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1.

KUTATÁSI CÉL 

A kutatás célja annak felmérése volt, hogy a Velencén és annak környékén élők milyennek látják 
Velence település turizmusát, a helyi látnivalók és programkínálat sokszínűségét. Úgy gondolják, hogy 
Velencét csak a Velencei-tóról ismerik hazánkban, vagy esetleg más miatt is érkeznek a településre 
turisták? Vajon megfelelőnek tartják-e Velence turisztikai erejét, vagy úgy vélik, hogy lenne még mit 
fejleszteni rajta?

Lekérdezési mechanizmus

A kérdőív lekérdezése online zajlott, egy külön erre a célra létrehozott webes felületen: 
https://velencekerdoiv.avelemenyed.hu/

A célcsoport eléréséhez a Facebook fizetett, CPC alapú hirdetési rendszerét használtuk. Ezen módszer 
segítségével elérhető az összes olyan magyar állampolgár, aki rendelkezik Facebook fiókkal, mely 
nagyjából 5.5 millió embert jelent. A földrajzi célzásnak köszönhetően pedig be tudtuk állítani, hogy a 
hirdetés csak a Velencén és annak 20 km-es körzetében élőknek jelenjen meg.

Lekérdezési időintervallum

A kérdőíves kutatás lekérdezése 2021. január 11-én, hétfőn vette kezdetét. A lekérdezés január 20-án, 
szerda 23:59-ig tartott.

Elérések

A kérdőívet összesen 609 személy töltötte ki. Ebben a számban még szerepelnek a hibás kitöltések, 
vagyis a 18 év alattiak és azok, akik hibásan adták meg életkorukat. Őket kiszűrtük a relevánsabb 
kutatási eredmény érdekében. Így végül 596 használható kitöltésünk maradt.

A kérdőív kitöltését ösztönző Facebook bejegyzés fizetett 
hirdetés útján összesen 11.947 embernek jelent meg 
28.017 alkalommal. Ezek csak a fizetett elérések, a 
megosztásokon keresztüli elérések pontos számát 
nem tudjuk. A lekérdezés időszakában a kérdőíves 
weboldalt összesen 1059 felhasználó látogatta 
meg.
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2.

KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS

Demográfiai kérdések
Kitöltők nemek szerinti megoszlása (N: 596)

A válaszadók javarészt nők voltak. Az 596 kitöltőből 359 (60,2%) nő volt. A kérdőívet összesen 237 
férfi töltötte ki. Ők a válaszadók 39,8%-át teszik ki. 

Kitöltők életkor szerinti megoszlása (N: 596)

Az 596 kitöltőből 23-an (3,9%) jelölték, hogy 18-24 év közöttiek, 208-an (34,9%), hogy 25-40 év közöt-
tiek és 242-en (40,6%), hogy 41-60 év közöttiek. 123 olyan kitöltő volt (20,6%), akik már elmúltak 60 
évesek.
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3.

Kitöltők munkaviszony szerinti megoszlása (N: 596)

Munkaviszony tekintetében a válaszadók nagy része alkalmazott (271 kitöltő, 45,5%), a nyugdíjas 
kitöltők a válaszadók 19,5%-át (116 kitöltő), míg a vezető beosztásban dolgozók a válaszadók 18,8 
%-át  (112 kitöltő) teszik ki.

Kitöltők legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása (N: 596)

A kitöltők több mint a fele (366 kitöltő, 61,4%) felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Középfokú vég-
zettséggel 216 kitöltő (36,2%) rendelkezik. 14 olyan kitöltő is volt (2,3%) akinek a legmagasabb iskolai 
végzettsége a 8 általános.
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4.

Kitöltők lakhely szerinti megoszlása (N: 596)

A kitöltők 50,8%-a (303 kitöltő) Velencei lakos. 40,8% (243 kitöltő) nem velencei lakos, de a tó 
környékén él és a maradék 8,4% (50 kitöltő) velencei nyaralótulajdonos.

