereslet és a kínálat, az adottságok pontos ismerete. Reflektálva a 

nemzetközi szakirodalomban foglaltakra, magam is úgy vélem, hogy a holisztikus (például 

turizmuson túlmutató) és koncepciójában is definiált turisztikai termékek potenciális 

márkaértékekké válhatnak (jelenleg nagyon hiányos az egyes termékek és a desztináció 

kapcsolata).  

 

Kutatásaim alapján megállapítást nyert, hogy a vízparti területek turizmusában az aktív 

turisztikai lehetőségek megállják a helyüket önálló vonzerőként. A kulturális turisztikai 

kínálat, valamint a bor és gasztronómia az utazási élmény szerves részét képezik. Az 

egészségturisztikai szolgáltatások a vízparti desztinációkban az imázsban nem jelennek 

meg markánsan, ezáltal a potenciális márkaértékek között sem szerepelhetnek dominánsan.  

 

Területi szempontból elmondható, hogy a vizsgált belföldi potenciális utazók a 

magyarországi célállomásokról kisebb földrajzi egységben (tó, település) gondolkodnak, a 

külföldi desztinációk tekintetében pedig országok jelennek meg a megkérdezettek 

képzeletbeli térképén. A 179 településből álló Balaton régióban a part menti és a nem part 

menti desztinációk közötti különbségeken túl jelentős eltérések tapasztalhatók a part 

mentén is, ami arra enged következtetni, hogy a vízparti fekvés önmagában még nem 

elegendő a sikeres turizmushoz. A nem partmenti területek közül a Balaton esetében 

egyértelműen a Balaton-felvidék turisztikai vonzereje jelentős egész évben. A turizmus 

helyi szerveződése iránti igényt, illetve a TDM szervezetek elismertségét jelzi a helyi 

szereplőkkel való szoros együttműködés. A centrális és a periferikus helyzetű területek 

értelmezéséhez hozzátartozik, hogy a Balaton régió mai arculata hosszú évszázadok alatt 

alakult ki, és az elmúlt évszázadban kialakult erőviszonyok még sokáig alapjaiban 

határozzák meg a fejlődési lehetőségeket.  
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Kutatásaim igazolták, hogy minél közelebbi a desztináció, a potenciális utazók annál 

kisebb földrajzi egységben gondolkodnak. A jelentős belföldi vendégforgalommal 

rendelkező magyarországi vízparti területeken a településszintű összefogás szükségét és 

jogosultságát támasztják alá vizsgálataim.  

 

5.2.1. A turizmus rendszerének értelmezése a vízparti desztinációkban  

 

A vízparti táj adottságai a turizmus rendszerének egyes elemeit sokrétűen befolyásolja. A 

kutatási eredmények értelmezését
57

 a 26. ábra a tartalmon túl azzal is szemlélteti, hogy a 

kirakó egyes darabjai – közvetve vagy közvetlenül – minden más elemmel kapcsolatban 

állnak, illetve az egyes színekkel jelölt elemek egy-egy témára fókuszálnak.  

 A táj (zöld színnel jelölt) önmaga a turizmus rendszerének egyik környezete. 

Egyúttal a táji adottságok a többi környezetet (például nagy számú üdülőtulajdonos, 

gazdaság szerkezete, kicsi érdekérvényesítő képesség) is befolyásolják. A vízparti táj a 

potenciális utazók számára sokrétűbb jelentéssel rendelkezik, mint a desztinációt képviselő 

szereplők számára. A táj egyedi adottságait – ami ezáltal márkaértéknek tekinthető – a 

keresleti és a kínálati oldal egyaránt elismeri.  

 A vízparti utazáshoz kapcsolható turisztikai termékek, tevékenységek és 

infrastruktúra (például szálláshelyek, közlekedés) (sárga színnel jelölt) tekintetében 

erőteljesen kidomborodik a turisztikai döntéshozók termékorientált gondolkodásmódja. Az 

utazók számára az egyes tevékenységek szerves részei a vízparti utazásnak, ezzel szemben 

a kínálati oldal szereplői jóval nagyobb hangsúlyt helyeznek a termékekre és az 

infrastruktúrára (illetve utóbbi hiányosságaira). A legnépszerűbb tevékenységek köre 

ugyanakkor egységes (aktív turizmus, bor és gasztronómia, egészségturizmus és kulturális 

turizmus). Az egészségturizmus kapcsán fontosnak tartom megjegyezni, hogy véleményem 

szerint – erre a kutatásaim nem adtak pontos választ – az egészségturisztikai kínálat 

megjelenése a potenciális utazók tudatában a keresleti oldalon bekövetkezett változások 

(például egészségtudatosság) mellett a turisztikai szakma erőteljes kommunikációjának, 

szemléletformálásának is köszönhető.  

 A belföldi utazás előnyei (kék színnel jelölt) a keresleti és a kínálati oldalon 

egyaránt megtalálhatók. Ennek három legfontosabb – vízparttól független! – dimenziója a 

biztonság, a megközelíthetőség és a családdal, barátokkal együtt töltött idő.  

                                                 
57

 Az ábra értelmezése a jelen összefoglaláson túl további értékelésre ad lehetőséget.  
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 A vízparti desztinációk területi lehatárolását támogató eredmények (narancssárga 

színnel jelölt) szerint minél közelebbi az úti cél, a turisták annál kisebb területi egységben 

gondolkodnak. A magyarországi vízpartok esetében a helyi (települési) szint
58

 lehet a 

legkisebb, feladat- és jogkörökkel felruházott területi egység, amelyet a potenciális utazók 

észlelnek. A kutatás felhívta továbbá a figyelmet az – egységként kezelt – vízparti 

desztinációkon belül tapasztalható különbségekre, amely nemcsupán a part menti és a nem 

part menti fekvésben jelentkezett, hanem a part mentén is.  

 A közvetítő szektoron belül (nem kiemelt, fehér színnel jelölt) vizsgált marketing 

egyértelműen a kínálati oldalhoz kapcsolódik. A média tapasztalataim szerint közelebb áll 

a potenciális utazókhoz. A jelenleg is formálódó TDM szervezetek esetében több, helyes 

irányba tartó, valós keresleti és kínálati tapasztalatokra építő, részben már megvalósult 

elképzelés kapott helyet.  

