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2. A KUTATÁS CÉLJA, INDOKOLTSÁGA 

2.1. A fejlesztés háttere 

Tiszanána Községi Önkormányzat a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00013 projekt keretében 

infrastrukturális és turisztikai célú beruházást valósít meg, melynek célja a tiszanánai Dinnyéshát 

strand és kikötő fejlesztése. A projektben megvalósul többek között a kikötő és strand 

fejlesztése, vízminőségének javítása, szolgáltató épületek korszerűsítése, sétautak és 

gyaloghidak felújítása, szociális blokkok fejlesztése. 

A projekt indokoltsága megkérdőjelezhetetlen, hiszen a Tisza-tó egyre nagyobb népszerűségnek 

örvend, köszönhetően a jó fekvésnek, a könnyű elérhetőségnek és a számtalan turisztikai 

lehetőségnek. A Tisza-tó attrakciói évről évre fejlődnek, több település infrastrukturális 

fejlesztéseket hajtott végre és az elkészült bicikliút is sok turistát vonz. A fő motivációk 

elsősorban a fürdőzés, a hajózás, a horgászat, a természetjárás és a kerékpározás, vízisportok 

elérése. Emellett megjelenik az ökoturizmus, a vadász- és lovasturizmus, a gasztroturizmus is, 

bár ez utóbbiak a szűkös szolgáltatói háttér miatt még csekély mértékűek. 

A Tisza-tó fiatal turisztikai régió, hiszen 1973-ban, a Kiskörei víztározó tóvá alakításakor jött létre. 

A Tisza 120 km-es szakasza tartozik a régióhoz, területe 127 km2. Négy nagy alapegysége, 

medencéje: Valki-medence, a Poroszlói-medence, a Sarudi-medence, Abádszalóki-medence. 

Mindegyik területnek megvan a maga specialitása, a Valki-medencében például egyedülálló 

madárrezervátum található, a nemrég átadott sarudi élménypark a családosokra, 

kempingezőkre épít, Poroszló a horgászok körében igen kedvelt, míg Abádszalók tradícionális 

családi üdülőhely. A Tisza-tó turisztikai régió 73 települést foglal magában, az üdülőkörzethez 22 

település tartozik, ebből mindössze 4 várost. 

A fejlődést némileg hátráltatja, hogy a fő közlekedési útvonalhoz, az M3-as autópályához 

közvetetten, a 33. számú főút segítségével kapcsolódik, a települések közötti utak gyakran rossz 

állapotúak, nehezen járhatók. Előnyös, hogy vasúti közlekedés szeli át a régiót, érintve több 

települést (pl. Poroszló, Tiszafüred, Kisköre). 

A Tisza-tó a Balatonhoz képest jelentősen alacsonyabb árfekvésű szolgáltatásokat kínál, bár 

kiépítettsége még messze elmarad versenytársától, az innováció már jól észlelhető az igénybe 

vevők számára. 
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A vendégéjszakák számát illetően még viszonylag gyengének minősíthető a régió teljesítménye, 

a szállásfejlesztés még számos lehetőséget rejt magában. A kevés szálloda mellett a 

vendégforgalmat leginkább a magánszálláshelyek bonyolítják le. 

Tiszanána földrajzilag a sarudi medencéhez tartozik, bár a valóságban attól elkülönül, strandja 

és kikötője Saruddal ellentétben az élő Tisza mellett található. Heves megyei település. 

Lakossága 2460 fő (2019), évtizedek óta csökken. A lakosság kb. 8 %-a munkanélküli (ez az adat 

természetesen a mostani járvány miatt nem feltétlenül tükrözi az aktuális helyzetet). 

Sajnos az előző, 2007-2013-as programozási időszakban nem sikerült Európai Uniós forráshoz 

jutni a településnek, így a jelen projekt eredményeitől látványos fejlődést vár az önkormányzat 

és a lakosság is. 

A strand és kikötő éves látogatottsága 18 ezer fő, amelyben még rengeteg potenciál rejlik, amit 

megfelelő fejlesztésekkel és célzott marketing programmal ki lehet aknázni. 

Jelen kutatás célja, hogy felmérje, hogy a strand és a kikötő jelenlegi látogatói mennyire 

elégedettek a meglévő szolgáltatásokkal, illetve milyen igényeket fogalmaznak meg a további 

fejlesztési lehetőségekre vonatkozóan. 