Hány éve élnek a kitöltők Velencén (N: 596)

A kitöltők kicsivel kevesebb mint a fele (268 kitöltő, 45%) 20 évnél régebb óta él Velencén vagy an-
nak környékén. 168 kitöltő (28,2%) több mint 5, de kevesebb mint 20 éve, míg 160 kitöltő (26,8%) 
kevesebb mint 5 éve él Velencén vagy annak környékén.
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5.

Velence turizmusával kapcsolatos kérdések

Mit gondol, Velence életében mennyire van meghatározó szerepe a tu-
rizmusnak? Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es egyáltalán 

nincs szerepe, az 5-ös az egyértelműen nagy szerepe van. (N: 596)

A kitöltők 86,3%-a (514 kitöltő) mondta azt, hogy Velence életében igen fontos szerepe van a turiz-
musnak. Közülük 55,9% (333 kitöltő) úgy véli, hogy egyértelműen nagy szereppel bír Velence életé-
ben a turizmus. Csupán csak 8 kitöltő (1,3%) jelölte azt, hogy Velence életében egyáltalán nincs 
meghatározó szerepe a turizmusnak.

Szívesen látna-e Ön több turistát Velencén? Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, 
ahol az 1-es legkevésbé sem, az 5-ös az egyértelműen nagyon. (N: 596)

A kitöltők 38,3%-a (228 kitöltő) szeretné, ha több turista lenne Velencén, ebből 18,8%-a (112 kitöltő) 
véli úgy, hogy egyértelműen több turista kell Velencére. A kitöltők 35,7%-a (213 kitöltő) pedig nem 
szeretné, ha több turista lenne jelen Velencén. 
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6.

Ön szerint a városi költségvetésnek hány százalékát adja az 
idegenforgalmi adó? (N: 596)

A válaszadók legnagyobb része (35,1%) úgy gondolja, hogy a település költségvetésének 5% és 25% 
közötti részét teheti ki az idegenforgalmi adóból befolyó bevétel. Szintén elég sokan vannak 
(26,3%-uk), akik viszont ezen arányt 50%-nál nagyobbnak gondolják.

Ön hogyan értékelné Velence település esetén turisztikai szempontból 
az alábbiakat? Értékelje 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es egyáltalán 

nem megfelelő, az 5-ös a maximálisan megfelelő. (N: 596)

A válaszadók a legpozitívabbnak a település megközelíthetőségét ítélték meg. 91,6% véli úgy, hogy 
Velence megközelíthetősége megfelelő, ebből 73% maximálisan megfelelőnek gondolja. A válasza-
dóknak több, mint az 50%-a gondolja úgy, hogy a vendéglátóhelyek és szálláshelyek száma megfe-
lelőnek tekinthető. Azok minőségével azonban már kevésbé elégedettek. A kulturális események és 
a programkínálat esetén ez az arány már a 30%-ot sem éri el.
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7.

Ön szerint milyen időtartamú turizmusra lenne szüksége leginkább 
Velencének? Egy lehetőséget választhat. (N: 596)

A válaszadók közül 338-an (56,7%) gondolják úgy, hogy Velencének egy-két hetes időtartamú tu-
rizmusra lenne szüksége. 27,5% (164 kitöltő) úgy gondolja, hogy hétvégi utazókra és az ő kiszol-
gálásukra kellene összpontosítania a településnek. Csupán a válaszadók 6%-a (36 kitöltő) véli úgy, 
hogy az 1 napos utazókra kellene koncentrálni első sorban.

Ön szerint milyen célközönséget szólítson meg Velence? Maximum 
2 lehetőséget adhat meg. (N: 596)

A kitöltők több, mint 50%-a gondolja úgy, hogy Velencének főleg a kisgyerekes családokat, a stran-
dolókat, valamint a kerékpáros turistákat kellene megszólítania. A negyedik helyen a  gasztro-
turisták állnak 9,7%-kal, míg az ötödik helyen az ökoturisták 8,6%-kal. Az egyéb válaszlehetőségnél 
a legtöbben a fiatalokat és az aktív kikapcsolódásra vágyókat jelölték meg.
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8.

