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Nemzetközi utazások, 2018. IV. negyedév

Összefoglalás
2018 utolsó negyedévében a külföldiek több mint 12 millió alkalommal 
utaztak Magyarországra. A beutazások száma az egy évvel korábbihoz 
képest 1,6%-kal emelkedett. Az egynapos utak száma 3,1%-kal nőtt, a 
többnapos utazásoké 1,5%-kal csökkent. A külföldi látogatók folyó áron 
485 milliárd forintot költöttek el hazánkban, 14%-kal többet, mint az előző 
év azonos időszakában. A magyar lakosság külföldi utazásainak száma 9,8, 
az utazásokhoz kapcsolódó kiadások 16%-kal növekedtek. 

2018 egészében 4,9 és 12%-kal nőtt a be- és kiutazások száma.  
Az utazásokhoz kapcsolódó turisztikai bevételek és a magyarok külföldi 
kiadásainak összege 13, illetve 8,7%-kal volt magasabb, mint az előző 
évben. A beutazások száma évek óta folyamatosan emelkedik. 2018-ban a 
hosszabb idejű itt-tartózkodások száma ismét jelentősen nőtt.

A határátkelők személyforgalma, 2018. IV. negyedév
2018. IV. negyedévben tovább erősödött a schengeni külső határátkelők 
forgalma, a mintegy 12,3 millió határátlépő közül 9,2 millió külföldi,  
3,1 millió magyar állampolgárságú volt. A külföldiek száma 4,4, a magya-
roké 3,8%-kal nőtt, a személyforgalom így összességében 4,3%-kal emel-
kedett a 2017. IV. negyedévihez képest.

Az összes látogatóforgalmat tekintve a román oldal kivételével minden 
határszakaszon bővült a forgalom, kiemelkedik a budapesti Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér, ahol az egy évvel korábbihoz mérten 17%-kal több 
határátlépést regisztráltak. 

A külföldi határátlépők száma szintén a legtöbb szakaszon nőtt, a hor-
vát, a szerb és az ukrán határon mintegy tizedével. A légikikötők esetében 
is erősödött az átlépő forgalom, a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren 13%-kal és Debrecenben másfélszeresére. 

A magyar utazók esetében a légihatár-forgalom növekedése volt szá-
mottevő, Budapesten több mint negyedével emelkedett. A horvát, a román 
és a szerb határszakaszon is magasabb volt az utasok száma, ezzel szem-
ben az ukrán oldalon kevesebb magyar fordult meg az előző év azonos 
negyedévéhez képest. 

A határátkelők személyforgalma, 2018
2018-ban a schengeni külső határátkelők forgalma a 2017. évihez képest 
nőtt, a mintegy 58 millió határátlépő közül 44 millió külföldi és 14 millió 
magyar állampolgárságú volt. A külföldiek száma 7,4, a magyaroké 8,9%-
kal bővült, így összességében 7,8%-kal emelkedett a határok személyfor-
galma az előző évhez képest.

Az összes látogatóforgalmat figyelembe véve a repülőtereken mintegy 
ötödével nőtt a személyforgalom, a legnagyobb mértékben, 29%-kal 
Debrecenben, Budapesten pedig 22%-kal. A debreceni repülőtéren az 
utasforgalom javulása egyrészt a nyári charterjáratoknak, másrészt a Wizz 
Air járatai bővülésének köszönhető. Emellett a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér is rekordforgalmat könyvelhetett el, mivel az új légi szolgáltatók 
járataival több utas repülhetett. 

A horvát és a szerb oldalon is bővült a személyforgalom (17, illetve 
11%-kal). Az ukrán határszakaszon 5,6%-kal több határátlépőt regisztrál-
tak, a román határátkelők forgalma 1,4%-kal gyarapodott.

A legnagyobb forgalmú (24 millió fő) román határszakaszt átlépők több 
mint kétharmada román, 14%-a magyar, 5,8%-a bolgár állampolgár volt. 
A 13 milliós forgalmú szerb oldalon a legtöbb határátlépő szerb, közel 
minden negyedik magyar, a horvát szakasz határátlépőinek egynegyede 
magyar, egyötöde pedig horvát állampolgár volt. Az ukrán határszakaszon 
7,7 millió fő lépte át az országhatárt, ennek fele magyar, másik fele nagy-
részt ukrán utazókból állt. A budapesti repülőtér schengeni külső határfor-
galmának (5,5 millió fő) több mint negyedét magyarok, egyötödét az 
Egyesült Királyságból érkezők utazásai tették ki. A kisebb légikikötőkben 
főként hazaiak, harmadrészben román és orosz utazók fordultak meg.