2.2. Kutatási módszertan 

A kutatás kezdetén az alábbi kérdéseket fogalmaztuk meg: 

1. Jelenlegi látogatóinkat milyen ismérvek jellemzik? Mely célcsoport hiányzik, kikre kell 

nagyobb figyelmet fordítani, célzott marketing kampányt indítani? 

2. Milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe látogatóink? 

3. Mennyire elégedettek a meglévő infrastruktúrával, szolgáltatásokkal? 

4. Milyen szolgáltatásokat, fejlesztéseket igényelnének még? 

5. Milyennek látják a COVID19 pandémia hatását Tiszanána turisztikai forgalmára 

vonatkozóan? 

A felmérés strukturált kérdőív segítségével történt, melynek első részében a fenti kutatói 

kérdésekre igyekeztünk választ kapni, míg a második részben a legfontosabb háttérváltozók 

kaptak helyet. 

A lekérdezést a létesítmény alkalmazottainak segítségével folytattuk le, önkitöltő kérdőív 

segítségével. A megkérdezésre 81 értékelhető válasz érkezett, a minta nem reprezentatív. A 
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kutatási jelentés elkészítéséhez ezen túl a projektben érintett személyekkel a helyszínen 

konzultáltunk is. 

A feldolgozás során elsősorban leíró statisztikai módszereket alkalmaztunk, ezen felül 

kapcsolatvizsgálatot végeztünk az ismérvek és a háttérváltozók között. Az elégedettséget 5-

fokozatú Likert-skálán mértük, az eredményt rangsorba rendezett átlagértékekkel mutatjuk be. 

A feldolgozás SPSS23 statisztikai programmal történt, az ábrák excel programmal készültek. A 

kutatási jelentés mellékletét képezi az adatokat tartalmazó .sav-fájl. 
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3. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

3.1. A minta összetétele 

A kitöltések száma alapján a minta kis mintának minősül. A teljes mintaelemszám 81 fő. A minta 

nem reprezentatív, az összetételét az 1. táblázat mutatja: 

1. táblázat: A minta összetétele 

Nem Megoszlás, % Életkor Megoszlás, % 

Férfi 54,3 18 év alatti 1,2 

Nő 45,7 19-25 éves 4,9 

Munkavégzés jellege Megoszlás, % 26-35 éves 7,5 

könnyű szellemi 52,8 36-45 éves 22,2 

mozgással járó 
szellemi 

24,6 46-55 éves 33,3 

könnyebb fizikai 9,4 56-65 éves 19,8 

nehéz fizikai 13,2 65 év feletti 11,1 

Foglalkoztatás 
jellege 

Megoszlás, % Lakóhelye Megoszlás, % 

alkalmazott 67,9 főváros 4,9 

vállalkozó 13,6 megyeszékhely 9,9 

diák 4,9 város 30,9 

nyugdíjas 13,6 község 24,7 

Családi állapot Megoszlás, % egyéb 1,2 

hajadon/nőtlen 21,0 tiszanánai lakos 28,4 

házas 66,7   

elvált/özvegy 12,3   

 

Fentiekből látható, hogy a nemek aránya viszonylag kiegyenlített, a férfiak enyhe túlsúlya 

jellemző, a könnyű szellemi munkát végzők és az alkalmazottak felülreprezentáltak. Családi 

állapot szerint markáns a házasok túlsúlya, életkori megoszlás tekintetében a legnagyobb arányt 
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a 46-55 évesek, majd a 36-45 évesek képviselik, tőlük kissé lemaradva az 56-65 éves korosztály 

jelenléte számottevő. A településtípus alapján a városok és községek lakossága képviseli a minta 

nagyobb arányát, a helyi lakosság aránya 28,4 % volt. 

3.2. A turisztikai cél 

Ahogy az 1. ábra mutatja, a legfőbb turisztikai cél a látogatóink között a kerékpározás (36,1%) 

és a fürdőzés, strandolás (28,9%) volt. Előbbiben kétségtelenül szerepet játszik a Tisza-tó körüli 

bicikliút megépítése, amelynek az utolsó, 6,5 kilométeres szakaszát Poroszló és Tiszafüred között 

ez év júniusában adták át. Így a Tisza-tó a gépjárműforgalomtól teljesen elzárva 

körbetekerhetővé vált, a rövidebb szakaszon 70, a hosszabb távon 95 km-en, az úthoz több, 

elkülönített híd is tartozik. 