Milyen jellegű új szálláshelyekre van szüksége Velencének? Több 
választ is bejelölhet! (N: 596)

A kitöltők 32,8%-a gondolja úgy, hogy több panzióra lenne szükség Velencén, 23,2% gondolja úgy, 
hogy több magánszállás kellene, 21,1% pedig több kempinget szeretne Velencére. A maradék kitöltők 
közül 12,3% válaszolta, hogy több wellnessközpont kellene, 10,7% pedig több szállodát szeretne 
Velencére.

Mennyire igazak Ön szerint az alábbi állítások Velence turiz-
musának egy-egy szegmensére? Jelölje be azt, amelyiket igaznak 

gondolja. (N: 596)
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9.

Mely turisztikai szegmens hoz Jelentős bevételt a városnak?
A válaszadók leginkább a wellnessturizmusról (61,4%), valamint a fesztivál-és buliturizmusról (59,2%) 
gondolják úgy, hogy azok jelentős bevételt jelentenek a településnek. 37,6%-uk a gasztroturizmus-
ról, 32,9%-uk pedig az egynapos strandturizmusról is ugyanezt gondolja.

Mely turisztikai szegmens ró nagy terhet a városra?
Annak ellenére, hogy sok kitöltő úgy véli, a wellnessturizmus jelentős bevételi forrása a település-
nek, mégsem gondolják úgy (csupán 3,7%), hogy jelentős terhet is jelent a városnak. Az egyna-
pos strandturizmus, valamint a fesztivál-és buliturizmus esetén már más a helyzet. Az egynapos 
strandturizmusról a válaszadók 36,6%-a gondolja úgy, hogy jelentős terhet jelent a városnak, míg a 
fesztivál-és buliturizmusról a válaszadók 34,7% gondolja ugyanezt. A negyedik helyre a kerékpár-
turizmus került 12,4%-kal.

Mely turisztikai szegmens terheli meg legjobban a környezetet?
Ezen szempont esetén is az egynapos strandturizmust (55%), valamint a fesztivál-és buliturizmust 
(44,1%) jelölték meg a legtöbben. A válaszadók 6,7%-a kerékpárturizmusról, 3,9%-a pedig a wellness-
turizmusról is így vélekedik.

Mely turisztikai szegmens nehezíti a városi közlekedést és parkolást?
Nem meglepő módon itt is az egynapos strandturizmus (66,8%), valamint a fesztivál-és buliturizmus 
(40,3%) került az első két helyre. Emellett a válaszadók egy jelentős része (32,6%) úgy gondolja, hogy 
a kerékpáros turizmus is megnehezíti a városi közlekedést és parkolást. 

Mely turisztikai szegmens okoz jelentős zajterhelést?
Az arány itt sem meglepő. A válaszadók 55,2% véli úgy, hogy a fesztivál-és buliturizmus, valamint 
23,2%-a, hogy az egynapos strandturizmus is jelentős zajterheléssel jár. A többi turisztikai szeg-
mensről csupán néhány válaszadó gondolta ugyanezt.

Mely turisztikai szegmens teszi szemetessé, piszkossá Velencét?
A válaszadók 56,4%-a véli úgy, hogy az egynapos strandturizmus sajnos szemetessé és piszkossá 
teszi Velencét, míg 50,5%-uk a fesztivál-és buliturizmusról is ugyanezt gondolja. A válaszadók 9,7%-a 
kerékpáros turizmusról, 5%-uk pedig a gasztroturizmusról is hasonlóan vélekedik.

Mely turisztikai szegmens jelent közbiztonsági kockázatot?
A válaszadók 1/3%-a (33,2%) gondolja úgy, hogy a fesztivál-és buliturizmus közbiztonsági kockázatot 
jelent, 30,4% pedig az egynapos strandturizmusról, 7,6%-uk pedig a kerékpáros turizmusról is ezt gon-
dolja.