 

 

                                                 
58

 A települési szint csak a Balaton és a Tisza-tó esetében jelent meg a kutatásom során.  
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26. ábra  

A turizmus rendszerének értelmezése a vízparti desztinációkban, különös tekintettel a táji környezetre  
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5.3. A HIPOTÉZISEK ELFOGADÁS/ELVETÉSE  

 

A doktori értkezesemben meghatározott hipotézisek közül saját vizsgálataim több 

feltételezés helyességét támasztották alá. (22. táblázat) 

 

Tézis 1  

A lakossági, a média- és a szakmai megkérdezések egyöntetűen támogatották, hogy: A 

térspecifikus turisztikai desztinációk márkázása során az adott földrajzi objektum (például 

város, falu, víz, hegy) egyedi tulajdonságai a meghatározóak, amelyek kiinduló pontként 

szolgál(hat)nak a márkaértékek megtalálásához. (Hipotézis 1) A vízpart által determinált 

táji környezet egészében és egyes elemeiben (például vízfelület, növény- és állatvilág, 

domborzat, kilátás) megjelenik a vízpartokról alkotott képben, az utazási döntéshozatalban 

befolyásoló tényező, és helye van a magyarországi vízparti területek potenciális 

márkaértékei között. A víz és környezete közvetlenül (például fürdőzés) és közvetve 

(például kilátás) jelenik meg a desztinációk kínálatában. Az utazók számára a vízparti táj 

motivációtól függetlenül élményt jelent.  

 

Tézis 2  

A magyarországi vízparti desztinációkról kialakult képet nagymértékben uralja a 

Balatonról a (potenciális) utazókban élő kép. (Hipotézis 2) Ennek vizsgálata más vízparti 

desztinációk számára is értékes információkkal szolgál, mert a legnagyobb tó által kínált 

utazási élmény tükrében – pozitív vagy negatív irányban befolyásolva – keresnek fel más 

vízpartokat a potenciális látogatók. A passzív pihenés dominanciája más vízpartok számára 

is szükségessé teszi (amennyiben a víz fürdőzésre alkalmas) a kulturált, mai igényeknek 

megfelelő infrastruktúra kiépítését. A fürdőzéstől független turisztikai termékek növekvő 

(el)ismertsége más vízpartok számára is fejlődési potenciálokat, irányvonalakat jelent(het). 

Itt hívom fel arra a figyelmet, hogy a Balaton régió a magyar lakosság számára érzelmi 

többlettel rendelkezik, az úti célok között elfoglalt vezető helye a nem vízparti 

desztinációkkal összehasonlítva (például egy utazási döntésnél) is számottevő.  
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Tézis 3  

A vízparti desztinációk esetében a kapcsolódó turisztikai termékek – például aktív turizmus, 

bor és gasztronómia, egészségturizmus és kulturális turizmus – képesek a vízparttól teljes 

mértékben függetlenedni, aminek eredményeként mindkét potenciális márkaérték – a 

vízpart és az egyéb turisztikai vonzerő/termék – gyengül annak ellenére, hogy 

turizmuselméleti szempontból éppen a szinergiahatásnak köszönhető erősödés lenne az 

elvárható. (Hipotézis 3) Ezt a feltételezést az érdekeltek széles körének bevonásával 

vizsgáltam. Kutatásaim alapján megállapítást nyert, hogy a magyarországi vízparti 

területek turizmusában az aktív turisztikai lehetőségek, valamint a bor és gasztronómia 

önálló utazási motivációt, egyúttal potenciális márkaértékeket jelentenek. A kulturális és az 

egészségturisztikai kínálat nem képezi szerves részét a vízparti utazásnak, szűk szegmensek 

számára vonzó. Ez a pillanatkép egyrészt mutatja az elmúlt évek fejlesztéseinek 

„beérését”, másrészt néhány év múlva egy hasonló célú kutatás a további termékek 

beépülését támaszthatja alá. Az egyes termékek, tevékenységek megítélése nagyon sokrétű 

volt a kutatás során, a hipotézisek elfogadásához/elvetéséhez hozzátartozik, hogy 

megítélésem szerint a vízparti tájhoz, a vízparti utazáshoz történő kapcsolódási pontok 

hiányoznak. Ezt rendkívül fontosnak tartom a tervezés, a fejlesztés során, mert pontosan ez 

adhatja meg azt a plussz, hosszú távon is fenntartható és versenyképes értéket egy-egy 

desztináció számára, amitől nem egy „bárhol elérhető, könnyen lemásolható turisztikai 

szolgáltatást” kínál, hanem csak az adott célterületen megtapasztalható utazási élményt.  

 

Tézis 4 

Kutatásaim alapján elvetettem azt a feltételezést, miszerint: A vízparti desztinációk mint 

tipikusan hálózati márkák esetében a márka által nyújtott hozzáadott érték az 

együttműködésekben, a döntéshozók közötti kapcsolatok kialakításában játszik szerepet, 

ami pozitívan befolyásolja a versenyképességet, a versenyelőnyön alapuló márkaértékek 

meghatározását. (Hipotézis 4) A turisztikai szakemberek számára a regionális szintű 

desztináció nem közömbös, de a valóságban dominálnak a gazdasági megfontolások (a 

vállalkozás nyereségessége, fenntarthatósága stb.). Ez a jövő szempontjából egyértelműen 

pozitívan értékelhető, jelentős potenciálokat rejt magában egy regionális szintű közös, az 

egyes szereplők számára konkrét előnyökkel járó célrendszer megfogalmazásához és 

megvalósításához. Bár vannak a területi identitásra (Balaton régió esetében is) vonatkozó 

kutatások, tapasztalataim szerint ezek a kötődések a turisztikai szereplők piaci magatartását 

jelenleg nem, vagy csak igen csekély mértékben befolyásolják.  
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Itt én a magasabb (országos, regionális) szintű intézmények iránymutatását tartom 

kulcsfontosságúnak, a stratégiai dokumentumok valódi tartalommal történő feltöltését, 

ahová aztán az egyes szereplők csatlakozhatnak.  

 

Tézis 5 

Kutatásaim nem igazolták a hipotézist, miszerint: A vízparti desztinációk esetében létezik 

egy olyan, regionálisnak tekinthető identitás, amikor is a helyi lakosság a településszintű 

kötődésen túl szorosabb, meghatározó kapcsolatban él a környezetét képező vízparttal, 

ezáltal az erősebb identitással rendelkező vízparti desztinációk sikeresebben márkázhatók. 

