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Közép-Dunántúl 
A Közép-Dunántúlon működő csaknem 400 kereskedelmi szálláshelyet 
idén augusztus végéig 647 ezer vendég 1 millió 865 ezer vendégéjszakára 
vette igénybe. Külföldről 151 ezer, belföldről 496 ezer látogató érkezett, s 
a vendéglétszám összesen közel 17 ezer fővel nőtt a tavalyi év azonos 
időszakához képest. Az első nyolc hónapban regisztrált 640 ezer külföldi 
és 1 millió 225 ezer belföldi vendégéjszaka ugyancsak meghaladta a 2013. 
január-augusztusit, így a közép-dunántúli régióban eltöltött vendégéjsza-
kák száma együttvéve 42 és félezerrel bővült.

1. ábra
A vendégek és a vendégéjszakák száma régiónként,  
2014. január-augusztus

A vendégek több mint a fele (371 ezer fő) szállodában foglalt szobát. 
A közép-dunántúli hotelek a január-augusztusi időszakban átlagosan 
45%-os, ezen belül júliusban 62, augusztusban 66%-os kihasználtság-
gal üzemeltek. A főszezonban valamennyi szállástípusban magasabb 
volt a foglaltság a tavalyinál, ennek ellenére a panziók kiadható szobái-
nak átlagosan alig több, mint a harmadát foglalták el vendégek. Az 
üdülőházak a főidényben 57–59, a közösségi szállások 40–43%-os 
foglaltságot értek el.

A régió teljes vendégkörének kétharmadát fogadó Veszprém megyei 
szálláshelyeken a belföldi foglalások száma ugyan elmaradt az egy évvel 
korábbitól, a külföldi vendégek és eltöltött vendégéjszakáik száma viszont 

emelkedett. Komárom-Esztergomot az előző évihez képest erősödő belföl-
di, de gyengülő külföldi forgalom jellemezte, míg Fejér megyében a hazai 
és az ország határain túlról érkező látogatók, valamint az itt eltöltött ven-
dégéjszakáik száma egyaránt jelentősen bővült.

1. tábla
Vendégforgalom Közép-Dunántúlon, 2014. január-augusztus

Terület Vendég Vendég-
éjszaka

Változás 2013 azonos 
időszakához képest

vendég vendég-
éjszaka

Külföldi
Fejér megye 24 817 67 866 +3 148 +13 416

Komárom-Esztergom megye 26 372 87 476 -1 185 -13 049

Veszprém megye 100 285 484 371 +1 926 +11 481

Közép-Dunántúl 151 474 639 713 +3 889 +11 848

Belföldi
Fejér megye 95 377 206 080 +8 482 +19 603

Komárom-Esztergom megye 72 081 150 401 +6 233 +13 101

Veszprém megye 328 302 868 439 -1 749 -2 026

Közép-Dunántúl 495 760 1 224 920 +12 966 +30 678

Összes
Fejér megye 120 194 273 946 +11 630 +33 019

Komárom-Esztergom megye 98 453 237 877 +5 048 +52

Veszprém megye 428 587 1 352 810 +177 +9 455

Közép-Dunántúl 647 234 1 864 633 +16 855 +42 526

A legtöbb külföldi vendég Németországból (41 ezer fő), Ausztriából 
(14 ezer fő), Hollandiából (12 és félezer fő), Lengyelországból (11 ezer 
fő), Csehországból és Szlovákiából (egyaránt mintegy 10 ezer fő) érke-
zett a Közép-Dunántúlra. Az osztrák látogatók és eltöltött vendég-
éjszakáik száma 2013 azonos időszakához képest alig változott, míg a 
holland vendéglétszám mintegy 1700 fővel, vendégéjszakáik száma 
pedig csaknem 9 ezer éjszakával csökkent. Ezzel szemben 
Németországból és Lengyelországból egyaránt 1500 fővel, 
Csehországból pedig majdnem 3 ezer fővel több vendég szállt meg a 
régió egységeiben, s kiugróan emelkedett a három küldőterülethez 
kapcsolódó vendégéjszaka-szám is. A szlovák és a francia vendégek 
nemcsak nagyobb számban érkeztek, de hosszabb időt is töltöttek el a 
régióban a tavalyinál.
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2. ábra
A régió külföldi vendégforgalmának változása a főbb küldőállamok 
szerint,  2014. január-augusztus (2013 azonos időszakához képest)

Az ábrákban használt rövidítések.