Mely turisztikai szegmens nem illik a városhoz?
A válaszadók 17,6%-a gondolja úgy, hogy a fesztivál-és buliturizmus nem illik Velence település pro-
filjába. 10,4%-uk az egynapos strandturizmusról, 8,2%-uk az egészségturizmusról is ezt gondolja.

Mely turisztikai szegmens jellemző csak a nyári időszakra?
A kitöltők 68% szerint az egynapos strandturizmus csak a nyári időszakra jellemző. 57,2%-uk a 
fesztivál-és buliturizmusról, 32%-uk a kerékpáros turizmusról, 25,5%-uk pedig a gasztroturizmusról is 
ugyanezt gondolja.

Mely turisztikai szegmens rendelkezik jelentős fejlődési potenciállal?
A legtöbben fejlődési potenciált a gasztroturizmusban látnak. A válaszadók 46,5%-a gondolja így. 
45,3%-uk szerint az ökoturizmusban, 40,9%-uk szerint a kerékpáros turizmusban, 40,3%-uk szerint 
pedig a wellnessturizmusban is jelentős fejlődési potenciál rejlik még.

Mely turisztikai szegmens hiányzik a város palettájáról?
Legtöbben az ökoturizmust hiányolják. A válaszadók 63,1% váli úgy, hogy ez még hiányzik Velence 
turisztikai palettájáról. 59,2%-uk a gasztroturizmusról, 57,4%-uk pedig az egészségturizmusról is ha-
sonlóan vélekedik.

Mely turisztikai szegmens viszi a város jó hírét?
A válaszadók 56%-a úgy gondolja, hogy a kerékpáros turizmus egyértelműen a város jó hírét viszi. 
53,4 %-uk a wellnessturizmusról, 49,8%-uk gasztroturizmusról, 48,3%-uk pedig az egészségturizmus-
ról is ugyanezt gondolja.
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10.

Hol tölti el Ön leggyakrabban többnapos szabadságát? (N: 596)

A válaszadók 34,9%-a (208 kitöltő) válaszolta azt, hogy szívesebben tölti a szabadságát belföldön, 
de nem Velence környékén, 33,2%-a (198 kitöltő) kitöltő válaszolta, hogy inkább lakhelyén tölti 
többnapos szabadságát, 20,6% (123 kitöltő) tölti inkább külföldön a szabadságát és csupán 11,2% 
(67 kitöltő) tölti a Velencei-tó környékén a szabadságát.

Milyen gyakran látogatja városunk strandjait nyáron? (N: 596)

A kitöltők közül 21% (125 kitöltő) válaszolta, hogy havonta kétszer-háromszor látogat el valamelyik 
velencei strandra, 19,5% (116 kitöltő) válaszolta, hogy hetente legalább kétszer-háromszor és 14,4% 
(86 kitöltő) válaszolta, hogy hetente legalább egyszer ellátogat Velence valamelyik strandjára. A leg-
nagyobb arányt azok alkotják, akik havi 2-3 alkalomnál ritkábban látogatnak el a település valamelyik 
strandjára. Ők a válaszadók 24%-át képezik. A kitöltők 8,9%-a pedig soha nem látogatja a település 
strandjait.
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11.

Melyik városi strandot látogatja leggyakrabban? (N: 596)

A velencei lakosok az Északi strandot (28,1%-uk), más tókörnyéki strandot (25,7%-uk) és a Velence 
Korzót (21,5%-uk) látogatják leggyakrabban. A Velence környékén élő vagy Velencén csak nyaralóval 
rendelkező kitöltők körében azonban a Velence Korzó a legnépszerűbb. Ezen kitöltők 35,5%-a 
ugyanis ezen strandot látogatja a leggyakrabban. 34,8%-uk pedig más tókörnyéki strandot látogat 
leggyakrabban.