A külföldiek magyarországi beutazásai, 2018. IV. negyedév
2018 IV. negyedévében a külföldiek valamivel nagyobb számban látogattak 
hazánkba, mint az előző év azonos időszakában. A beutazások száma  
1,6%-kal, 12 millióra nőtt: az egynapos utazások mérsékelt élénkülése 
(3,1%) ellensúlyozta a többnapos utak 1,5%-os csökkenését. A magán célú 
utazások1 száma 1,5%-kal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos idősza-
kában: ezen belül a szabadidős és a vásárlási célú utazások, valamint a 
rokonlátogatások száma csökkent, ellenben a körutazások, városnézések és 
kulturális programok iránti érdeklődés erősödött. Az üzleti célú utak (üzleti 
út, konferencia, üzletelés) száma jelentősen nőtt (26%-kal) és nem csak a 
gyakori és jelentős kiadásokat generáló üzletelések élénkülése folytán.

1. ábra 
A külföldi látogatók többnapos magyarországi beutazásainak 
arányai az utazás hossza szerint
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A külföldiek 8,6 millió egynapos utazást tettek Magyarországra, ami-
nek egytizede szabadidős, valamivel több mint egynegyede vásárlási célú, 
további egytizede munkavégzési, üzleti és üzletelési célú utazás volt. Az 
előző év azonos negyedévéhez képest az átutazások száma 3,4%-kal nőtt, 
a szabadidős, a rokon- és barátlátogatási célú, valamint a vásárlási céllal 
tett utazások száma csökkent (2,0, 7,1, illetve 3,9%-kal). 

2018 IV. negyedévében a külföldiek 3,8 millió többnapos látogatást 
tettek hazánkba. A látogatások 57%-a szabadidős célú utazás volt, amelyek 
száma 2,7%-kal csökkent 2017. IV. negyedévéhez képest. A magán jellegű 
utak csökkenésével ellentétben az üzleti, üzletelési és munkavégzési utak 
száma jelentősen emelkedett. A legtöbben Németországból (483 ezer fő), 
Romániából (464 ezer fő), Szlovákiából (374 ezer fő) és Ausztriából 

(306 ezer fő) érkeztek. Az említett nemzetek közül egyedül a német utazók 
száma növekedett (3,9%-kal) az előző év azonos időszakához mérten.

2018. IV. negyedévben a külföldiek Magyarországra tett utazásainak 
átlagos tartózkodási ideje 2,3 nap, az előző év azonos időszakához képest 
közel változatlan volt. Egy utazáshoz kapcsolódóan a legtöbb időt a tanulási 
céllal érkezők töltöttek el hazánkban (12,2 nap). Átlagosan a második leg-
hosszabb itt-tartózkodás az üdülési, szórakozási céllal érkezőké (5,2 nap) 
volt.A magyarországi utazásokon részt vevő külföldiek összesen 29 millió 
napot töltöttek az országban, 2,2%-kal többet, mint 2017. IV. negyedévben.  
A többnapos utazásokra érkezők összesen 20 millió napot tartózkodtak 
Magyarországon, az átlagos tartózkodási idő (3,3%-os növekedés mellett) 
5,3 nap volt.
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2. ábra 
A külföldi látogatók magyarországi beutazásainak és a magyar lakosság külföldi utazásainak alakulása

1 000 –

–   99

  200 – 399

400 – 699

700 – 999

Ukrajna

Franciaország

Svédország

Spanyolország és 
Portugália

 együtt

Lengyelország

Olaszország
Bulgária

Egyesült Királyság

Svájc

Hollandia

Görögország

Dánia

Oroszország

Finnország

Írország

Horvátország
14

Egyesült Államok

Kanada

723

789

528

260

573

344

336

193

239

120

35

168

110

122

94
Norvégia

81

Németország

Izrael
207

2 375

2 370

Románia

Szlovákia
1 710Ausztria

1 440

Szerbia, 
Montenegró, 

Koszovó

883

844
Csehország 

625

301
Belgium és 
Luxemburg 

együtt161

Szlovénia

128

  100 – 199

Ezer utazás

3. ábra 
A Magyarországra több napra tett beutazások száma a főbb küldő országok szerint, 2018
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4. ábra
A külföldi beutazásokhoz kapcsolódó kiadások összege 
az utazások főbb motivációi szerint

0

100

200

300

400

2017. IV. negyedév 2018. IV. negyedév

Milliárd forint

Munkavégzés
Üzleti út, konferencia, üzletelés jellegű utak

További magán jellegű utak (tanulás, egészségügy, vallás, vadászat, 
egyéb magán jellegű utak, átutazás)

Termékek és szolgáltatások vásárlása
Rokon, barát, ismerős meglátogatása
Szabadidő, szórakozás, egészségmegőrzés

500

216 253

35
3547
4765
7854
5610
16

A Magyarországra látogató külföldiek utazásaikhoz kapcsolódóan  
485 milliárd forintot költöttek el az év utolsó negyedévében, 14%-kal 
többet, mint az előző év azonos negyedévében.

