
A hónap témája  Szálláshelyek kínálata és forgalma 
 
 

Szálláshelyek kínálata és forgalma 
 

Nettó férőhelykihasználtság a szálloda típusú 
létesítményekben, 2009. július

0 20 40 60 8

Ciprus
Málta

Görögország
Írország

Spanyolország
Svédország

Dánia
Franciaország

Észtország
Szlovénia

Olaszország
Nagy-Britannia

Hollandia
Finnország

Portugália
Németország

Belgium
Csehország

Magyarország
Bulgária
Románia

Lengyelország
Litvánia

Lettország
Szlovákia

Luxemburg

%0
 

 
 

 
 Ismertető a rendelkezésre álló adatokról 

Az uniós szinten rendelkezésre álló, összehasonlítható turisztikai adatok egyik fő csoportja a 
kereskedelmi szálláshelyek különféle jellemzőit fedi le, mégpedig a szálláshelyi kapacitást és 
a külföldiek, illetve belföldiek forgalmát. A kapacitásadatok működő egységre, szobára, 
illetve férőhelyre vonatkoznak, és az országos mellett NUTS 2, illetve NUTS 3 szinten is 
rendelkezésre állnak évente. A forgalmi adatok havi gyakorisággal állnak rendelkezésre, a 
vendégek (érkezések), illetve a vendégéjszakák száma egyaránt, a külföldiekre és a 
belföldiekre. Ezek az országos mellett NUTS 2 szinten elérhetők. A külföldiek forgalma 
lekérdezhető küldőország szerinti bontásban is, bár a partnerországok listája nem kimerítő. 
A rendelkezésre álló bontás szállástípusok szerint a szállodákat és hasonló létesítményeket 
egyben kezeli (ezek a magyar módszertanban a szállodáknak és panzióknak felelnek meg), 
emellett az egyéb kereskedelmi szálláshelyeket összesítve adja meg. Az egyéb 
kereskedelmi szálláshelyek közül kiemeli a kempingeket és az üdülőházakat (e téren 
országonként előfordulnak eltérések). 
A szálláshelyek költséghatékony működésére vonatkozó egyik kulcsinformáció a foglaltság. 
Ez a szállodákra és hasonló létesítményekre áll rendelkezésre, mégpedig a mutató azon 
fajtája, amely a férőhelyek kihasználtságát méri (szemben a szobafoglaltsággal, amely 
Magyarországon a szállodák esetében gyakrabban használt mutató). Ez havi bontásban áll 
rendelkezésre bruttó és nettó kihasználtsági ráta formájában. Mivel a mutató számításakor 
az adott hónap működési napjait kell számításba venni, a havi adatokból nem számítható 
éves átlag. 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/tour_occ_esms_an1.htm
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 Részletes módszertani háttér 
Módszertani leírás  

Metaadatlap

 Adatok 
Adatbázis

• Kapacitás: Capacity of collective tourist accommodation : establishments, 
bedrooms and bedplaces 

• Vendégek száma: Occupancy in collective accommodation establishments : 
domestic and inbound tourism/Arrivals of residents and non-residents 

• Vendégéjszakák száma: Occupancy in collective accommodation 
establishments : domestic and inbound tourism/Nights spent by residents and 
non-residents 

• Férőhely-kihasználtság: Occupancy in collective accommodation 
establishments : domestic and inbound tourism/ Monthly use of bedplaces 

 

Kapcsolódó kész táblák  

 

 Kiadványok 
Panorama on Tourism
Tourism Statistics Pocketbook
Tourism Statistics in the European Statistical System – 2008 data  

 
 Külső adatforrások 

World Tourism Organization – Tourism Highlights A turisták száma helyett bizonyos 
országok a határon számba vett látogatókat (VF), a határon számba vett turistákat (TF), a 
szállodákban és hasonló létesítményekben regisztrált turistákat (THS), illetve a kereskedelmi 
szálláshelyeken regisztrált turisták számát (TCE) közlik. Az előbbi két kategória bővebb, a 
harmadik szűkebb, mint az uniós definíció, a negyedik egyezik meg azzal pontosan. 

World Travel&Tourism Council Economic Data Search menüpont 

European Travel Commission
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/methodology
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/tour_cap_esms.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/data/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-30-08-550
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-DS-08-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-10-010
http://www.unwto.org/facts/eng/ITA&TR.htm
http://www.wttc.org/
http://www.etc-corporate.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=168