Miért az adott strandra esett a választása? Szeretem a ... (több 
válasz is lehetséges) (N: 596)

A válaszadók leginkább a nyugodt kikapcsolódás (20,8%) és a füves/fás (19,5%) partok miatt választják 
Velence strandjait. Fontos még számukra a családbarát környezet (13,4%), a jó büfék (10,2%) és azt sem 
tartják hátránynak, ha van ingyenes belépés (7,9%) és ingyenes parkolási lehetőség (6,3%) a strandon.
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12.

Ön szerint Velencének milyen típusú strandokra lenne inkább 
szüksége? (N: 596)

A kérdőívet kitöltő velencei lakosok többsége (65,3%-uk) véli úgy, hogy Velencének inkább minőségi 
szolgáltatást nyújtó, fizetős strandokra lenne szüksége. A Velence környékén élő, vagy a településen 
csupán nyaralóval rendelkező kitöltők esetén azonban pont fordított az aránya. Ezen kitöltők 63,8%-a 
úgy gondolja, hogy Velencének inkább alapszintű szolgáltatást nyújtó, szabadstrandokra lenne szüksége. 

Kérem értékelje, hogy milyen szolgáltatások kellenek a velencei 
strandokra. 1 egyáltalán nem fontos, 5 nagyon fontos (N: 596)

A válaszadók több, mint 50%-a úgy véli sokkal több gasztroélményre, sportprogramra, gyerekprogram-
ra, koncertre volna szükség a velencei strandokon. A legtöbben (több mint 50%) a wellness szol-
gáltatások és diszkók létjogosultságát nem érzik relevánsnak a település strandjain.
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13.

Ön szerint szükség lenne-e nagyobb szálláshely kapacitásra a 
településen? (N: 596)

A válaszadók 63,1%-a (376 kitöltő) gondolja úgy, hogy Velencének szüksége volna nagyobb 
szálláshely kapacitásra, míg 36,9% (220 kitöltő) azt válaszolta, hogy nincsen rá szükség.

Mi az a 3 szó, amely a velencei turizmusról eszébe jut? Kérjük, írja 
le őket! (N: 596)

Legtöbb kitöltőnek Velencéről a strandolás, nyár, Velence Korzó, kerékpározás, horgászat jutott 
eszébe.

Strandolás, strand: 59 előfordulás | Kerékpározás, bicikli: 31 előfordulás | Horgászat: 11 előfordulás 
| Nyugalom: 7 előfordulás | Nyár: 26 előfordulás | Kikapcsolódás: 19 előfordulás

Ezek mellett viszonylag sokaknak a zsúfoltásg, tömeg, nyüzsgés jutott eszébe Velencéről.
Tömeg: 98 előfordulás | Zsúfoltság: 25 előfordulás | Nyüzsgés: 13 előfordulás | 
Fejlesztendő: 6 előfordulás | Igénytelen: 23 előfordulás
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14.

Szükségesnek tarja-e a jelenlegi rendezvényeket, rendezvénysoro-
zatokat újabbakkal bővíteni Velencén? (N: 596)

A válaszadók 78%-a (465 kitöltő) mondta azt, hogy Velence rendezvénypalettáját szükséges lenne 
további rendezvényekkel, rendezvénysorozatokkal bővíteni.

Ön szerint a Velence Korzó jelentősége mennyire kap hangsúlyos 
szerepet jelenleg a település idegenforgalmi összképében? Értékel-
je 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es egyáltalán nem hangsúlyos, 

az 5-ös a nagyon hangsúlyos. (N: 596)

A válaszadók 72,8%-a (434 kitöltő) gondolja úgy, hogy hangsúlyos szerepet kap a Velence Korzó 
a település idegenforgalmi összképében, és csupán 10,4% (62 kitöltő) gondolja az ellenkezőjét. A 
maradék 16,8% (100 kitöltő) közepes véleményen van ezzel kapcsolatoban.
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Ön szerint a település építsen-e az itt megforduló aktív-és sportol-
ni vágyó turistákra programokkal, attrakciókkal, állandóan elérhető 

turisztikai szolgáltatásokkal? (N: 596)

A válaszadók közül 514 kitöltő (86,2%) van azon a véleményen, hogy a sportolni vágyó turistáknak 
szervezzenek több programot, építsenek ki állandóan elérhető szolgáltatásokat.