A közép-dunántúli kereskedelmi szálláshelyek idén augusztus végéig 
10,8 milliárd forintnyi bruttó szállásdíj-bevételt értek el, 7,9%-kal többet, 
mint 2013 első nyolc hónapjában. A szobák átlagára egy év alatt 6,0%-kal 
(14 500 forintra), a kiadható szobánkénti átlagos szállásdíj-bevétel, azaz a 
REVPAR 15%-kal (5600 forintra) emelkedett. A működő szálláshelyek 
háromnegyede fogadott el Széchenyi Pihenőkártyát, és a kártyás fizetések 
tették ki belföldi szállásdíj-bevételük 27%-át. A régióba érkező vendégek 
januártól augusztus végéig 1,9 milliárd forint értékű szállásköltséget 
egyen lítettek ki SZÉP-kártyával, ami 66,5 millió forinttal több, mint egy 
évvel ezelőtt (annak ellenére, hogy a beváltott kártyaérték két nyári hónap-
ban is elmaradt a tavalyitól).

3. ábra
A SZÉP-kártyás fizetések értéke 
a közép-dunántúli kereskedelmi szálláshelyeken

Balaton üdülőkörzet
2014 első nyolc hónapjában 1 millió 139 ezer vendég 3 millió 948 ezer 
vendégéjszakát töltött el a Balatonnál. Ez azt jelenti, hogy a magyaror-
szági kereskedelmi szálláshelyek január-augusztusi együttes vendég-
létszámának 17%-a, s az összes vendégéjszaka 23%-a ebben az üdü-
lőkörzetben jelent meg. A tóhoz érkezők háromnegyedét a belföldi 
vendégek tették ki, és a vendégéjszakák több mint hattizede is hozzá-
juk kapcsolódott.

4. ábra
A vendégek és a vendégéjszakák száma üdülőkörzetenként, 
2014. január-augusztus

A belföldi vendéglétszám minden hónapban magasabb volt ugyan, 
mint egy évvel ezelőtt, a külföldi vendégek száma viszont márciusban, 
májusban és a főidény kezdetének számító júliusban elmaradt a tavalyi-
tól, ami ezekben a hónapokban a forgalom egészét is visszavetette. Az 
első nyolc hónap egyenlege a kedvező áprilisi, júniusi és augusztusi 
foglaltsági adatoknak köszönhetően mégis pozitív: a 2013 január-
augusztusi időszakhoz képest a vendégek száma összesen 40 ezer fővel, 
a vendégéjszakák száma pedig 111 ezer éjszakával nőtt a balatoni keres-
kedelmi szálláshelyeken.

5. ábra
A vendégek és a vendégéjszakák számának változása az  
üdülőkörzetben havonként, 2014. január–augusztus  
(2013 azonos hónapjához képest)
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 A vendéglétszám a közösségi szálláshelyeken és a kempingekben visz-
szaesett, a többi szállástípusban viszont meghaladta a 2013. január-
augusztusit. A kempingek megközelítőleg ugyanannyi külföldi vendéget 
fogadtak, mint egy évvel ezelőtt, belföldi vendégeik száma ezzel szemben 3 
és félezer fővel csökkent. A közösségi szálláshelyeket a tavalyihoz képest 
ötödével kevesebb külföldi és egytizedével kevesebb hazai látogató vette 
igénybe, így összesen 8 és félezer főt veszítettek el. A balatoni szállodák 
ugyanakkor (elsősorban a növekvő belföldi keresletnek köszönhetően) 39 
ezerrel, a panziók és üdülőházak együttvéve pedig 13 ezerrel több vendéget 
regisztráltak, mint 2013 azonos időszakában.

6. ábra
A vendégek száma az üdülőkörzetben szállástípusonként,  
január–augusztus (ezer fő)

7. ábra
A vendégek száma partszakaszonként, január-augusztus

A belföldi vendégforgalom a somogyi és a zalai partszakaszon élénkült, 
a veszprémin gyengült. A Somogy megyei részre augusztus végéig több 
mint 375 ezer belföldi vendég érkezett, a szálláshelyeken regisztrált belföldi 
vendégéjszaka-szám pedig megközelítette az 1 millió 75 ezret. A déli part 
kimagasló látogatói létszáma az ország egyik legkedveltebb fesztiválhely-
színének számító Zamárdi hatalmas közönséget vonzó zenei rendezvényei-
nek – a júliusi Balaton Sound elektronikus zenei fesztiválnak és az augusz-
tusi STRAND Fesztiválnak – is köszönhető. A rendezvények által generált 
forgalomból nemcsak a város, de kisebb részben a környező települések 

szálláshelyei is profitáltak. A Balaton Zala megyei részén a tavalyinál  
6 ezerrel több belföldi vendég foglalt szállást, és 8 ezerrel bővült az eltöltött 
belföldi vendégéjszakák száma, míg az északi parton a hazai vendéglétszám 
6 ezer fővel, a vendégéjszakák száma pedig 11 ezer éjszakával csökkent.  
A külföldi vendégforgalom az üdülőkörzet Somogy és Veszprém megyei 
településein erősödött, a zalai települések szálláshelyein viszont valame-
lyest kedvezőtlenebbül alakult, mint egy évvel korábban.

