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2014-ben 1 millió 445 ezer vendég 4 millió 887 ezer vendégéjszakát töltött 
el a balatoni kereskedelmi szálláshelyeken – a magyarországi kereskedel-
mi szálláshelyek együttes vendéglétszámának 15, regisztrált vendégéjsza-
káinak pedig a 20%-a ebben a turisztikai régióban jelent meg. Továbbra is 
a hazai vendégkör a domináns: a tóhoz érkezők háromnegyede belföldi 
vendég volt, s az általuk eltöltött vendégéjszakák az összes balatoni ven-
dégéjszaka 63%-át tették ki.

1. ábra
A magyarországi kereskedelmi szálláshelyek vendég- és  
vendégéjszaka-száma idegenforgalmi régiók szerint, 2014

 A régió belföldi vendégforgalma március és november kivételével min-
den hónapban meghaladta a 2013. év adatait. Nem mondható el ugyanez 
a külföldi forgalomról: az elő- és az utóidényben, valamint a főszezonnak 
számító július hónapban is kevesebb külföldi vendég érkezett, mint egy 
évvel korábban. Az élénkülő belföldi keresletnek köszönhető, hogy a 
Balatoni régió vendégforgalmi egyenlege mégis pozitív: szálláshelyein 
összesen 38 és félezerrel többen szálltak meg, mint 2013-ban, a vendég-
éjszakák száma pedig 88 ezerrel nőtt. 

A Somogy megyei részen a vendéglétszám átlépte a félmilliót: a két 
másik partszakasszal ellentétben itt a külföldi és a belföldi látogatók száma 
egyaránt emelkedett. A kimagasló vendégforgalmi adatokhoz jelentősen 
hozzájárultak az ország egyik legkedveltebb fesztiválhelyszínévé vált 
Zamárdi hatalmas közönséget vonzó nyári zenei rendezvényei is (Balaton 
Sound, Strand Fesztivál). 

A régió vendégkörének közel egyharmada a területét tekintve legkisebb, 
Zala megyei részen szállt meg. Itt 11 ezer fővel csökkent a külföldi vendé-
gek és 63 ezerrel az eltöltött külföldi vendégéjszakák száma: nemcsak a 
német és az osztrák, de az orosz, a kínai, sőt valamelyest a cseh vendég-
létszám is fogyatkozott. Növekvő belföldi vendégszámuk ellenére a zalai 
szálláshelyek belföldi vendégéjszakáinak száma ugyancsak elmaradt az 
egy évvel korábbitól.

A régió Veszprém megyéhez tartozó részén erősödött a külföldi, gyen-
gült viszont a belföldi forgalom, emiatt a vendégek száma 2013-hoz 
képest alig változott, míg a vendégéjszakáké összesen csaknem 15 és 
félezerrel bővült. 

1. tábla
A Balatoni régió kereskedelmi szálláshelyi vendégforgalma, 2014

Terület
Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes

vendég vendégéjszaka

Tárgyévi vendégforgalom

Somogy 107 734 452 265 559 999 425 309 1 243 818 1 669 127
Veszprém 98 752 327 739 426 491 488 751 859 557 1 348 308
Zala 150 937 307 535 458 472 890 458 979 109 1 869 567

Balaton együtt 357 423 1 087 539 1 444 962 1 804 518 3 082 484 4 887 002

Arány az országos vendégforgalomból, % 
(ország összesen=100,0)

Somogy 2,3 9,2 5,9 3,5 10,5 6,9
Veszprém 2,2 6,6 4,5 4,0 7,2 5,6
Zala 3,3 6,2 4,8 7,2 8,2 7,7

Balaton együtt 7,8 22,0 15,2 14,7 25,9 20,2

A vendégforgalom változása  
2013-hoz képest (fő, illetve éjszaka)

Somogy +4 104 +39 971 +44 075 +15 207 +121 846 +137 053
Veszprém +3 843 -3 351 +492 +17 341 -1 894 +15 447
Zala -11 352 +5 281 -6 071 -63 161 -1 280 -64 441