Ön szerint érdemes lenne-e a tömegturizmust a minőség irányába 
terelni és konkrét, új célcsoportok meghatározását eszközölnie 

Velence településnek? (N: 596)

88,8% (529 kitöltő) vélekedett úgy, hogy a tömegturizmust érdemes lenne minőségi irányba terelni 
és konkrét, új célcsoportok meghatározását eszközölni Velence területén.
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Ön szerint mennyire szükséges Velence város önkormányzata 
életében a vállalkozói szemléletű gondolkodás? Értékelje 1-től 5-ig 

terjedő skálán, ahol az 1-es az egyáltalán nem fontos, az 5-ös a 
nagyon fontos. (N: 596)

A kérdőívet kitöltők 68,8%-a (410 kitöltő) gondolja úgy, hogy helye lenne Velence város önkormányzata 
életében a vállalkozói szemléletű gondolkodásnak. 10,7% (64 kitöltő) gondolja, úgy, hogy nem szükséges 
a vállalkozói gondolkodás az önkormányzat életében.

Ön szerint szükség van-e a vállalkozói szemléletű településműköd-
tetésre, leginkább a turisztikai erőforrásokat és lehetőségeket

illetően? (N: 596)

A válaszadók közül 504-en (84,6%) gondolják úgy, hogy szükség van vállalkozói szemléletű 
településműködtetésre, legfőképp a turisztikai erőforrásokat illetően.
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Ön szerint az alábbi területek közül Velencének turisztikai szem-
pontból melyikre kellene a legnagyobb és melyikre a legkisebb 
hangsúlyt fektetnie? Számozza meg őket és tegye sorrendbe! Az 

1-es ahhoz kerüljön, amelyikre a legnagyobb hangsúlyt kellene fek-
tetni, a 8-as pedig ahhoz, amelyikre a legkisebbet. (N: 596)

A kitöltők közül legtöbben (31,5%) a vízi turizmust sorolták az első helyre, vagyis szerintük a település-
nek turisztikai szempontból erre a területre kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetnie.  24,8% a 
kultúrát és hagyományokat, míg 20,1% a rendezvényeket rakta a rangsor élére. Nyolcadik, vagyis 
utolsó helyre pedig a legtöbben (23%) a történelmet, míg 19,3% a rendezvényeket rangsorolta.

Ön szerint mi lendítheti előre leginkább Velence turizmusát? (N: 596)

A kitöltők közül 213-an (35,7%) gondolják, hogy Velence turizmusát a megfelelő szakmai tudás 
lendítheti előre, 130-an (21,8%) úgy vélik, hogy a vállalkozói szemléletű önkormányzati működés 
lehet a megoldás. 20,5% (122 kitöltő) a válaszadók közül pedig úgy gondolja, hogy a beruházások-
nak köszönhetően fejlődhet igazán a település turizmusa. 
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ÖSSZEFOGLALÓ
A kérdőív kitöltői elsősorban nők voltak, a teljes adathalmaz 60,2%-át tették ki. Életkorukat tekintve 
a 41 és 60 év közöttiek voltak túlnyomó többségben, de jelentős volt az aránya (34,9%) a 25 és 40 
év közöttieknek is. Munkaviszonyukat tekintve a kitöltők közel fele alkalmazott, de a nyugdíjasok, 
valamint a vezető beosztásban dolgozók is közel 20-20%-ot tettek ki. A válaszadók több, mint a fele 
(61,4%) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és szintén több, mint a fele (50,8%) velencei lakos. A 
kitöltők közel fele (45%) tősgyökeres helybéli, hiszen több, mint 20 éve él itt.

