
Kérdőív

Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez

A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, kérem, hogy segítse a munkámat!

A VÁLASZOKAT BÁRMILYEN MÓDOD JELÖLHETI, LÉNYEG, HOGY EGYÉRTELMŰ LEGYEN! (pl. 
aláhúzás, vastagítás, X a válasz mellett)

Köszönettel:
Klemencz Henrik
Magyar Vízitúráért Egyesület
info@magyar-vizitura.hu

Táborhely minősítéshez és fejlesztéshez
Csak a táborhely és kemping tulajdonosok vagy bérlők töltsék ki

A táborhely neve: (kérem, hogy írja le)

Az ingatlan jellege:
a, vízitúrás táborhely
b, vízitúrás kemping
c, kemping (vízhez közel, de nem kizárólag vízitúrásoknak)
d, motel / hotel / vendégház
e, kemping + motel/hotel

Az ingatlan fekvése (régió):
a, Kelet-Magyarország
b, Közép-Magyarország
c, Nyugat-Magyarország

Mely vízterület (tó, folyó) mellett fekszik? (kérem, hogy írja le)

Milyen településen fekszik?
a, falu, község
b, Város
c, Megyei jogú város
d, Budapest
e, külterület

Az ingatlan...
a, saját tulajdon 
b, bérelt terület 
c, a földterület bérelt, az ingatlanok saját tulajdonúak
d, az ingatlanok béreltek, a földterület saját tulajdon 

A legközelebbi településtől való távolság
a, helyben van
b, 0-1 km között
c, 1-3 km között
d, 3 km felett

Vízparttól való távolság
a, közvetlen vízparti
b, 0-300 m között
c, 300-900 m között
d, 900 m felett



Országhatártól való távolság
a, közvetlen határmenti
b, 0-10 km között
c 11-50 km között
d, 50 km felett

Védett területen fekszik-e? (nemzeti park, tájvédelmi körzet, Natura 2000, stb)
a, igen
b, nem, de a közelben található ilyen
c, nem, a közelben sincs ilyen

A táborhely mérete: 
a, 0,5 ha alatt
b, 0,5 – 2 ha között
c, 2-5 ha között
d, 5 ha felett

A sátorhelyek körülbelüli férőhelye (átlagos sátrak darabszáma kényelmesen)
a, 50 alatt
b, 51 – 100 között
c, 101 – 200 között
d, 201 felet

Szobában lévő férőhelyek száma (ágyak száma faházban, kőházban)
a, 0-20 között
b, 21-50 között
c, 51-100 között
d, 101 felett
e, nincs szoba

Jellemzően hány ágyas szobák vannak?
a, 2 ágyasak
b, 3-4 ágyasak
c, 4 -8 ágyasak
d, vegyesen,inkább kisebb szobák
e, vegyesen, inkább nagyobb szobák
f, vegyesen

Lakókocsis vendégeket tudnak-e fogadni (kialakított lakókocsi beálló)?
a, igen
b, nem

Áramvételi lehetőség van-e?
A, igen, a sátorhelyek / lakókocsibeálló mellett
b, csak a központi épületben
c, nincs

Közös hűtő használati lehetőség van-e?
a, igen
b, nincs

Saját vizesblokkal rendelkező szobák száma
a, nincs ilyen
b, 0-20 között
c, 21-50 között
d, 51-100 között
e, 101 felett

Akadálymentes-e a táborhely?
a, igen
b, nem



Angol wc-k száma (nemenként)
a, 5 alatt
b, 5-10 között
c, 11-20 között
d, 21 felett
e, nincs

Csak hidegvízes zuhanyzó van
a, igen
b, nem

Kizárólag hideg vízzel működő zuhanyzók száma 
a, 5-10 között
b, 11-20 között
c, 21 felett
d, nincs zuhanyzó

Melegvízes zuhanyzók száma (nemenként) – nem napenergiával fűtött!! (gáz, bojler, fafűtés)
a, 5 alatt
b, 5-10 között
c, 11-20 között
d, 21 felett
e, nincs ilyen

