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Balatoni Hajózási Zrt. 

„Beszámoló a 2017. évi turisztikai tapasztalatokról, 

felkészülés a 2018. évi turisztikai szezonra” 

Keszthely 

 

A Balatonhoz érkező vendégek hajózási szokásainak alakulása a 2017. évi 

ügyfélelégedettség felmérés eredményei alapján: 

- Hosszú évek óta az idei évben növekedést tapasztaltunk a külföldi vendégek 

számában, de még mindig a magyar vendégek aránya a meghatározó. 

- Keszthely és térségében (Hévíz, Zalakaros) még mindig számottevő a szláv 

nyelvterületekről érkező vendégek aránya (főként orosz). 

- Főként 29-55 év közötti családosok veszik igénybe a hajózási szolgáltatásokat. 

- Az utasok a BAHART menetrendi hajóit kirándulás céljával veszik igénybe, emellett 

nagyon fontos a vendégek számára a hajózás élménye is. Ennek megfelelően továbbra 

is erős a sétahajószolgáltatás igénybevétele. 

 

A Balatoni Hajózási Zrt. 2017. év szezonjában számos feladatot hajtott végre az 

utastájékoztatás fejlesztését és a programkínálat bővítést illetően: 

- Kiadványok, szórólapok és plakátok megújítása, érthetőbb és szemléletesebb 

menetrenddel, egységes arculattal 

- Kikötői egységes arculati táblák kihelyezése 

- 2016-ban indult új honlap folyamatos frissítése: megújult hajózási lehetőség kereső, 

balatoni látnivalók és programok megjelenítése a menetrendi hajójáratok 

célállomásának kiválasztásával. (Főidényben napi 4-5e látogató) 

- Facebook oldal folyamatos frissítése programajánló posztokkal, főidényi kampány a 

hajózási szolgáltatások népszerűsítésére 

- Új imázsfilmek készültek a cég egészét és az egyes hajózási szolgáltatásokat külön-

külön is népszerűsítve, melyeket felhasználtunk online kampányaink során 

- WIFI szolgáltatás a kikötőkben és a hajókon (Keszthelyen teljeskörű működés 2017. 

évben) 

- Menetrendi hajózás népszerűsítése a kikötőkben a célállomások látnivalóinak, 

szolgáltatóinak propagálásával, ehhez készült kuponlap a nyugati és keleti 

medencében, valamint a komp térségében, melyet minden menetrendi hajójegy és 
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kompjegy mellé osztottunk az utasoknak. A kuponokat a célállomásokon lévő 

szolgáltatóknál tudták beváltani. 

- A menetrendet az önkormányzati és utasigényeknek megfelelően optimalizáltuk. 

- Varázshajó programbővítés végrehajtása (játszósarok a gyerekeknek, plusz 

animátorral) 

- Kedvezmények bővítése a stratégiai partnerünknek, a Mastercardnak köszönhetően 

számos programhajóra 

- Playmobil gyermekjegytípus bevezetése (+590 Ft-ért Playmobil figurát kaptak a 

jegyhez a gyermekek – séta-, menetrendi-, és programhajókra egyaránt vásárolható 

volt) 

- Szállodákkal, utazási irodákkal, szolgáltatókkal a partnerségi kapcsolatokat 

erősítettük, jegyértékesítési szerződések kötöttünk. 

- Új hírlevélküldő programunknak köszönhetően a partnerek és egyéni vendégeink 

számára is főidényben heti, főidényen kívül kétheti rendszerességgel küldtük ki 

aktuális hajózási ajánlatainkat 

- A rendezvényhajózás terén megújítottuk a kínálatot, a hajóbérlési feltételeket, 

megújult catering szolgáltatást biztosítottunk a hajós rendezvényeken. 

 

A Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatója a 2017. évi hajózási szezonról  

A személyhajózás esetében az első fél év kiemelkedő forgalmi adatokat hozott, majd az 

augusztus eleji kánikula a napközben biztosított, elsősorban menetrendi hajószolgáltatás 

esetében az előző év azonos időszakához képest már kisebb visszaesést eredményezett. Ennek 

ellenére az első nyolc hónap +2%-os utasforgalommal zárt a tervezetthez képest, több 

mint 660e utassal. A tavalyi bázishoz képest pedig mindössze 2% volt az elmaradás. 