(Hipotézis 5) A helyi lakosság turisztikai szerepének vizsgálatát ugyancsak több oldalról 

közelítettem meg. A Balaton régió gazdag turisztikai kínálata ellenére a tó és környéke 

társadalma az országoshoz hasonló problémákkal küzd. Talán ezért a helyi közösségek 

turisztikai fogyasztása nem jelentős, a szolgáltatóknak nem célcsoportjai ők. Ez – 

figyelembe véve az identitásra vonatkozó más kutatások eredményeit – jelentős potenciált 

rejt magában, mert a helyiek által generált fogyasztás nem csupán a vállalkozások 

fenntarthatóságát, a létesítmények kihasználását javítja, de hozzájárul a természeti és 

kulturális értékekben gazdag Balaton régió népességének életminőségéhez, regionális 

identitásának erősödéséhez.  
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22. táblázat  

A vizsgált hipotézisek a kutatási eredmények tükrében  

Hipotézis 

Lakossági 

megkérdezé

s 

Média-

elemzés 

Szakmai 

megkérdezé

s 

Hipotézis 

Hipotézis 1: A térspecifikus turisztikai 

desztinációk márkázása során az adott 

földrajzi objektum (például város, falu, 

víz, hegy) egyedi tulajdonságai a 

meghatározóak, amelyek 

kiindulópontként szolgál(hat)nak a 

márkaértékek megtalálásához. 

támogatja támogatja  támogatja elfogadva 

Hipotézis 2: A magyarországi vízparti 

desztinációkról kialakult képet 

nagymértékben uralja a Balatonról a 

(potenciális) utazókban élő kép. 

támogatja  - - elfogadva 

Hipotézis 3: A vízparti desztinációk 

esetében a kapcsolódó turisztikai 

termékek – például aktív turizmus, bor és 

gasztronómia, egészségturizmus és 

kulturális turizmus – képesek a vízparttól 

teljes mértékben függetlenedni, aminek 

eredményeként mindkét potenciális 

márkaérték – a vízpart és az egyéb 

turisztikai vonzerő/termék – gyengül 

annak ellenére, hogy turizmuselméleti 

szempontból éppen a szinergiahatásnak 

köszönhető erősödés lenne az elvárható. 

részben 

támogatja 

részben 

támogatja 

részben 

támogatja 
részben 

elfogadva 

Hipotézis 3/a: Kulturális turizmus 

szerepének vizsgálata  
támogatja  

nem 

támogatja 

részben 

támogatja 
részben 

elfogadva 

Hipotézis 3/b: Aktív turizmus, sport 

szerepének vizsgálata 

nem 

támogatja 

nem 

támogatja 

nem 

támogatja 
elvetve 

Hipotézis 3/c: Bor és gasztronómia 

szerepének vizsgálata  
támogatja 

nem 

támogatja 

nem 

támogatja 
elvetve 

Hipotézis 3/d: Egészségturizmus vizsgálata  támogatja támogatja támogatja elfogadva 

Hipotézis 4: A vízparti desztinációk mint 

tipikusan hálózati márkák esetében a 

márka által nyújtott hozzáadott érték az 

együttműködésekben, a döntéshozók 

közötti kapcsolatok kialakításában játszik 

szerepet, ami pozitívan befolyásolja a 

versenyképességet, a versenyelőnyön 

alapuló márkaértékek meghatározását. 

- - 
nem 

támogatja 
elvetve 

Hipotézis 5: A vízparti desztinációk 

esetében létezik egy olyan, regionálisnak 

tekinthető identitás, amikor is a helyi 

lakosság a településszintű kötődésen túl 

szorosabb, meghatározó kapcsolatban él 

a környezetét képező vízparttal, ezáltal az 

erősebb identitással rendelkező vízparti 

desztinációk sikeresebben márkázhatók. 

nem 

támogatja  

nem 

támogatja 

nem 

támogatja 
elvetve 

Forrás: Saját kutatás  
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5.4. A BALATON MINT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ POTENCIÁLIS MÁRKAÉRTÉKEI  

 

A Balaton mint turisztikai desztináció potenciális márkaértékeit a márkapiramis modell 

segítségével értelmeztem. Kutatásaim eredményeinek ez a fajta összefoglalása az elmélet 

és a gyakorlat közötti kapcsolat megteremtését szolgálja. Az elméleti modell valós 

információkkal történő „feltöltése” rávilágít a – piramis minden fokán megtalálható – 

vízparti táj kiemelt szerepére, ami nem csupán a fürdőzésben ölthet testet. (27. ábra) 

A kutatás a közös pontok meghatározása mellett rávilágított arra, hogy a potenciális utazók 

jóval emocionálisabbak, a turisztikai szakemberek erőteljesen termékorientált 

gondolkodásról tettek tanúbizonyságot. Szintén érdekes vonatkozás, hogy a potenciális 

utazók a hazai úti célok esetében települési szinten „gondolkodnak” (amin belül 

dominálnak a személyes élmények, kötődések). A szakemberek szemében a Balaton régió 

már többféle felosztásban megjelenik (egy egészként, 4–6 kisebb régióra bontva). Itt 

szükséges a kutatás korlátainak figyelembe vétele: a lakossági megkérdezés fókuszában a 

magyarországi vízpartok álltak, a médiavizsgálat és a szakmai megkérdezés a Balatonra 

vonatkozott.  

 A piramis legalsó fokán kaptak helyet a jó minőségű strandok, a könnyű 

megközelíthetőség és a kellemes időjárás, valamint a fürdőzéstől független turisztikai 

termékek. A kutatás eredményei alapján a tó és környéke turizmusának egy-egy termékre 

(például aktív turizmus, bor- és gasztronómiai turizmus, egészségturizmus vagy kulturális 

turizmus) történő összpontosítása nem indokolt. Ezek a kínálati elemek egy-egy szűkebb 

célcsoport számára lehetnek vonzóak. Ideális esetben ezek a termékek is kapcsolódnak a 

tájhoz (például borterasz), azzal harmóniában valósulnak meg az ezirányú fejlesztések. A 

turisztikai marketing szempontjából fontos, hogy ezekről a piramisban szereplő racionális 

jellemzőkről naprakész, részletes információk álljanak rendelkezésre, ezzel segítve az 

utazók döntését.  

 A piramis következő fokán található emocionális előnyök között – a vízparti 

környezet mellett – a belföldi utazás nyújtotta előnyök, a személyes élmények és 

hangulatok, valamint a családdal, barátokkal együtt töltött idő kapott helyet. A márkának e 

dimenziója a turisztikai marketingüzenetek szempontjából kiemelt jelentőségű.  

 A Balaton régió képzeletbeli márkaszemélyisége (piramis közepe) az édesvízben 

történő fürdőzésre, a nyugodt környezetre, a sokféle tevékenységre és a környezet 

biztosította szabadság érzésére épít. Ez különböztetheti meg a tavat és környékét a 

versenytársnak vélt – külföldi vagy belföldi – desztinációktól.  
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A piramis negyedik fokán megjelenő pozicionálás nem egy szlogenjavaslat, hanem a régió 

legmarkánsabb jegyeit jeleníti meg, amelyek a vízparti környezetre épülnek. A belföldi 

utazás előnyei mellett nagyon fontos dimenzió, hogy jellemzően visszatérő, a Balatont 

több alkalommal felkereső potenciális utazók válaszai alapján került meghatározásra a 

régió pozíciója. A potenciális márkaértékek között nem szerepel sem konkrét desztináció 

(település), sem emblematikusnak tekinthető látnivaló. 

 Végezetül a Balaton régiónak a potenciális belföldi utazók tudatában a következő 

egyedi vonásai – ún. központi márkaértékek – rajzolódtak ki: az emberléptékű táj, a hazai 

(ismerős közeg) biztonsága és a sokszínű élmények.  