Melegvízes zuhanyzók száma (nemenként) –  napenergiával fűtött,  (pl. szabadtéri)
a, 5 alatt
b, 5-10 között
c, 11-20 között
d, 21 felett
e, nincs ilyen

Közösségi helységek száma (minimum 10 főnek asztal és ülőhely, pl. szaletli, esőbeálló)
a, nincs
b, 1-3 között
c, 4-6 között
d, 6 felett

Játszótér található-e a területen?
a, igen
b, nem

Milyen távolságra van a legközelebbi ABC?
a, helyben van
b, 1 km-nél kevesebb
c, 1 – 3 km között
d, 3 km-nél több

Milyen távolságra van a legközelebbi étterem?
a, helyben van
b, 1 km-nél kevesebb
c, 1 – 3 km között
d, 3 km-nél több

Milyen távolságra van a legközelebbi büfé?
a, helyben van
b, 1 km-nél kevesebb
c, 1 – 3 km között
d, 3 km-nél több



Ha van helyben büfé, abban...
a, csak ital kapható
b, ital és hideg étel is kapható
c, ital és hideg-meleg étel is kapható
d, alapvető élelmiszerek is kaphatóak az étel és ital mellett (pl. tej, kenyér, stb)

Kerékpárbérlésre van lehetőség?
A, igen, helyben megoldható
b, igen, de más szolgáltatókon keresztül
c, nem

Hajóbérlésre (kajak, kenu) van-e lehetőség?
A, igen, helyben megoldható
b, igen, de más szolgáltatókon keresztül
c, nem

Milyen távolságra van  a legközelebbi buszmegálló / vasútállomás
a, 100 m-en belül
b, közelebb mint 500 m
c, közelebb mint 1 km
d, távolabb, mint 1 km

Kikötő távolsága (Milyen távolságra van attól a helytől, ahol biztonságosan ott lehet hagyni kikötés után a 
hajókat?)
a, helyben van
b, 0-300 m között
c, 300-900 m között
d, 900 m felett

Könnyen elérhető látnivalók száma a közelben (gyalogosan kerékpárral, pl. templom, múzeum, stb)
a, 1
b, 1-3
c, 3 felett
d, nincs ilyen

Egyéb, könnyen igénybe vehető (gyalogosan, tömegközlekedéssel megközelíthető) szárazföldi szolgáltatások 
száma (pl, lovagoltatás, horgászat, termálfürdő, stb.)
a, 1
b, 1-3
c, 3 felett
d, nincs ilyen

Szokott-e saját erőből szárazföldi programokat szervezni?
a, igen, rendszeresen, nagy igény van rá
b, igen, de ritkán van rá igény
c, nincs rá igény
d, nincsen rá lehetőségem (eszköz, kapcsolat hiánya)
e, nem foglalkozom vele

Üdülési Csekket elfogad-e?
a, igen
b, nem
c, még nem, de tervezem

Együttműködik-e más szolgáltatókkal kifejezetten szárazföldi programok terén? (pl. borkóstoló, lovaglás, 
kerékpár bérlés stb.)
a, igen, az együttműködés rendszeres és folyamatos, nagy igény van rá
b, igen, de ritkán van rá igény
c, nincs a közelben ilyen lehetőség, de lenne rá igény
d, nincs igény rá



Van-e olyan fejlesztés a táborhelyén, amely valamilyen pályázatból valósult meg?
A, igen, több is
b, igen
c, nincs

Kíván-e pályázni a közeljövőben?
a, igen
b, nem
c, nem tudom

Milyen típusú fejlesztéseket valósítana meg pályázati pénzből? (több válasz is lehetséges)
a, ingatlan vásárlás 
b, ingatlan / infrastruktúra fejlesztés (vizesblokk, zuhanyzó, stb)
c, eszközfejlesztés
d, szállító kapacitás fejlesztés 
e, egyéb 

Köszönöm a segítséget!

Kérem, a kitöltött kérdőívet küldjék vissza e-mailben az info@magyar-vizitura.hu címre, vagy kinyomtatva postán 
(aláírva) a Klemencz Henrik, 2600 Vác, Káptalan u. 18/8-as címre. 

mailto:info@magyar-vizitura.hu