 

1. ábra: A látogatók megoszlása turisztikai cél szerint (n=83) 

A fürdőzés tradicionális turisztikai cél a Tisza-tó térségében, ebben még rejlenek kiaknázatlan 

lehetőségek, melyhez elsősorban további attrakció- és szolgáltatásfejlesztések szükségesek. 

Emellett ezen a területen is kedvelt kikapcsolódási forma a horgászat, a válaszadók 10,8%-a 

választotta célként. Csekély arányban rendezvények (pl. kerékpárverseny) látogatói is kitöltötték 

a kérdőívet.   

fürdés, strandolás

vízi sportok

hajózás

horgászat

kerékpározás

kerékpárverseny

sport
természetjárás, 

pihenés
rendezvény
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Természetesen voltak olyanok a válaszadók között, akik többes céllal érkeztek, például a hajózás 

mellett fürdőzést is terveztek. A rendezvények további fejlesztésével lehetne látogatókat 

vonzani a térségbe. Ilyenek lehetnének a sportversenyek (kerékpárverseny, triatlon, evezős 

sportok, sporthorgászat), valamint a fesztiválok (zenei, gasztrofesztiválok). 

A háttérváltozók közül egyedül a lakóhely és a turisztikai motiváció között találtunk szignifikáns 

összefüggést. A városban élők nagyobb arányban érkeznek fürdőzési céllal, míg a községekben 

élőkre inkább a kerékpározás jellemző (C=3,77, α=0,002). 

 

3.3. A látogatás rendszeressége 

A megkérdezettek több mint fele (58,0%) rendszeresen látogatója a tiszanánai strand és 

kikötőnek, míg további 23,5 % már járt itt korábban. Mindössze 18,5 %-uk jelölte azt, hogy 

először látogatott el Tiszanánára. 

Azok, akik először látogattak Tiszanánára, 50-50%-ban a vízi eszközbérlést és a kerékpárbérlést 

vették igénybe, míg a rendszeres látogatók nagyobb arányban vízi eszközöket igényeltek. A 

rendszeres látogatók az elégedettségre vonatkozó kérdésekre is magasabb pontszámot adtak. 

3.4. Szolgáltatások 

3.4.1. Szolgáltatások igénybevétele 

A strand és kikötő jelenleg még korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. Mivel a fejlesztés 

elengedhetetlen, a kérdőív fontos részét képezte, hogy mely szolgáltatásokat vették igénybe a 

megkérdezettek, ezekkel mennyire voltak elégedettek és milyen egyéb szolgáltatásokra lenne 

még szükség. 

Ahogy a 2. ábra mutatja, a legkedveltebb a büfé a szolgáltatások között. Ezt a csónak- és vízi 

eszköz-bérlés követi. A kerékpárbérlés is megjelenik. Az egyéb szolgáltatások között elsősorban 

az apartman igénybevételét, az ATM-használatot és a zuhanyzási lehetőséget jelölték meg a 

válaszadók. 
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2. ábra: Szolgáltatások igénybevételének megoszlása, % (n=108) 

3.4.2. Szolgáltatásfejlesztés 

Ebből az ábrából is látható, hogy annak érdekében, hogy látogatókat lehessen a térségbe 

vonzani, illetve a vendégek igényeit minél szélesebb körben lehessen kielégíteni, további 

szolgáltatásfejlesztésre van szükség. A legtöbben a vendéglátási lehetőségeket hiányolták. 

Étterem létrehozását javasolták, illetve a büfékínálat szélesítését. Néhányan megjegyezték a 

kiszolgáló személyzet színvonalfejlesztésének szükségességét is. 