Az európai látogatók kiadásainak összege 9,8%-kal nőtt az előző év azonos 
időszakához mérten. Az Ázsiából érkezők 24, az Amerikából utazók 42%-kal 
költöttek többet. A legnagyobb összeget, 61 milliárd forintot (az egy évvel 
korábbinál 23%-kal magasabbat) az Ausztriából érkezők költötték el, elsősor-
ban termékekre és szolgáltatásokra, fogászati és gyógykezelésekre. A néme-
tek 47 milliárd, az Egyesült Államokból érkezők 44 milliárd, a románok  
41 milliárd, a szlovákok 32 milliárd, az Egyesült Királyságból utazók 25 milli-
árd forintot költöttek tartózkodási idejük alatt. 

5. ábra
A beutazók állampolgársága szerint a legnagyobb költéssel  
rendelkező országok kiadásai, 2018. IV. negyedév*
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Az egy napra Magyarországra látogató külföldiek kiadásainak összege 
131 milliárd forint volt, 19%-kal több, mint 2017. IV. negyedévben.  
A növekedést elsősorban a magánutakhoz kapcsolódó kiadások gyarapo-
dása okozta. Az átutazók jelentősen növelték kiadásaikat (30%-kal), a 

vásárlók kiadásnövekedése 1,8% volt. Az egynapos utazásokon befolyt 
összegek 16%-a az üzleti, üzletelési jellegű utazásokból származott, ezen 
utazási célhoz kapcsolódóan 7,2%-kal nőttek a bevételek.

A több napra hazánkba látogatók összesen 354 milliárd forintot költöt-
tek, 12%-kal nagyobb összeget, mint előző év azonos időszakában.  
Az üdülési (szabadidős, szórakozási, egészségmegőrzési) célú utazások-
hoz köthető a kiadások csaknem héttizede, aminek összege 17%-kal nőtt 
az előző év utolsó negyedévéhez képest. A rokon- és barátlátogatások 
alkalmával elköltött összegek 3,8, a további magán jellegű költések  
8,1%-kal csökkentek.

A hazánkba érkezők napi átlagos kiadásainak összege 17 000 forint 
volt, 11,4%-kal több, mint 2017. IV. negyedévben. Az egynapos utazá-
sok esetében ez az összeg 15%-kal,15 300 forintra, a többnapos utazások-
nál 10,1%-kal, 17 700 forintra nőtt.

6. ábra
Az egy külföldi látogatóra jutó napi költés összege az utazás célja 
szerint
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A több napra érkező külföldiek közel fele (47%) eltöltött legalább egy 
éjszakát Budapesten. Az előző év IV. negyedévéhez mérten rekordszintet 
ért el a főváros és a környező régió (Közép-Duna-vidék) látogatottsága, 
amely 7,4 százalékponttal 51%-ra nőtt. Budapest a rövid (1–3 éj) és a 
hosszabb (4 vagy annál több éj) idejű utak esetében is növelte látogatott-
sági arányát, míg a környező régió főként a rövid tartózkodások esetében 
vált népszerűbbé. A második legnépszerűbb turisztikai régióba, a Nyugat-
Dunántúlra történő többnapos utazások aránya 3,2 százalékponttal csök-
kent, ennek oka elsősorban a rövidebb (1–3 éjszakás) tartózkodások ará-
nyának visszaesése volt.

Külföldiek magyarországi beutazásai, 2018
2018-ban a külföldiek 58 millió alkalommal látogattak Magyarországra, 
4,9%-kal többször, mint 2017-ben. Az egynapos utak aránya (70%) 
továbbra is jelentős, azonban az utóbbi öt évhez képest csökkenő mérték-
ben. A külföldiek összességében 130 millió napot töltöttek el hazánkban, 
tartózkodási idejük 4,5%-kal emelkedett 2017-hez viszonyítva. Az egyna-
pos látogatások száma 2,4, a több napra látogatók tartózkodási ideje  
5,5%-kal nőtt. 

2018-ban a külföldi látogatók 2067 milliárd forintot költöttek 
Magyarországon. A kiadások egynegyede (519 milliárd forint) a látogató-
forgalom héttizedét kitevő egynapos utakból származott. A több napra 
érkezők összesen 1548 milliárd forintot költöttek az év során.  

* A buborékok nagysága (milliárd forint) a költésekkel arányosan változik.
Országkódok: AT – Ausztria, DE – Németország, RO – Románia, SK – Szlovákia, UA – Ukrajna, 
UK – Egyesült Királyság, USA – Egyesült Államok.
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A hazánkba érkezők egy főre jutó átlagos napi kiadásának összege  
7,9%-kal, 15 900 forintra, a több napra érkezőké 7,4%-kal, 17 200 forintra nőtt.