 

27. ábra  

A Balaton mint turisztikai desztináció márkaértékei a márkapiramis modellben  

 

 

Forrás: ETC – UNWTO (2007) alapján saját kutatás (2009-2012)  

 

„Nem lehet különválasztani a fürdőéletet, a szelíd hegyeket, a tavat, a szőlőművelést, a 

borkultúrát, a jó vendéglátást – ez mind úgy van együtt, ahogy sehol máshol. Hogy is 

mondjam… nincsenek élek. Minden lekerekített.” (Tóth Gábor Ákos 2012:157)  
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5.5. JÖVŐBENI TERVEK  

 

Több évig tartó kutatásaim eredményei az elkezdett munka folytatására ösztönöznek. A 

vizsgálataim során felmerült konkrét, egy-egy szűkebb területet érintő kérdések (például a 

szezonalitás mögött meghúzódó folyamatok vagy a második ingatlannal rendelkezők 

turisztikai fogyasztása) megválaszolása mellett átfogó, tudományos kutatások validálhatják 

a saját vizsgálataim következtetéseit, ezáltal értékes információkkal segíthetik a 

magyarországi turizmus jövőbeni fejlődését. Ezek a főbb irányok a következők:  

 Hasonló módszertanú kutatás elvégzése más térspecifikus desztinációban (falu, 

város és hegyvidék).  

 A turizmus rendszerének értelmezése más térspecifikus desztinációkban.  

 A potenciális márkaértékek meghatározása más vízparti területeken.  

 Trendjellegű kutatás a víztől, fürdőzéstől független turisztikai termékek 

vonzerejéről.  

 Kutatásaim kiegészítése a külföldi vendégek körében végzett felmérésekkel.  
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Mellékletek  
 

1. melléklet  

 

A magánszálláshelyek kapacitása és vendégforgalma a Balaton régióban  

 

Szállásadók Férőhelyek Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes 

száma vendégek száma vendégéjszakák száma 

2006 26 058 145 713 122 381 165 125 287 506 688 834 562 498 
1 251 

332 

2007 24 482 137 006 132 640 277 867 410 507 692 941 1 042 705 
1 735 

646 

2008 23 706 131 202 147 168 272 001 419 169 757 643 1 000 152 
1 757 

795 

2009 23 014 126 242 141 328 231 638 372 966 663 580 998 291 
1 661 

871 

2010 - - 130 000 235 000 337 000 571 000 904 000 
1 475 

000 

Forrás: KSH alapján saját szerkesztés  
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2. melléklet  

 

A márka monitoring lehetséges eszközei  

Módszertan  Leírás, fontosabb jellemzők   

Brand tracking felmérés  Kvantitatív volta miatt az érzelmi tényezőket kevésbé 

tudja mérni.  

A márka hatékonyságát rendszeres időközönként 

méri.  

Online panel Egy-egy demográfiai szegmens is vizsgálható.  

Kedvezőbb árú.  

Képek és videók is tesztelhetők.  

Omnibusz kutatás  Korlátozott számú, egyszerű kérdések tehetők fel.  

Vizsgálható az ismertség, attitűdök és volumenek 

(például utazási intenzitás, visszatérési hajlandóság 

stb.).  

Nemzetközi benchmarking  Egységes módszertan alapján összehasonlítható, 

„kész” benchmarking felmérések.  

Például Anholt-GfK indexek 

(nationbrandsindex.com, citybrandsindex.com), 

Future Brand (futurebrand.com).  

Csak általános képet mutat, nem részletes.  

Látogatói elégedettség felmérés  Kvalitatív eredményeket is hoz.  

Csak a látogatók (a potenciális látogatók nem) 

szerepelnek benne.  

Mivel elégedettek és mivel nem a látogatók.  

Média monitoring  A mutatók (hírérték, elérés stb.) mellett fontos a 

tartalom elemzése, hogy a márkaértékek hogyan 

jelennek meg a médiában.  

Releváns médiumok – jobb elérés, pozitív vs negatív 

híradások.  

Forrás: ETC – UNWTO 2007  
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3. melléklet  

A primer kutatás során alkalmazott kérdőívek  

 

Lakossági kérdőív  

 
Kit    

 

A kérdőív kitöltetésére kizárólag a kérdezőbiztosi utasítás szerint kerülhet sor! 

 
K É R D Ő Í V 

Vízparti desztinációk 

A válaszadóra vonatkozó információk 
 

Kora: 1:  18–24;  2:  25–30;  3:  31–40;  4:  41–50;  5:  51–50;  6: 60 év felett 

 

Neme: 1: Férfi;    2: Nő 

 

Lakóhely (ahol él), irányítószám:…………………………… 

 

Hova irányultak az elmúlt 3 évben (2006–2008) megvalósult szabadidős célú utazásai? 

 

1: Csak belföldre 2: Csak külföldre 3: Belföldre és külföldre is 

 

 

 

E-mail címe: …………………..…..@……..……..………  

 

vagy 

 

telefonszáma:………………………………………………. 

 

1. Mi jut eszébe, ha azt hallja, vízparti úti cél, vízparti utazás? Melyek az első gondolatai? 

(kérjük az elhangzott asszociációkat sorrendben rögzíteni!) 

 

1. ..................…………………………. 

 

2. ……………………………………… 

 

3. ……………………………………… 

 

4. ……………………………………… 

 

5. ……………………………………… 

 

A kérdezőbiztos olvasható neve: 
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2. Véleménye szerint az alábbi tényezők mennyire jellemzőek a magyarországi vízparti úti célokra? 

Tegyen x-et a megfelelő oszlopba! 

 

Kérjük, jelölje azt is, hogy az Ön számára az utazási döntés meghozatalakor ezek a tényezők mennyire 

fontosak! (1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1 = egyáltalán nem fontos, 5 = nagyon fontos)  

 

Tényező 
Nagyon 

jellemző 
Jellemző Semleges 

Nem 

jellemző 

Egyáltalán 

nem 

jellemző 

Fontosság 

számomra 

1–5 ig 

Pihenésre alkalmas környezet       

Természeti értékek gazdagsága       

Megfelelő parkolási feltételek       

Kulturális programok tárháza       

Vásárlási lehetőségek       

Széleskörű információ       

Jó megközelíthetőség       

Sportolási lehetőségek       

Színvonalas szálláshelyek       

Színvonalas vendéglők       

Kedvező ár/érték arány       

Érintetlen természet       

Tömegturizmus       

Kedvező időjárási feltételek       

Szórakozási lehetőségek, 

éjszakai élet 
      

Jó közbiztonság       

Sokféle látnivaló       

Jó ismerkedési, 

kapcsolatteremtési lehetőségek 
      

A helyiek vendégszeretete        

Egyedi, mással össze nem 

hasonlítható környezet 
      

Vonzó tájképi környezet       

Nyugalom       

Divatosak       

 

 

Jellemzőnek, illetve fontosnak tart-e egyéb tényezőt? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

3. Kérjük, fogalmazza meg, miben rejlik a magyarországi vízparti úti célok egyedisége, sajátos 

jellemzője? Miben különbözik más országok vízparti úti céljaitól? 