A válaszadók jelentős hányada (86,3%) mondta azt, hogy Velence életében igen is fontos szerepe 
van a turizmusnak, azonban csak 38,3%-uk látna szívesen több turistát Velencén. A megkérdezettek 
jelentős része (42,1%) gondolja úgy, hogy a település költségvetésének kevesebb, mint 25%-át adja az 
idegenforgalmi adó. A legtöbb kitöltő (91,6%) szerint a település megközelíthetőség szempontjából 
megfelelő helyzetben van és a nagyobb részük úgy gondolja, hogy a vendéglátó- és szálláshelyek 
számával sincs probléma, azonban azok minőségével már kevésbé elégedettek. Legkevésbé a kul-
turális eseményekkel és a programkínálattal elégedettek.

A válaszadók úgy gondolják, hogy jelenleg a wellnessturizmus, valamint a fesztivál-és buliturizmus 
jelenti a település számára a legnagyobb bevételt. A legnagyobb terhet pedig, mind zajszennyezés, 
mind környezetszennyezés, mind a közlekedés megnehezítése szempontjából az egynapos strand-
turizmus, valamint a fesztivál-és buliturizmus jelenti a város számára. A kitöltők nagy része szerint a 
gasztro- valamint az ökoturizmusban van még jelentős fejlődési potenciál, és a település turisztikai 
palettájáról ezen két szegmenst hiányolják a leginkább. Mindemellett úgy gondolják, hogy jelenleg a 
wellnessturizmus és a kerékpáros turizmus viszi leginkább a település jó hírét.

A válaszadók 2/3-a többnapos szabadságát otthon tölti, tehát nem megy el nyaralni, ha azonban 
mégis elmegy, akkor semmiképpen sem a környék turisztikai attrakcióit választja. Ennek ellenére a 
jelentős részük (67,1%) havonta legalább 2-3 alkalommal ellátogat valamelyik helyi strandra. A helyi 
strandok közül pedig a legtöbben (28,4%) a Velence Korzót és az Északi strandot (20,3%) preferálják. 
Az adott strand kiválasztása esetén pedig leginkább a nyugodt környezet, a füves fás part megléte 
és a családbarát környezet a mérvadó szempontok. Abban szinte teljesen fele-fele arányban osz-
lik meg a véleményük, hogy a településnek alapszintű szolgáltatást nyújtó szabadstrandokra vagy 
inkább minőségi szolgáltatást nyújtó fizetős strandokra lenne-e inkább szüksége. De ha már minősé-
gi szolgáltatásokról van szó, akkor elsősorban több gasztroélményt, sport-és gyerekprogramot, 
valamint koncertet szeretnének a velencei strandokon.

A válaszadók jelentős része (63,1%) úgy gondolja, hogy Velencének mindenképpen nagyobb 
szálláshely-kapacitásra lenne szüksége. A település turizmusáról a legtöbbeknek a tömeg, zsú-
foltság, a strandolás és a kerékpározás szavak jutottak eszébe. A kitöltők 78%-a gondolja úgy, hogy 
szükséges lenne a település rendezvénypalettáját továbbiakkal bővíteni, és több mint 2/3-uk 
vélekedik úgy, hogy a Velence Korzó igenis kiemelten hangsúlyos szerepet kap a település idegenfor-
galmi összképében. A válaszadók túlnyomó többsége gondolja úgy, hogy nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni az aktív és sportolni vágyó turistákra, valamint hogy a tömegturizmust mindenképpen a 
minőség irányába kellene elvinni, akár új, konkrét célcsoportok bevonásával. A vállalkozói szem-
léletmódot is igen fontosnak tartják, legyen szó a település önkormányzatáról vagy éppen a turisz-
tikai erőforrások menedzseléséről.

A kitöltők közül legtöbben (31,5%) úgy gondolják, hogy Velencének turisztikai szempontból a vízi 
turizmusra kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetnie. 24,8% a kultúrát és hagyományokat, míg 20,1% 
a rendezvényeket rakta a rangsor élére. Arról pedig, hogy mi lendítheti leginkább előre a település 
turizmusát, úgy vélik, hogy a megoldást a megfelelő szakmai tudás, a vállalkozói szemléletű 
önkormányzati működés, valamint a beruházások jelenthetik.