A kérdőívet kitöltők az elmondottakon túl az alábbi fejlesztési igényeket fogalmazták meg: 

 mellékhelyiségek tisztaságának és felszereltségének fejlesztése, 

 strand iszaptalanítása (a kotrás a jelenlegi projektben nagyobb területen megtörtént), 

 kültéri zuhanyzási lehetőség, 

 élelmiszerbolt, 

 kempingfejlesztés, 

 kerékpárút minőségének a javítása, 

 nagyobb strandrész kialakítása, 

 parkoló kiépítése, 

 programok bővítése, 

 árnyékos pihenőhelyek kialakítása, 

 vendéglátóhelyek hosszabb nyitvatartása, 

57%

17%

14%

12%

büfé

csónak-, vízi eszköz-bérlés

kerékpárbérlés

egyéb
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 vitorlás extra kikötő, 

 horgászhelyek fejlesztése, 

 további vízisport-lehetőségek, 

 zárt területté nyilvánítás. 

3.4.3. Elégedettség a szolgáltatásokkal 

A kérdőív talán legfontosabb része a javaslatok mellett a jelenlegi állapottal való elégedettség. 

Az általános elégedettség minden szempont szerint jónak minősíthető, hiszen az 5-fokozatú 

Likert-skálán a legrosszabb átlagérték is 4 feletti. Az értékelések átlageredményét a 3. ábra 

mutatja. 

 

3. ábra: Elégedettség a jelenlegi szolgáltatásokkal (n=72) 

A legjobb elismerést a megjelenés kapta, mind az új kikötő, mind pedig a strand külleme 

megnyerte a látogatók elismerését, melyhez a terület, Dinnyéshát adottságai is jó alapot 

szolgáltatnak. Ez utóbbi értékelése és a válaszadók foglalkozása között közepesen erős, 

szignifikáns összefüggést találtunk, a könnyebb fizikai munkát végzők pozitívabban értékelték 

Dinnyéshát adottságait, mint a fizikai munkások (C=4,11, α=0,003). Hasonlóképpen találtunk 

kapcsolatot a lakóhely alapján, a Tiszanánaiak elfogultak, magasabb pontszámot adtak a 

községekben lakókkal együtt, rosszabb a városi és megyeszékhelyen élő lakosság értékelése 

(C=3,48, α=0,008). 

  

Az új kikötő 
külleme; 4,40

A fürdő külleme; 
4,34 Dinnyéshát 

adottságai; 4,32

Az új kikötő 
szolgáltatásai ; 

4,19

A fürdő 
szolgáltatásai; 

4,09
4,05

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

1 2 3 4 5 6
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A szolgáltatásokkal kapcsolatban már csökkent az elégedettség, különösen a fürdőt illetően. 

Ebből is látható az, amit az előző alfejezetben ismertettünk, hogy a szolgáltatások fejlesztése 

különösen fontos a látogatók elégedettsége és az új vendégek bevonzása érdekében. 

3.4.4. COVID19 pandémia hatása Tiszanána forgalmára 

Kérdőívünkben kíváncsiak voltunk a válaszadók véleményére arról, hogy vajon a COVID19 

pandémia kiaknázható hatással lesz-e a térség turizmusára. A kérdés úgy hangzott, hogy „Ön 

szerint a Covid19 járvány miatt felértékelődnek a tiszai strandok?” A válaszok megoszlását a 4. 

ábra mutatja. 

 

4. ábra: A COVID19 pandémia hatásai (n=79) 

A válaszadóink túlnyomó többsége (92,4%) egyértelműen javulást prognosztizál, azaz úgy 

gondolják, hogy a közeli vagy távolabbi jövőben felértékelődnek a Tisza-tavi strandok, mert a 

vendégek a járvány szempontjából biztonságosabb kikapcsolódási lehetőségnek tartják. Erre 

mindenesetre érdemes építeni a stratégiák és a marketing kommunikációt. 

  

igen, ebben az 
évben; 45,6

igen, hosszú távon; 
46,8

emiatt nem várható 
változás; 7,6
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4. JAVASLATOK 

A kérdőív eredményei azt mutatják, hogy a vendégek összességében elégedettek Tiszanána 

Dinnyéshát Strand és Kikötő adottságaival és szolgáltatásaival. Emellett azért vannak fejlesztési 

javaslatok, melyeket érdemes a döntéshozóknak megfontolni. 

A kérdőíves felmérésből adódó javaslatokat a végén kiegészítjük a projektben érintettekkel 

folytatott helyszíni konzultációból származó javaslatokkal is. 