8. ábra
A vendégéjszakák száma partszakaszonként, január-augusztus

A balatoni kereskedelmi szálláshelyek 289 ezer külföldi vendéget fogad-
tak, akik átlagosan 5, közülük viszont a holland és a német vendégek 7 
éjszakát, a dán, orosz, valamint az izraeli látogatók pedig több mint egy 
hetet töltöttek el itt. (Összehasonlításként: a belföldi vendégek átlagosan 3 
éjszakára foglaltak szállást.)

2. tábla
Az üdülőkörzet külföldi vendégkörének megoszlása,
2014. január-augusztus 

Megnevezés

Somogyi 
rész

Veszprémi 
rész Zalai rész Balaton üdülőkörzet

vendégeinek száma, fő

vendég-
körének 

megoszlá-
sa, %

Külföldi  
vendégek 
összesen 97 047 82 363 109 330 288 740 100,0
Ebből:
Németország 22 803 24 277 25 181 72 261 25,0
Ausztria 8 930 8 028 20 666 37 624 13,0
Oroszország 8 198 2 343 17 719 28 260 9,8
Lengyelország 11 986 6 462 4 177 22 625 7,8
Csehország 6 559 6 569 8 135 21 263 7,4
Szlovákia 5 960 5 068 5 103 16 131 5,6
Hollandia 5 351 7 100 1 974 14 425 5,0
Belgium 6 602 2 040 1 110 9 752 3,4
Dánia 955 5 105 672 6 732 2,3
Kína 269 1 215 5 234 6 718 2,3
Olaszország 1 976 1 783 2 589 6 348 2,2
Franciaország 1 527 2 018 1 352 4 897 1,7
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További információk, adatok (linkek)
Táblázatok

Táblák (stadat)
Módszertan

Az ábrákban használt rövidítések

A legnagyobb három küldőállam sorrendje nem változott: a legtöbben 
továbbra is Németországból (72,3 ezer fő), Ausztriából (37,6 ezer fő) és 
Oroszországból (28,3 ezer fő) érkeztek a Balatonhoz. Míg az orosz vendég-
létszám tavalyhoz képest 6%-kal fogyatkozott, addig a cseh 14, a lengyel 
pedig 27%-kal bővült, így Lengyelország lépett a negyedik helyre a 
küldőterületek rangsorában. A holland látogatók – és eltöltött vendégéjsza-
káik – száma 15%-kal elmaradt a 2013. január-augusztusitól, Szlovákiából 
és Kínából ugyanakkor 13-13%-kal, Belgiumból pedig 6%-kal több vendéget 
regisztráltak a balatoni egységek, mint az előző év első nyolc hónapjában. 

A kínaiak közel négyötöde, az orosz és osztrák vendégek több mint fele, 
de a csehek, németek több mint egyharmada is a Zala megyei részen 
foglalt szállást.

A 2014. január-augusztusi időszakban a vendégek számát tekintve 
Siófok és Balatonfüred egyaránt megelőzte Hévízt, a vendégéjszakák 
száma alapján viszont továbbra is a kedvelt zalai fürdővárosé az elsőség: 
a balatoni szálláshelyeken regisztrált összes éjszaka több mint egyhatoda 
(680 ezer vendégéj) kötődött a településhez. Figyelemre méltó a külföldi 
vendégek magas száma és aránya is Hévízen – a teljes üdülőkörzet külföl-
di vendégkörének csaknem a negyede itt jelent meg –, ami a legfőbb 
vonzerőnek, a termálvíznek, illetve az igénybe vehető magas színvonalú 
spa-, wellness- és gyógy-szolgáltatásoknak köszönhető.

A hévízi kereskedelmi szálláshelyeket idén augusztus végéig 7 és fél-
ezerrel kevesebb vendég vette igénybe, és csaknem 20 ezerrel csökkent a 
vendégéjszakák száma is. Siófokra ezzel szemben 5 és félezerrel, 
Balatonfüredre 8 és félezerrel, Zamárdiba 7 ezerrel, Zalakarosra pedig 11 
ezerrel több vendég érkezett a tavalyinál. Keszthely és Tihany egységeiben 
szinte ugyanannyian szálltak meg, mint egy évvel korábban, 
Balatonalmádiban viszont 4 ezerrel, Zánkán pedig 7 ezerrel fogyatkozott a 
vendéglétszám 2013 azonos időszakához képest.