 

 

………………………………………………………………………………………………….….… 

 

4. Melyik évszakot, milyen mértékben preferálja a hazai vízparti desztinációk felkeresésekor? 
(1=egyáltalán nem jellemző; 5=nagyon jellemző) 

 

Tavasz 1   2   3   4   5 

Nyár 1   2   3   4   5 

Ősz 1   2   3   4   5 

Tél 1   2   3   4   5 
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5. Kérjük, az alábbi ellentétpárok alapján, jellemezze a Balatonról és a Tisza-tóról a fejében élő képet! 

(1-től 7-ig terjedő skálán, attól függően, hogy melyik melléknév jellemző inkább az adott tóra) 

 

 Értékelés  

Színes Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 
Szürke 

Divatos Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 
Elavult 

Izgalmas Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 
Unalmas 

Modern Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Régimódi 

Tiszta Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Koszos 

Igényes Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Igénytelen 

Olcsó Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Drága 

Biztonságos Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Nem biztonságos 

Barátságos Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Barátságtalan 

Esztétikus Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Ronda 

Örömteli Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Elszomorító 

Megnyugtató Balaton           1   2   3   4   5   6   7 

Tisza-tó           1   2   3   4   5   6   7 

Felkavaró 

 

6. Az elmúlt 3 évben tett bármelyik magyarországi utazásának volt-e vízparti úti célja? 

 

1 Igen;  2 Nem 

 

Ha igen, ellátogatott-e bármelyik hazai tóhoz?    1 Igen                2 Nem  

 

 

Ha igen, akkor járt-e a Balatonon és/vagy a Tisza-tavon?  

 

1 Balatonon          2 Tisza-tavon         3 Mindkettőn 4 Egyiken sem 

 

7. Kérjük, soroljon fel olyan vízparti településeket Magyarországon, amelyen tudomása szerint 

gyógyfürdő/gyógyszálló/wellness szálló található (amennyi csak eszébe jut)! 

 

Kérjük, tegyen X-et azon települések neve mellé, amelyek gyógyfürdőjét/gyógyszállóját/wellness 

szállóját személyesen is igénybe vette az elmúlt 3 év során! 

 

Település Személyes 

igénybevétel 
Település Személyes 

igénybevétel 
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8. Véleménye szerint egy vízparton fekvő, gyógyfürdővel/gyógyszállóval/wellness szállóval rendelkező 

településen az alábbi tényezők milyen mértékben befolyásolják az utazással összefüggő élmények 

minőségét.  

1=egyáltalán nem befolyásoló; 5=nagyon nagy mértékben befolyásoló 

 

Kulturális programok  1 2 3 4 5 

A szállodai szobák komfortfokozata 1 2 3 4 5 

A helyi lakosság vendégszeretete 1 2 3 4 5 

A tájkép 1 2 3 4 5 

A parkolási helyzet 1 2 3 4 5 

Az éttermek, cukrászdák, borozók stb. kínálata 1 2 3 4 5 

Köztisztaság 1 2 3 4 5 

A település épületeinek állapota 1 2 3 4 5 

Zöldterületek, parkok 1 2 3 4 5 

A vendégek biztonságérzete 1 2 3 4 5 

A levegő minősége 1 2 3 4 5 

Gyalogos közlekedés biztosítása a vízpart mentén 1 2 3 4 5 

Gyógykezelés színvonala, hatékonysága 1 2 3 4 5 

Wellness szolgáltatások színvonala  1 2 3 4 5 

A víz (tó, folyó stb.) tisztasága 1 2 3 4 5 

Az ott üdülő turisták viselkedése 1 2 3 4 5 

Az üzletek, áruházak, piacok kínálata 1 2 3 4 5 

A vízpart rendezettsége 1 2 3 4 5 

A gyógyvíz tulajdonságai, gyógyhatása 1 2 3 4 5 
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Szakmai online kérdőív TDM szervezetek és turisztikai szolgáltatók részére  

 

Alapadatok (az alapadatok megadásával az eredmények csoportonkénti vizsgálata válik lehetővé, 

figyelembe véve a válaszadó anonimitását)  

 

TDM szervezetek 

1. Tourinform iroda/TDM szervezet helye (település):  

2. Fenntartó/működtető:  

3. Milyen tevékenységet végez:  

 Település turizmusának fejlesztése, ehhez kapcsolódó marketingtevékenység, reklám végzése  

 Információadás  

 Ingyenes kiadványok terjesztése  

 Útikönyvek, térképek, képeslapok stb. eladása  

 Szálláshelyfoglalás  

 Rendezvényekre, programokra jegyértékesítés  

 Egyéb, éspedig:  

 

Szolgáltatók 

1. Vállalkozás neve:  

2. Székhely (település):  

3. Profil (amennyiben többféle szolgáltatást nyújt, kérem, hogy a legjellemzőbbet jelölje):  

 Szálláshelyszolgáltató  

 Étterem, vendéglátóhely  

 Kulturális turizmusban érdekelt szolgáltató (például múzeum)  

 Borturizmusban érdekelt szolgáltató (például borospince) 

 Egészségturizmusban érdekelt szolgáltató (például gyógyfürdő) 

 Aktív turizmusban érdekelt szolgáltató (például sport) 

 Utazásszervező, utazásközvetítő, programszervező  

 Kiskerekedés, szuvenírbolt  

 Egyéb, éspedig:  

 

4. Foglalkoztatottak száma a 2010. évben  

 Egész évben: ……. fő  

 Szezonálisan: …… fő (az egész évben foglalkoztatottak számán felül)  

 

5. Vendégforgalom nagysága a 2010. évben  

 500 fő alatt  

 500-1000 fő 

 1000-5000 fő 

 5000-10 000 fő  

 10 000 fő felett  

 

6. A vendégforgalom köre és részesedése a bevételekből  

 Egyáltalán 

nem jelentős 

Nem jelentős Jelentős Nagyon 

jelentős 

Helyi lakosság      

Helyben második ingatlannal 

rendelkezők (üdülőtulajdonosok) 

    

Belföldi vendégek      

Külföldi vendégek       

 

7. Hálózathoz tartozik-e az Ön(ök) vállalkozása? (pl. szállodalánc része)  

 Igen  

 Nem  

 

Szakmai kapcsolatok, együttműködések (Az együttműködések ez esetben olyan szakmai kapcsolatot 

jelentenek, amelyek célja a vállalkozás mint turisztikai szolgáltató eredményességének növelése. Szakmai 

kapcsolatnak, együttműködésnek számít, amennyiben a másik szereplővel legalább éves rendszerességgel 
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információt cserélnek, közösen megvalósítanak egy célt stb. Kérem, hogy a vállalkozás nem turisztikai 

jellegű (például beszállítók, hivatalok) kapcsolatait ne jelölje az alábbiakban.) Fontos! TDM szervezetek 

esetében kérem, hogy a tagokra ÉS a tagokon kívüli partnerekre vonatkozóan értékelje az 

együttműködéseket.  