Legfőképpen a vendéglátóhelyek, éttermi szolgáltatás bővítése jelenik meg határozott 

igényként, ehhez még a jelenlegi büfé kínálatának szélesítésén is érdemes elgondolkodni. A 

vendéglátást érdemes több kiszolgálási szinten megközelíteni, a gyors forgalmú büfé mellett 

szükség lenne a helyben fogyasztó éttermi kínálatra és az esetleges kiegészítő szolgáltatásokra, 

mint fagylaltozó és cukrászda, kávézó, vagy koktélbár jellegű tevékenységekre is. Néhány 

válaszból kitűnt, hogy a jelenlegi személyzet kiszolgálási színvonala még fejlesztésre szorul, ezt 

a humánpolitikai elvek megfogalmazásakor érdemes figyelembe venni. 

Az alapvető infrastruktúra fejlesztése szintén elsők között mérlegelendő. A szociális helyiségek 

külleme és felszereltsége alapvető a kiszolgálási színvonal megítélésében. Itt meg kell jegyezni, 

hogy a kérdőív kitöltése még az új recepciós épület elkészülte előtt történt, tekintettel arra, hogy 

az a projekt végére fog csak átadásra kerülni. A kültéri zuhanyzási igényt is érdemes kielégíteni, 

mely nem csupán a fürdőzők jogos igénye, de a kikötő látogatóinak élményét is javíthatja, nem 

beszélve a sportolókról. A bicikliút minőségét is többen kifogásolták, a fejlesztés tőkeigénye 

ezesetben nagyobb, így pályázati forrás elérése javasolt. 

A látogatók térségbe vonzása mellett fontos cél, hogy ott minél több vendégéjszakát töltsenek 

el. Ehhez elsőként fontos a szálláshelyfejlesztés, amely rövid távon egy komplex 

kempingszolgáltatással és magánszálláshelyekkel oldható meg. A vendégéjszakák számának 

növelése fokozható, ha megfelelő rendezvények szerveződnek, ezért érdemes megfontolni 

könnyűzenei programok, gasztrorendezvények, gyermekanimációs programok, valamint 

sportversenyek szervezését is. 

A parkoló kialakításával a gépkocsival érkezők komfortfokozata javítható, egyúttal növelhető a 

biztonság. A kikötőben igény van extra vitorláskikötésre is, ennek kialakításával újabb szegmens 

érhető el. 

Felmerült a zárt strand kialakításának igénye is. Ez több szempontból mérlegelendő. 
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A kérdőívek alapján a jelenlegi látogatók átlagéletkora magasabb, így fontos lenne a fiatalabb 

korosztály elérése is, ezért javasolt egy aktívabb marketingkommunikációs eszköztár bevetése 

közösségi média, influencerek, online reklámok, bannerek, programtájékoztatók 

alkalmazásával, valamint célzott direkt marketing eszközökkel. Ismereteink szerint ezek egy 

része folyamatban van, de természetesen ebben az évben a strand főszezonja után realizálódó 

projekt miatt érthető, miért ilyen a korösszetétel. Éppen ezért fontos, hogy a jelen munkát 

megalapozó kiírásban kért jövő évi kérdőívek is kitöltésre kerüljenek majd – a kérdőívek 

tervezetét a 6. fejezet fogja tartalmazni. 

A kérdőívek mellett a helyszínt jól ismerő, a projektben érintett szakemberekkel folytatott 

konzultációból következő javaslatok, hogy a következő fejlesztési szakaszban a vendéglátás 

kérdéseinek megoldását kell a fókuszba helyezni. Az egyik erre vonatkozó javaslat, hogy a 

településen működő konyhán készüljön napi menü, amit a vendégek helyben megrendelhetnek, 

és számukra kiszállításra kerül. A területen (a gát védett oldalán) már vannak olyan fedett 

(árnyékolt) létesítmények, ahol a tálalás, fogyasztás lehetséges. A másik fontos javaslat, hogy a 

szezonban a strand és a kikötő mellett közvetlenül (azaz a gát Tisza felőli oldalán) kellene büfét 

üzemeltetni. Ez lehet egy mobil fabódé, vagy egy ide telepített büfékocsi is, néhány asztallal és 

székkel. Itt sör és üdítők árusítása mellett elegendő lenne lángos, kukorica, vagy ehhez hasonló, 

strandhoz illő kínálat biztosítása. Ugyancsak fontos lenne a strand körbejárhatóságának 

biztosítása, és ennek a sétaútnak táblával történő jelölése. 