Balaton együtt -3 405 +41 901 +38 496 -30 613 +118 672 +88 059

A 2014-es főszezonban a balatoni településeken 517 kereskedelmi 
szálláshely tartott nyitva, amelyek együttesen 120 és félezer férőhelyet 
kínáltak a látogatóknak. (Ez a férőhely-kapacitás azoknak az időlegesen 
kempingként üzemeltetett területeknek a sátorhelyeit is magában foglalja, 
amelyeket kimondottan a zenei fesztiválok közönségének biztosítottak,  
a rendezvény időtartamára.) A balatoni vendégforgalom mintegy 70%-a 
a 188 működő szállodához kötődött. A hotelek közül 8 hévízi és 3 zalaka-
rosi egység gyógyszállodai minősítéssel rendelkezik. Ez a 11 Zala megyei 
szálláshely – összesen közel 4300 férőhellyel – a régió teljes vendégköré-
nek több mint egytizedét (163 ezer fő) és a vendégéjszakák egyhatodát 
(804 ezer éjszaka) adta.
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2. ábra
A férőhelyek és a vendégéjszakák megoszlása szállástípusonként
a Balatoni régióban, 2014

A vendégforgalom a közösségi szálláshelyeken és a kempingekben 
visszaesett, a többi szállástípusban viszont meghaladta a 2013. évit.  
A kempingekbe mintegy 1500 fővel kevesebb külföldi és 3500 fővel 
kevesebb belföldi vendég érkezett, így a szállástípusban regisztrált ven-
dégéjszakák száma is csökkent, összesen több mint 9 ezer éjszakával. A 
közösségi szálláshelyek ugyancsak elsősorban a hazai vendégkörükből 
veszítettek, vendégéjszaka-számuk főként emiatt esett vissza az egytize-
dével, 31 ezer éjszakával. A szállodák külföldi forgalma csökkent ugyan, 
a belföldi viszont (különösen a gyógyszállodákban) 2013-hoz képest 
jóval kedvezőbben alakult, a panziók és az üdülőházak iránti kereslet 
pedig mind a hazai, mind a külföldi látogatók részéről nőtt.

A vendégéjszakák számát tekintve a balatoni települések közül továbbra 
is Hévízé az elsőség. A zalai fürdőváros kedvelt úti cél a határainkon túlról 
érkezők számára: a régió külföldi vendégkörének több mint a negyede (97 
ezer fő) itt foglalt szállást. 2013-hoz képest azonban Hévíz kereskedelmi 
szálláshelyeit csaknem 18 ezerrel kevesebb látogató vette igénybe, így a 
vendégéjszakák száma erőteljesen, 66 ezerrel csökkent. A település kieső 
turisztikai forgalmának jelentős hányada a várakozásokkal ellentétben 
nem az orosz vendégkörhöz, hanem a németajkú államokhoz kötődött: a 
német és az osztrák vendéglétszám együttvéve 5300 fővel, eltöltött ven-
dégéjszakáik száma 36 ezer éjszakával maradt el Hévízen az egy évvel 
korábbitól. Oroszországból, Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából 
ugyancsak visszaesett a foglalások száma, mindemellett közel 6 ezer fővel 
csökkent a város belföldi vendégköre is.

3. ábra
A vendégek és a vendégéjszakák számának változása 
a Balatoni régióban szállástípusonként, 2014 
(2013-hoz képest)

A régió további három, turisztikai szempontból meghatározó települé-
sén – Siófokon, Balatonfüreden és Zalakaroson – ezzel szemben kedvező 
évet zártak a kereskedelmi szálláshelyek, elsősorban növekvő belföldi 
vendégforgalmuknak köszönhetően.