 

8. Ápol-e rendszeres szakmai kapcsolatot más piaci szereplőkkel – magánszemélyekkel vagy 

vállalkozásokkal? A Balaton régió a 179 települést magában foglaló Balaton turisztikai régiót jelenti.  

 Igen, a Balaton régióban és azon kívül is  

 Igen, de csak a Balaton régióban  

 Nem (→ 22. kérdés)  

 

TDM szervezetek 

9. Az alábbi szereplőkkel milyen rendszerességgel ápol szakmai kapcsolatot? Kérem, jelölje azt is, 

hogy – TDM esetében – az adott szervezet/vállalkozás tagja-e a TDM-nek. 

 Napi szintű Havi szintű Éves szintű Eseti 

jellegű 

Nincs 

kapcsolat 

TDM tag  

Balaton Fejlesztési Tanács        

Balaton Regionális Marketing 

Igazgatóság  

      

Balatoni Szövetség       

Balatoni TDM       

Más településen, kistérségben 

működő TDM szervezet, turisztikai 

egyesület  

      

Más településen, kistérségben 

működő Tourinform iroda  

      

Települési önkormányzat        

Turisztikai vállalkozás (például 

szálláshely, étterem, látnivaló) 

      

Nem turisztikai vállalkozás (például 

közlekedési vállalat, könyvtár)  

      

Oktatási intézmény        

Média        

PR cég, hirdetésszervező        

Szakmai szövetség        

 

Szolgáltatók  

9. Az alábbi szereplőkkel milyen rendszerességgel ápol szakmai kapcsolatot?  

 Napi 

szintű 

Havi 

szintű 

Éves 

szintű 

Eseti 

jellegű 

Nincs 

kapcsolat 

Balaton Fejlesztési Tanács       

Balaton Regionális Marketing Igazgatóság       

Balatoni Szövetség       

Balatoni TDM       

Helyi (település vagy kistérség) turisztikai 

egyesület, TDM szervezet  

     

Tourinform iroda       

Települési önkormányzat       

Más, hasonló profilú vállalkozás (például 

szálloda esetében másik szálloda)  

     

Más profilú TURISZTIKAI vállalkozás 

(például étterem esetében 

programszervező)  

     

Nem turisztikai vállalkozás (például 

közlekedési vállalat, könyvtár)  

     

Oktatási intézmény       

Média       

PR cég, hirdetésszervező       
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Szakmai szövetség       

 

10. Legalább havi szintű, turisztikai célú kapcsolatban áll-e egyéb szereplővel, vállalkozással?  

 Igen, éspedig: …………………………………………..  

 Nem  

 

11. Tagja-e helyi szintű (adott településen vagy kistérségben működő) turisztikai 

egyesületnek/turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetnek?  

 Igen  

 Nem  

 

12. Hozzávetőlegesen összesen hány szakmai kapcsolatot ápol?  

 1-5 között  

 10-20 között  

 20 felett  

 

13. A szakmai kapcsolatainak kb. hány százaléka formális, vagyis írásban rögzített (kérem, hogy egy 

szervezettel való kapcsolatot egynek értelmezzen)?  

….. %  

 

14. Hol helyezkednek el a szakmai partnerei?  

 
Szakmai partnerek 

száma 

0-20 km  

20-50 km  

50-100 km  

100 km felett  

 

15. Összességében a partnerek kb. hány százaléka található a Balaton turisztikai régióban?  

….. %  

 

16. Milyen szempontok alapján választ együttműködő partnereket?  

 
Egyáltalán 

nem fontos 
Nem fontos Fontos 

Nagyon 

fontos 

Személyes ismeret      

Az Ön által nyújtott szolgáltatások vonzóbbá 

tétele  
    

Jól kiegészítik egymást (pl. hegy tetején álló 

borospincéhez felmenő kisvonat) 
    

Hasonló profil      

Földrajzi elhelyezkedés     

Pótlólagos erőforrások biztosítása      

Szakmai partner tudása, piacismerete      

Egyéb, éspedig:  

 

17. Befolyásoló tényező-e, hogy az együttműködő partner…  

 Igen Nem 

… az adott településen található?    

… az adott kistérségben található?    

… az adott megyében található?    

… a Balaton régióban található?    
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18. A turisztikai célú együttműködések tartalma mire terjed ki?  

 Igen Nem 

Stratégiai tervezés, közös célok megfogalmazása    

Információcsere    

Új termék, szolgáltatás létrehozása    

Közös marketingakciók, reklám (például kiadványkészítés, 

hirdetés)  

  

Sikeresebb piaci szereplés, eredményesebb, hatékonyabb 

működés 

  

Rendezvények szervezése    

Kutatások lebonyolítása    

Fejlesztés, pályázatokon való részvétel    

 

19. Az együttműködések milyen előnyökkel járnak az Ön vállalkozása számára? (kérjük, sorrendben 

jelölje)  

 Vállalkozás/szolgáltató megítélésének, imázsának javulása  

 Vendégforgalom (vendégek száma, bevételek) növelése  

 Vállalkozás/szolgáltató számára versenyelőny az adott desztinációban  

 Az együttműködés által értékteremtés az adott desztinációban  

 Piaci információk, tudás megszerzése  

 Erőforrások hatékonyabb kihasználása, megosztása  

 Koordinált, hatékonyabb marketingkommunikáció  

 További források bevonása, fejlesztések, pályázatokon való sikeres részvétel  

 Egyéb, éspedig: ……………………………………..….  

 

20. Az együttműködésekhez az Ön vállalkozása milyen erőforrásokkal járul hozzá?  

 Pénzügyi források biztosítása  

 Emberi erőforrás biztosítása  

 Információ, szellemi tőke biztosítása  

 Saját vállalkozása által nyújtott szolgáltatás (például szálloda esetében rendezvényhelyszín)  

 Új promóciós lehetőségek, csatornák  

 

21. Véleménye szerint az Ön vállalkozása által nyújtott szolgáltatás (például bor és gasztronómia) 

általánosságban milyen szerepet játszik a Balaton turizmusában?  