Középtávú fejlesztésként az elektronikus meghajtású hajók kiszolgálása, illetve az alapvető hajó 

és kerékpár karbantartó kapacitás fejlesztése vetődött fel. Ez a hosszabb távon ígéretes 

ökoturisztikai projektötlet, az elektromos lakóhajózás fejlesztésétől függetlenül is fontos lenne. 

Ugyancsak megfontolandó lenne egy új strandrész fejlesztése, ahol a kutyás vendégek 

elkülönülten pihenhetnének, strandolhatnának a négylábúakkal közösen. Ez jelenleg talán a 

legfrissebb országos trendnek tekinthető.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A kérdőíves felmérés összességében a jelenlegi látogatók elégedettégét mutatta. A vendégek 

elsősorban kerékpározási és fürdési, strandolási céllal érkeznek. Rendezvények szervezésével 

további motivációs célok is teljesülhetnének. A megkérdezettek között többségben voltak azok, 

akik rendszeres látogatói a desztinációnak. 

A leginkább igénybe vett szolgáltatások a büfé és a vízi eszköz-bérlés, de egyértelműen jelezték 

a válaszadók, hogy ez a terület még fejlesztésre szorul, további igény lenne például éttermekre, 

és mindenképpen szükséges lenne a strand és a kikötő közvetlen közelébe telepített büfé jellegű 

szolgáltatásra. 

A látogatók összességében elégedettek a kialakított környezettel, a szolgáltatások terén is 

pozitív a vélemény, de e tekintetben a korábban megfogalmazottak alapján javulást várnak. 

Többségük úgy gondolja, hogy a COVID19 járványhelyzet pozitív hatással lesz a helyi adottságok 

igénybevételére, a látogatószám növekedése prognosztizálható, melynek megtartásához és 

további növeléséhez a fejlesztések folytatása elengedhetetlen. 
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6. JAVASLAT A KÖVETKEZŐ ÉVI KÉRDŐÍVRE 

A következő évben egy éves tapasztalatok alapján javasolt a fogyasztói vélemények mérése, 

egyrészt az új attrakciókra és szolgáltatásokra vonatkozóan, másrészt a fejlesztéseknek 

tulajdonítható véleményváltozást illetően. Ez alapján a korábbi kérdőív módosított változatát 

javasoljuk alkalmazni egy következő primer kutatásban. 

Két kérdőívet javaslunk lekérdezni. Az egyik a szolgáltatásokra vonatkozna egyedileg, a másik az 

önkormányzat tervezését segítené egy globális kérdőív segítségével. 

A kérdőív javasolt struktúrája: 

1. Igénybe vett szolgáltatások 

2. Elégedettségmérés 

3. Fejlesztési igények 

4. Háttérváltozók 
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6.1. Szolgáltatás-kérdőív 

KÉRDŐÍV 

Tisztelt Hölgyem/Uram! Szolgáltatásaink minőségével kapcsolatban kérjük véleményét. Kérjük 

szánjon 5 percet a kérdőív kitöltésére, hogy az Önök igényei szerint fejleszthessük tovább a 

tevékenységünket! A kérdőív önkéntes, név nélküli. Köszönjük segítségét! 

1. Melyik szolgáltatásunkat vette igénybe? 

□ strand, fürdőzés 

□ kikötő 

□ vízi eszköz-bérlés 

□ kerékpárbérlés 

□ büfé 

□ szociális helyiségek 

□ egyéb: ……………………………………………………. 

2. Mennyire volt elégedett a szolgáltatásunkkal? Kérjük jelölje 1-től 5-ig! 

 5 - Kiváló 4 3 2 1 - Elfogadhatatlan 

Az egység kinézete, külleme      

Az egység tisztasága      

A szolgáltatás minősége      

Választék      

A személyzet udvariassága      

A személyzet szakértelme      

Összbenyomás a szolgáltatásról      

 

3. Ön szerint mely területen lenne szükséges fejleszteni a szolgáltatást a közeljövőben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Milyen gyakran jár Tiszanánára? 