Köszönhetően az utasforgalomnak és a kismértékű díjmódosításnak, az üzletág árbevétele 

6,4%-kal emelkedett a tavalyi azonos időszakhoz képest. 

A kompközlekedés vonatkozásában még pozitívabb eredményekről tudunk beszámolni. Az 

utasszám tekintetében még a rendkívül magas bázist is sikerült 2,8%-kal növelni, a szállított 

járművek száma 3,5%-kal, a kerékpároké 9,5%-kal emelkedett. Az előző évhez képest 

két héttel korábban történt az egymilliomodik utas köszöntése. Ezek alapján reális esély 

mutatkozik arra, hogy az üzletág megdöntse a tavalyi éves rekordforgalmat. A 

forgalomnövekedés és a személyjegyek díjának minimális emelése 10,9%-os árbevétel 

emelkedést hozott az 1-8 hóban. 
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Összefoglaló tájékoztató a 2017. évi keszthelyi hajóállomás hajózási kínálatáról 

- menetrendi hajójáratok üzemeltetése előidénytől utóidényig (Keszthelyről elérhető 

volt Balatongyörök, Szigliget, Badacsony, Fonyód, Balatonmáriafürdő, Balatonboglár 

és Balatonlelle; Badacsonyból, Szigligetről és Balatongyörökről menetrendszerinti 

hajó indult Keszthelyre, de Fonyódról, Balatonmáriafürdőről is elérhető volt a város) 

- sétahajózás tavasztól késő őszig a 126 éves Helka nosztalgiahajóval 

(kommunikációban idén is ezt erősítettük), főidényben „Sétahajózás a naplementében” 

és „Romantikus Badacsony” 

- a programhajó kínálat: Bulihajó és Mastercard Varázshajó mellett Nosztalgia 

sétahajózás borkóstolóval 

- menetrendi hajózással célállomások látnivalóinak népszerűsítése menetjegy mellé 

adott kuponlappal 

- kikötői arculati táblák egységesítése, kihelyezése 

- Keszthely és vonzáskörzetében (Hévíz, Zalakaros) további partneri jegyértékesítési 

szerződések megkötése 

- osztálykirándulásos csoportok számának növekedése, „Lyukasóra a Balatonon” és „A 

küldetés” program indítása az óvodás és iskolás csoportok számára 

- Húsvéti promóció: csokitojást osztottunk a sétahajózó gyerekeknek, Gyereknapi 

promóció: lufihajtogatás és kalózprogram a sétahajózó gyerekeknek 

- óriásplakát Vonyarcvashegyen és Balatonfenyvesen (Keszthely felé vezető utakon) 

- program- és sétahajó létszámadatok: 

o Nosztalgia sétahajózás borkóstolóval: 6 alkalom – 296 fő 

o Bulihajó: 6 alkalom – 338 fő 

o Varázshajó: 14 alkalom – 1012 fő 

o Sétahajózás a naplementében: 18 alkalom – 1388 fő 

o Romantikus Badacsony: 6 alkalom – 307 fő 

o 1 órás sétahajózás (10.01-ig): 22774 fő 

 

2018. évi tervek és együttműködési lehetőségek: 

- A 2018-as szezon előkészítése, a menetrend tervezése jelenleg zajlik, de terveink 

szerint a 2018-as szezonban is hasonló programkínálattal várjuk a vendégeket a 

keszthelyi kikötőben. 
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- Az eddiginél még szorosabb együttműködést kívánunk kialakítani a térség 

önkormányzataival, idegenforgalmi szervezeteivel, programszervezőkkel, 

partnerekkel. 

- Társaságunk a 2018-as szezonban is csatlakozni kíván a keszthelyi térség 

rendezvényeihez (kedvezményes hajózási lehetőségekkel, tematikus 

hajóprogramokkal), melynek tervezéséhez várjuk a város 2018-as rendezvénynaptárát. 

- Továbbra is várjuk Keszthely város és a térség óvodáit, iskoláit, középiskoláit hajóink 

fedélzetén. 

- Kuponlap bővítése további szolgáltatókkal (Keszthely és térségéből is, hogy 

Keszthelyt, mint kirándulási célállomást erősítsük). 

- Honlapunkra a programajánlatok és látnivalók oldalakra a jövőben is szeretnénk 

feltölteni a keszthelyi térség adatait, így ehhez is várjuk az Önkormányzat és a 

Tourinform irodák, TDM szervezetek közreműködését. 

  