 Nagyon fontos  

 Fontos  

 Kevésbé fontos  

 Nem tudom megítélni  

 

A Balaton mint vízparti úti cél egyedisége, márkaértékei  

 

22. Véleménye szerint miben mutatkozik meg a Balaton mint turisztikai úti cél egyedisége 

Magyarországon belül?  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 nem egyedi  

 

23. Véleménye szerint miben mutatkozik meg a Balaton mint turisztikai úti cél egyedisége nemzetközi 

összehasonlításban?  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 nem egyedi  

DOI: 10.15477/SZE.RGDI.2014.004



200 

 

 

24. Véleménye szerint az alábbi szervezetek milyen szerepet töltenek be a Balaton turizmusában?  

 Egyáltalán 

nem 

fontos 

Nem 

fontos 

Fontos Nagyon 

fontos 

Nem 

tudja 

Országos turisztikai szervezetek (például 

Magyar Turizmus Zrt., Magyar 

Szállodaszövetség) 

     

Balaton Fejlesztési Tanács      

Balaton Regionális Marketing 

Igazgatóság  

     

Balatoni TDM       

Balatoni Szövetség      

Egyéb regionális szintű, turizmusban (is) 

érintett szervezetek (pl. fejlesztés, 

kamara)  

     

Helyi turisztikai egyesületek, TDM 

szervezetek 

     

Tourinform irodák      

Települési önkormányzatok      

Nemzetközi hálózathoz tartozó 

turisztikai vállalkozások (például 

szállodaláncok)  

     

Önálló, nem hálózathoz tartozó 

turisztikai vállalkozások  

     

Nem turisztikai vállalkozások (például 

közlekedési vállalat) 

     

Egyéni befektetők       

Helyi lakosság      

Oktatási intézmények      

Média       

Egyéb, éspedig: …..  

 

25. Kérem, jelölje, hogy az alábbi állításokkal milyen mértékben ért egyet? A Balatonnál a vízpart 

mellett…  

 

Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Egyetértek 

Nem 

értek 

egyet 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet  

Nem 

tudom  

… az aktív turisztikai 

szolgáltatások (pl. sport, túrázás) 

önálló vonzerőt jelentenek  

     

… a bor és gasztronómia önálló 

vonzerőt jelentenek  
     

… az egészségturisztikai 

szolgáltatások önálló vonzerőt 

jelentenek  

     

 

Jövőkép, trendek  

 

26. A következő 1-3 évben (2012-2014 között) tervezi-e az együttműködő partnerek számának 

bővítését?  

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

27. A következő 1-3 évben (2012-2014 között) tervezi-e az együttműködések tartalmának bővítését?  

 Igen   Nem   Nem tudom 

 

28. Véleménye szerint az együttműködések a Balaton turizmusában a következő 1-3 évben (2012-2014 

között) …  
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 …előtérbe kerülnek  

 …nem változnak  

 …háttérbe szorulnak  

 

 

Egyéb észrevétel, javaslat  

………………………….  

 

Hozzájárul-e ahhoz, hogy a kutatási témához kapcsolódóan személyes interjú készítése kapcsán is 

megkeressem az Ön(ök) vállalkozását?  

 Igen (név, telefon, e-mail): ………………..  

 Nem  
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Szakmai mélyinterjú vázlat  

 

Válaszadó  

 név (vállalkozás, válaszadó)  

 cím (település)  

 elérhetőség  

Interjú helyszíne és időpontja  

 

Beszélgetésvázlat (kb. 1,5 – 2 óra)  

 

1. A Balaton turisztikai szerepe (10 perc)  

 Milyen szerepet játszik a Balaton Magyarország turizmusában?  

 Milyen szerepet játszik a turizmus a Balaton és környéke gazdaságában?  

 A vendégforgalom összetétele (külföldi és belföldi vendégek, fiatalok, családok stb.), kik lehetnek a 

fő célcsoportok? Kik látogatják a Balatont? Kik jönnek inkább csak egy-egy napra és kik hosszabb 

utazásra?  

 Hogyan értékeli a balatoni turizmus sokat említett jellemzőit, problémáit (pl. partmenti területek 

dominanciája, erős szezonalitás, időjárástól való függés, rövid tartózkodási idő stb.)?  

 Kik lehetnek a Balaton versenytársai belföldön és külföldön? Kikkel versenyez a Balaton az 

utazókért (vízpartok és nem vízpartok)?  

 Az elmúlt években (a rendszerváltás óta és az elmúlt 3-5 évben) milyen változások történtek? 

Milyen trendek jellemzik a Balaton turizmusát?  

 Hogyan értékeli a Balatont érintő jogi szabályozást (turisztikai és nem turisztikai)? Segíti-e vagy 

akadályozza a balatoni turizmus fejlődését? Milyen változtatásokat tartanak szükségesnek? 

Javasolna-e önálló, a balatoni szereplők hatáskörébe tartozó szabályozó eszközöket?  

 

2. A Balaton egyedisége (15 perc) 

 Mi a Balaton fő vonzereje belföldön? Egyedi és versenyképes-e ez a vonzerő?  

 Mi a Balaton fő vonzereje külföldön? Egyedi és versenyképes-e ez a vonzerő?  

 Melyek a fő látnivalók, legnépszerűbb úti célok/települések? Mit érdemes felkeresni?  

 Melyek azok a látnivalók, tevékenységek, amelyek egész évben utazásra csábíthatnak?  

 A vízen túl, a víztől függetlenül vonzerő-e vagy inkább az utazás fontos „hozzávalója”  

o a kultúra  

o az aktív turisztikai lehetőségek, sportok  

o a bor és gasztronómia  

o az egészségturizmus?  

 

3. A víz(part) szerepe (10 perc) 

 A tó maga és annak környezete milyen szerepet játszik a Balatonról kialakult képben?  

 A víz, illetve a természeti környezet mennyire csábít utazásra, hogyan befolyásolja az utazási 

döntést? Mi alapján választanak úti célt a látogatók?  

 A víz és annak környezete az utazás során milyen helyet tölt be? Hol tartózkodnak szívesen a 

látogatók? (vízparti sávok, sétányok stb.)  

 

4. Turisztikai célú együttműködések (10 perc)  

 Kikkel működnek együtt helyben? Kikkel van rendszeres kapcsolatuk?  

 A településen túl kik az együttműködő partnereik?  

 Ezek a kapcsolatok mire terjednek ki? Milyen előnyökkel járnak? Mivel járulnak hozzá?  

 A „balatoniság”, a balatoni turizmus fejlesztése szerepet kap-e ezekben a kapcsolatokban?  

 A nem partmenti úti célokkal milyen a kapcsolatuk? Keresik-e az együttműködési lehetőségeket? 

Szükségesnek tartják-e a háttérterületek bekapcsolódását a balatoni turizmusba?  
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5. A Balaton turizmusában fontos szereplők (10 perc) 

 Kik a Balaton turizmusában a legfontosabb szereplők?  

 Országos és regionális turisztikai szervezetek  

 Köz- és magánszféra (milyen feladatokat látnak el, milyen feladatmegosztást tart ideálisnak?)  

 Vállalkozások, nem turisztikai vállalkozások  

 Üdülőtulajdonosok (hogyan alakítják a Balaton képét? milyen mértékben járulnak hozzá a turisztikai 

bevételekhez?)  