3. tábla
Az üdülőkörzet legnagyobb vendégforgalmú települései, 
2014. január-augusztus*

Megnevezés Vendég

Ebből:  
külföldiek 
aránya,  

%

Vendég-
éjszaka

Ebből:  
külföldiek 
aránya,  

%

Átlagos  
tartózkodási idő,  
éjszaka/vendég 

külföldi belföldi

Balaton üdülő- 
  körzet 1 138 517 25,4 3 948 466 36,9 5,0 2,9
Ebből:
Hévíz 130 248 51,7 680 033 67,0 6,8 3,6
Siófok 206 654 27,4 572 076 33,3 3,4 2,5
Balatonfüred 136 606 28,5 454 061 43,3 5,1 2,6
Zalakaros 90 176 17,6 313 003 22,8 4,5 3,3
Zamárdi 57 711 30,0 236 188 48,0 6,5 3,0
Balatonszemes 46 901 15,1 157 016 22,8 5,0 3,0
Keszthely 38 872 30,8 127 000 36,0 3,8 3,0
Fonyód 37 442 8,4 121 437 7,2 2,8 3,3
Zánka 28 925 2,0 107 584 3,2 6,1 3,7
Balatonalmádi 38 096 11,9 100 588 14,2 3,2 2,6
Tihany 22 947 38,0 97 799 55,6 6,2 3,0
Alsópáhok 21 485 14,9 83 462 24,4 6,4 3,4

* A kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma alapján.

A balatoni kereskedelmi szálláshelyek a január-augusztusi időszakban 
átlagosan 48, ezen belül a szállodák 52%-os szoba-kihasználtsággal 
működtek. A három partszakasz közül a zalain volt a legmagasabb a hote-
lek telítettsége: kiadható szobáik 55%-át foglalták el vendégek. A somogyi 
szállodák 44, a Veszprém megyeiek pedig 54%-os foglaltságot értek el 
augusztus végéig. A 11 balatoni gyógyszálloda (amelyek mindegyike Zala 
megyében létesült) ennél is jóval kedvezőbb, az év első nyolc hónapját 
tekintve átlagosan 72%-os – ezen belül júliusban 78, augusztusban pedig 
87%-os – kihasználtsággal üzemelt. 

2014. augusztus végéig az üdülőkörzetben működő kereskedelmi szál-
láshelyek az előző évinél 8,5%-kal több, 37,5 milliárd forintnyi bruttó 
bevételt értek el, ami a magyarországi szálláshelyek összbevételének 
egyhatodát jelentette. A szállásdíjakból 21,5, az üzemeltetett vendéglátó-
helyek forgalmából 5,9 milliárd forintnyi bevételük származott. A belföldi 
vendégek szállásköltségük több mint a negyedét Széchenyi Pihenőkártyával 
egyenlítették ki. A kártyával fizetett szállásdíjak első nyolc havi összértéke 
141 millió forinttal magasabb volt, mint egy éve, így meghaladta a  
3,4 milliárd forintot. 

4. tábla
A balatoni kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételei, 
2014. január-augusztus

Szállástípus
Összes
bevétel

Ebből:
szállásdíj-

bevétel
vendéglátás 
bevételea)

Millió forint
Szálloda 32 275 17 402 5 199

Panzió       1 290 765 422

Üdülőház 1 602 1 402 129

Közösségi szállás 1 001 714 126

Kemping 1 283 1 243 26

Összesen 37 451 21 525 5 901

2013 azonos időszaka=100,0%
Szálloda 107,7 111,8 100,8

Panzió       127,1 126,0 128,4

Üdülőház 117,2 117,1 111,0

Közösségi szállás 99,1 76,1 3,9-szeres

Kemping 111,5 110,6 147,9

Összesen 108,5 110,8 104,4
a) A szálláshelyek üzemeltetésében lévő vendéglátóegységek árbevétele.

A nyolc hónapot felölelő időszak során egy szállodai szobáért – kate-
góriától függően – átlagosan 11 és 24 ezer forint közötti összeget kellett 
fizetniük a vendégeknek. A panziókban, valamint az üdülőházakban 
kivehető szobák átlagára 10 ezer forint körül mozgott. A szállások üze-
meltetőinek egy-egy kiadható szoba működési naponként megközelítő-
leg 12 ezer forintnyi bruttó árbevételt, ezen belül 7 ezer forintnyi szállás-
díj-bevételt hozott – előbbi 10, utóbbi 12%-kal magasabb összeg a 
tavalyinál.
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