□ először vagyok itt 

□ már voltam itt korábban 

□ rendszeresen járok ide 
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5. Mostani tapasztalatai szerint visszatér még hozzánk? 

□ igen, mindenképpen 

□ igen, valószínűleg 

□ még nem tudom 

□ nem, nem fogok 

 

6. Az Ön neme: 

□ férfi 

□ nő 

 

7. Az Ön foglalkozása: 

□ könnyű szellemi 

□ mozgással járó szellemi 

□ könnyebb fizikai 

□ nehéz fizikai 

emellett: 

□ alkalmazott 

□ vállalkozó 

□ diák 

□ nyugdíjas 

□ inaktív (GYES, munkanélküli, stb) 

 

8. Életkora: 

□ 18 év alatt 

□ 19-25 éves 

□ 26-35 éves 

□ 36-45 éves 

□ 46-55 éves 

□ 56-65 éves 

□ 65 év felett 
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9. Lakóhelye: 

□ főváros 

□ megyeszékhely 

□ város 

□ község 

□ egyéb 

 

10. Családi állapota: 

□ hajadon/nőtlen 

□ házas 

□ elvált/özvegy 

 

 

  

Köszönjük megtisztelő válaszát! 
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6.2. Globális kérdőív 

1. Milyen gyakran jár Tiszanánára? 

□ először vagyok itt 

□ már voltam itt korábban 

□ rendszeresen járok ide 

2. Melyik szolgáltatásunkat vette igénybe? 

□ strand, fürdőzés 

□ kikötő 

□ vízi eszköz-bérlés 

□ kerékpárbérlés 

□ büfé 

□ szociális helyiségek 

□ egyéb: ……………………………………………………. 

3. Mennyire volt elégedett az alábbiakkal? Kérjük jelölje 1-től 5-ig! 

 5 - Kiváló 4 3 2 1 - Elfogadhatatlan 

A strand kinézete, külleme      

A kikötő kinézete, külleme      

A strand/kikötő tisztasága      

A szolgáltatások minősége      

A szolgáltatások választéka      

A személyzet udvariassága      

A személyzet szakértelme      

Összbenyomás Dinnyéshátról      

 

4. Ön szerint milyen szolgáltatásokra lenne még szükség a strand és kikötő területén? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ön szerint mely területen lenne szükséges fejleszteni a strand és kikötő területét a 

közeljövőben? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Foglalt szállást Tiszanánán vagy a közvetlen környékén jelenlegi itt tartózkodása alatt? 

□ igen 

□ nem 

7. Amennyiben foglalt szállást, hány vendégéjszakát tölt nálunk? (Ha nem foglalt szállást, 

kérem ugorjon a következő kérdésre!) 

□ 1 vendégéjszakát 

□ 2-3 vendégéjszakát 

□ 4-5 vendégéjszakát 

□ tobb, mint 5 vendégéjszakát 

8. Ha legközelebb Tiszanánán maradna, milyen típusú szálláshelyet részesítene 

előnyben? 

□ szálloda (4 vagy 5 csillagos) 

□ szálloda (3 csillagos) 

□ panzió 

□ magánszálláshely 

□ kemping 

□ egyéb: …………………………………………………. 

9. Mostani tapasztalatai szerint visszatér még hozzánk? 

□ igen, mindenképpen 

□ igen, lehetséges 

□ még nem tudom 

□ nem, nem fogok 

2. Az Ön neme: 

□ férfi 

□ nő 

3. Az Ön foglalkozása: 

□ könnyű szellemi 

□ mozgással járó szellemi 

□ könnyebb fizikai 

□ nehéz fizikai 
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emellett: 

□ alkalmazott 

□ vállalkozó 

□ diák 

□ nyugdíjas 

□ inaktív (GYES, munkanélküli, stb) 

4. Életkora: 

□ 18 év alatt 

□ 19-25 éves 

□ 26-35 éves 

□ 36-45 éves 

□ 46-55 éves 

□ 56-65 éves 

□ 65 év felett 

5. Lakóhelye: 

□ főváros 

□ megyeszékhely 

□ város 

□ község 

□ egyéb 

6. Családi állapota: 

□ hajadon/nőtlen 

□ házas 

□ elvált/özvegy 

  Köszönjük megtisztelő válaszát! 
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