 Helyi lakosság (hogyan alakítják a Balaton képét? potenciális vendégforgalmat jelentenek-e a 

főszezonon kívül? részt vesznek-e a turizmusban?)  

 Média, oktatási intézmények stb.  

 

6. Fejlesztések (10 perc)  

 Milyen fejlesztések történtek az elmúlt 5 évben helyben?  

 Milyen fejlesztések várhatóak a következő 5 évben?  

 A fejlesztések során a víz(part) milyen szerepet kap? Vannak-e ezirányú elképzelések, tervek?  

 Részt vesznek-e pályázatokon? Ha igen, önállóan vagy más szereplővel közösen?  

 Véleménye szerint a balatoni turizmus fejlődését a nagy nemzetközi láncok vagy inkább az önálló 

vállalkozások szolgálják? Vannak-e belső tartalékai a régiónak?  

 

7. Marketing (10 perc) 

 Hogyan látja a Balaton turizmusának marketingjét? Mit tart helyesnek és min változtatna?  

 

8. Jövőkép a következő 5 évre (10 perc)  

 Véleménye szerint a következő években a vízparti utazások iránti kereslet hogyan alakul?  

 Merre fejlődik a Balaton turizmusa tovább? A vízparti üdülés dominanciája megmarad-e?  

 Versenyképes lesz/marad-e a Balaton a következő években vagy leszakadást valószínűsíthető? 

Hogyan lehetne ezt befolyásolni?  
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4. melléklet  

A szakmai online kérdőívet kitöltők (ABC sorrendben) 

 

TDM / Tourinform iroda (12 válaszadó):  

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület (Szigliget)  

Balatonfenyvesi TDM (Balatonfenyves)  

Balatonföldvár TDM (Balatonföldvár)  

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (Balatonfüred)  

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület (Balatongyörök)  

Fonyódi Turisztikai Egyesület (Fonyód)  

Hévíz TDM egyesület (Hévíz)  

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. (Keszthely)  

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület (Siófok)  

Szigligeti Turisztikai Egyesület (Szigliget)  

Tourinform iroda (Révfülöp)  

Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület (Vonyarcvashegy)  

 

Szolgáltatók (29 azonosítható + 6 anonim, összesen 35 válaszadó):  

"K.Catering" Kft. (Alsóörs)  

„Napsugár” Üdülő- és Lakásszövetkezet (Hévíz)  

AIRPAJOR – sétarepülés (Balatonfüred)  

Balaton Ballooning Kft (Cserszegtomaj)  

Balatonfüredi Yacht Club (Balatonfüred)  

Balatonguest Kft. (Szántód)  

Balatoni Múzeum (Keszthely)  

Dingi Vitorláskölcsönző (Felsőörs/Alsóörs)  

EASTCRAFT Kft. (Ócsa)  

Fék Kávéház (Balatonakali)  

Flamingó Wellness és Konferencia Hotel**** (Balatonfüred)  

Hévinvest Spa-Golf Zrt. (Budapest/Hévíz)  

Hotel Uni (Balatonfüred)  

Hubertus-Hof Szálloda*** és Étterem (Balatonfenyves)  

Ifjúsági Üdülő (Csopak)  

Kolping Hotel Kft (Alsópáhok)  

Levendula Pince (Lovas)  

Magánszálláshely (Balatoncsicsó)  

Matróz Panzió (Siófok)  

Németh Pince (Badacsony)  

Nereus Park Hotel Kft. (Balatonalmádi)  

Optisul Vitorlásiskola (Keszthely)  

Piazzattila Kft (Siófok)  

Rudolf SPA Hotels - Erzsébet Hotel Hévíz (Hévíz)  

Siotour Kft. (Siófok)  

T Flotta Kft (Siófok)  

Tihany Tourist Kft (Tihany)  

Tihanyi Vitorlás Iskola Kft. (Tihany)  

Vidéki Udvarház Kft. (Győr)  
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5. melléklet  

 

A mélyinterjúk során megkérdezettek köre (név szerinti ABC sorrendben)  

Név  Beosztás  Vállalkozás neve Település  Típus  

Online 

megkérdezésbe

n részt vett 

Bacsa András tulajdonos St. Kristóf borászat  Zamárdi 
bor és gasztronómia 

turizmus 
 

Balassa Balázs  polgármester 
Szigligeti 

Önkormányzat 
Szigliget  önkormányzat  

Benkő Krisztina mb. igazgató  
Balatoni Regionális 

Marketing Iroda 
Balatonfüred regionális szervezet  

Böröcz István vezető 
Balatonfüredi Yacht 

Club 
Balatonfüred vitorlás turizmus   

Dékány Adrienn recepcióvezető  
Hubertushof 

Szálloda és Étterem 
Balatonfenyves  szálláshely   

Gyenes Ákos elnök  

Balatonalmádi 

Turisztikai 

Egyesület 

Balatonalmádi  
turisztikai 

egyesület/TDM 
 

Győrffy Árpád  szerkesztő Balatontipp.hu Nagyvázsony  média  

Hídvégi József polgármester 
Fonyódi 

Önkormányzat 
Fonyód  önkormányzat  

Hoffmann 

Henrik 
elnök  

Balatoni Regionális 

TDM  
 Siófok 

turisztikai 

egyesület/TDM 
 

Horváth Tamás  titkár  

Vonyarcvashegyi 

Turisztikai 

Egyesület  

Vonyarcvashegy  
turisztikai 

egyesület/TDM 
 

Kőváriné 

Gyuricza Zita 
titkár  

Balatonfenyvesi 

Turisztikai 

Egyesület 

Balatonfenyves  
turisztikai 

egyesület/TDM 
 

Küsz Mariann tulajdonos Tihanytourist  Tihany  utazásszervező  

Nagy Miklós  tulajdonos  Hotel Bonvino  Badacsony  szálláshely   

Oláh Miklós kutatásvezető 
BFT / Balatoni 

Integrációs Kht. 
Balatonfüred regionális szervezet  

Rutai Andrea  tulajdonos 

The Sail 

vitorláskikötő és 

iskola 

Tihany  vitorlás turizmus   

Sipeki Katalin tulajdonos Sárffy-ház  Dörgicse szálláshely  

Tar László vezető 

Keszthelyi 

Turisztikai 

Egyesület 

Keszthely  
turisztikai 

egyesület/TDM 
 

Tihanyi Klára titkár  

Siófoki Fürdőegylet 

Turisztikai 

Egyesület 

Siófok 
turisztikai 

egyesület/TDM 
 

Wossala György tanácsadó Ramada  Balatonalmádi  szálláshely   

Závodi Gábor  
ügyvezető/ 

tulajdonos 
Vinociped 

Litér 

(Balatonfűzfő) 
kerékpáros turizmus  

Forrás: Saját kutatás  
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