2. tábla

A Balatoni régió legnagyobb vendégforgalmú települései, 2014* 

Megnevezés Vendég

Ebből:  
külföldiek 
aránya,  

%

Vendég-
éjszaka

Ebből:  
külföldiek 
aránya,  

%

Változás 2013-hoz 
képesta)

vendég vendég-
éjszaka

Balatoni régió    
  összesen 1 444 962 24,7 4 887 002 36,9 +38 496 +88 059
Ebből:
Hévíz 186 971 52,0 982 760 67,3 -17 882 -65 922
Siófok 263 140 24,5 700 611 30,1 +11 187 +25 656
Balatonfüred 170 534 27,9 543 801 43,0 +11 111 +35 516
Zalakaros 129 815 16,4 433 829 21,9 +12 329 +22 035
Zamárdi 62 790 28,9 248 031 46,9 +7 036 +25 263
Balatonszemes 53 295 13,7 169 129 21,4 -1 133 +5 240
Keszthely 50 386 29,6 158 518 34,3 +795 -4 121
Fonyód 42 011 8,1 130 839 7,1 +7 088 +21 719
Zánka 39 425 1,4 129 375 2,7 -6 256 -14 817
Balatonalmádi 49 053 11,3 123 373 13,6 +6 133 +15 816
Tihany 30 358 33,6 117 250 52,4 +887 +13 000
Alsópáhok 29 634 14,6 112 777 24,9 +2 317 +8 028

* A kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma alapján.
a) A végleges bázisadatokkal számolva.
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2014-ben a balatoni kereskedelmi szálláshelyek 357 ezer külföldi vendé-
get fogadtak, a régióban elöltött külföldi vendégéjszakák száma megközelí-
tette az 1 millió 805 ezret. A külföldiek átlagosan 5,0 éjszakára foglaltak 
szobát, ennél hosszabb volt azonban az itt tartózkodása a svájci (5,2 éjsza-
ka), a holland (6,6 éjszaka), a német (6,8 éjszaka), a dán (7,7 éjszaka), az 
orosz, valamint az izraeli (egyaránt 8,0 éjszaka) látogatóknak. A belföldi 
vendégek átlagos tartózkodási ideje a 3 éjszakát sem érte el.

Németországból (91,6 ezer fő), Ausztriából (51,5 ezer fő) és 
Oroszországból (36,4 ezer fő) érkeztek a legtöbben a Balatonhoz – a 
három küldőterület együttesen a régió külföldi vendégkörének felét adta. 
Az orosz vendégek száma egytizedével csökkent, és a német, osztrák, 
holland, olasz, dán vendéglétszám is elmaradt a 2013. évitől. Ukrajnából 
40%-kal kevesebb látogató (alig több mint 5 ezer fő) jött, miközben 
északkeleti határszomszédunk egy évvel korábban még a kilencedik volt 
a legnagyobb küldőállamok sorában. Szlovákiából ezzel szemben 2, 
Csehországból 3, Lengyelországból 4 és félezerrel több vendéget regiszt-
ráltak a szálláshelyek, s ugyancsak emelkedett – közel 1600 fővel – a 
Kínából érkezők száma. 

A külföldiek 42%-a (151 ezer fő) a régió Zala megyei részén foglalt szál-
lást; a Balaton nyugati partszakaszát különösen nagy arányban választották 
a kínai, orosz, osztrák és ukrán vendégek.

3. tábla
A Balatoni régió külföldi vendégei a főbb küldőországok szerint, 2014

Megnevezés

Somogyi 
rész

Veszprémi 
rész Zalai rész Balatoni régió

külföldi vendégeinek száma, fő

külföldi 
vendég-
körének 

megoszlá-
sa, %

Összesen 107 734 98 752 150 937 357 423 100,0

Ebből:

Németország 26 857 30 763 33 949 91 569 25,6

Ausztria 10 082 10 052 31 379 51 513 14,4

Oroszország 8 904 2 643 24 892 36 439 10,2

Csehország 6 827 8 330 11 533 26 690 7,5

Lengyelország 13 021 7 087 4 667 24 775 6,9

Szlovákia 6 417 5 693 6 766 18 876 5,3

Hollandia 5 489 7 370 2 196 15 055 4,2

Belgium 6 757 2 243 1 284 10 284 2,9

Kína             332 2 144 7 611 10 087 2,8

Olaszország 2 293 2 003 3 234 7 530 2,1

Dánia 994 5 150 729 6 873 1,9

Szlovénia 2 045 1 157 2 562 5 764 1,6

A balatoni szálláshelyek 2014-ben átlagosan 45, ezen belül a szállodák 
49%-os szoba-kihasználtsággal működtek. A három partszakasz közül a 
zalain volt a legmagasabb a hotelek telítettsége: kiadható szobáik 54%-át 
foglalták el vendégek, ami nem kis részben a Zala megyei gyógyszállodák 
kiemelkedő (éves átlagban 70%-os) foglaltságának is köszönhető. A fősze-
zoni sorrend másként alakult: júliusban és augusztusban a Veszprém 
megyei hotelek voltak a leginkább telítettek. A 11 zalai gyógyszálloda fog-
laltsága a főidényben is meghaladta a balatoni szállodák átlagos kihasznált-
ságát: júliusban szobáiknak 78, augusztusban pedig már a 87%-át tudták 
kiadni.

4. ábra
A balatoni szállodák szobakapacitás-kihasználtsága megyénként, 
2014

A balatoni kereskedelmi szálláshelyek december végéig 50,9 milliárd 
forintnyi bruttó árbevételt értek el, ez 15%-a az összes magyarországi 
szálláshely együttes árbevételének. A bevételek legnagyobb részét kitevő 
szállásdíjakból 28,3 milliárd, míg az üzemeltetett vendéglátóhelyek forgal-
mából 8,4 milliárd forint származott – előbbi az egytizedével, utóbbi  
2,1%-kal magasabb, mint a 2013-ban befolyt összeg. Az összes szállásdíj-
bevétel 47%-át (13,3 milliárd forintot) a Zala megyei egységek könyvelték 
el. A gyógy- és wellness-szolgáltatások árbevétele meghaladta a 3,5 milli-
árd forintot, aminek több mint a 90%-át realizálták a zalai szálláshelyek.

5. ábra
A balatoni kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételei megyén-
ként, 2014*

A Balatonhoz érkező vendégeknek – valamennyi szállástípust figye-
lembe véve – egy-egy szobáért átlagosan 14 200 forintnyi szállásdíjat 
kellett fizetniük, ami a Budapest-Közép-dunavidéki régió után a második 
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Táblázatok

Táblák (stadat)
Módszertan

Az ábrákban használt rövidítések

legmagasabb átlagár. A balatoni szállodák kategóriától függően 10 és 
24 ezer forint közötti szállásdíjat számítottak fel szobánként a vendé-
geiknek. 

A szálláshelyek üzemeltetőinek egy-egy kiadható szoba működési 
naponként 6400 forintnyi bruttó szállásdíj-bevételt hozott, megközelítőleg 
700 forinttal többet, mint 2013-ban. A kiadható szobánkénti fajlagos 
bevétel (az úgynevezett REVPAR-mutató) elsősorban a forgalmi teljesít-
mény mérőszáma, amelyet a szálláshelyek átlagára és kihasználtsága 
befolyásol.

6. ábra
Az egy kiadott és az egy kiadható szobára jutó szállásdíj-bevétel
Magyarország idegenforgalmi régióiban, 2014*

A működő balatoni szálláshelyek 80%-a fogadott el Széchenyi 
Pihenőkártyát, s ezeknél az egységeknek a kártyás fizetések tették ki a 
belföldi szállásdíj-bevétel egynegyedét. A régióba érkező vendégek közel 
4,2 milliárd forintnyi szállásköltséget egyenlítettek ki SZÉP-kártyával. Ez 
az összeg 102 millió forinttal több, mint 2013-ban, de a beváltott kártya-
érték februárban, sőt a főidényben és az utolsó két hónapban is elmaradt 
az előző év azonos időszakának értékeitől.

7. ábra
A SZÉP-kártyás fizetések értéke a balatoni kereskedelmi  
szálláshelyeken

Elérhetõségek:
kommunikacio@ksh.hu
info.veszprem@ksh.hu
Telefon: (+06-88) 620-230

www.ksh.hu
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* Egy kiadott szobára jutó szállásdíj-bevétel: átlagár, egy kiadható szobára jutó szállásdíj- 
bevétel: REVPAR.
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