Az egynapos utak száma – csökkenő arányuk ellenére – bővült. A legtöbb 
egynapos utazást ismét a III. negyedévben regisztrálták, és míg az év első 
két negyedévében a számuk az előző év hasonló időszakához képest csök-
kent, addig a III. és a IV. negyedévben nőtt (6,8, illetve 3,1%-kal). 

 Az egynapos látogatók egynegyede (10 millió fő) vásárlási céllal érke-
zett, további 17 millió fő utazott át az országon, 5,0 millióan szabadidős 
céllal, 2,4 millióan rokon- és barátlátogatásra, 1,4 millióan munkavégzési, 
1,3 millióan üzleti céllal érkeztek.

A többnapos utazások száma 11%-kal 18 millióra nőtt. A leggyakoribb 
utazási cél ebben az évben is az üdülés, szórakozás, körutazás, városnézés, 
illetve a rokon- és barátlátogatás volt. 

A magyar lakosság külföldi utazásai, 2018. IV. negyedév
A magyar lakosság 5,2 millió alkalommal utazott külföldre, tizedével több-
ször, mint 2017. IV. negyedévben. Az egynapos utak adták az utazások 
közel kétharmadát. Az utazások 27%-át a szabadidős, 26%-át a vásárlási 
célú utak tették ki, számuk 16, illetve 14%-kal emelkedett az előző év azo-
nos negyedévéhez viszonyítva. 

Az egynapos utazások során a magyarok elsősorban a szomszédos orszá-
gokat, közülük is jellemzően Ausztriát, Szlovákiát vagy Ukrajnát keresték fel.

A külföldre tett utazásokhoz 195 milliárd forint kiadás kapcsolódott, 
16%-kal több, mint 2017. IV. negyedévben. A nagy súlyt (40%) képviselő 
szabadidős turizmus kiadásai 11, a rokon- és barátlátogatások alkalmával 
elköltött összegek 10%-kal emelkedtek, ezzel szemben az üzleti utak, üzle-
telésekhez kapcsolódó kiadások csökkentek. A külföldi kiadások közel 
negyedét a vásárlások tették ki, ezek összege jelentősen, több mint másfél-
szeresére nőtt.

7. ábra
A kiadások alakulása főbb motivációk szerint
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Az egynapos külföldre tett utazások napi átlagos kiadása számottevően, 
harmadával, 17 900 forintra nőtt, a többnaposoké ezzel szemben 1,7%-kal, 
14 300 forintra csökkent.

A magyar lakosság külföldi utazásai, 2018
2018-ban a magyarok 22,8 millió – 14,2 millió egy- és 8,6 millió többna-
pos – látogatást tettek külföldön. Az év során az egynapos utak száma 11, 
a többnaposoké 15%-kal bővült. Az egynapos kiutazások száma az  
I. negyedévben nőtt legjelentősebben, 17%-kal, ezek számottevő része 
üdülésekhez kapcsolódott. A hosszabb utak száma a IV. negyedévben 
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8. ábra 
Külföldre tett utazások száma, 2018, ezer utazás

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/QueryServlet?ha=GG1A03
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gyarapodott a leginkább, 24%-kal, aminek jelentős része rokon- és barát-
látogatás volt. 

A magyarok 62 millió napot töltöttek külföldön, tartózkodási idejük 
8,7%-kal volt több, mint 2017-ben. Az eltöltött napok száma minden 
negyedévben emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva.  
Az egy napra utazó magyarok 11, a több napra külföldre látogatók  
8,1%-kal több időt töltöttek a kiválasztott célországban.

Az átlagosan eltöltött idő folyamatosan csökken, 2018-ban 2,7 nap 
volt. A több napra látogatók átlagosan 5,6 napig tartózkodtak külföldön. 

2018-ban a magyar utazók 888 milliárd forintot fordítottak külföldi 
utazásukhoz kapcsolódóan termékekre és szolgáltatásokra. Ennek felét 
szabadidős célú utazásokra költötték el, túlnyomórészt a többnapos uta-
zások alkalmával. Az egy napra külföldre látogatóktól – akik arányukat 
tekintve a teljes látogatóforgalom 62%-át adták – a kiadások mintegy 
negyede, 205 milliárd forint származott. Számottevően, több mint harma-
dával többet költöttek a magyarok a külföldi bevásárló utakon, illetve a 
rokon- és barátlátogatások során is 29%-kal több kiadásról számoltak be, 
mint a megelőző évben. 

Az utasforgalom egyenlege
2018. IV. negyedévben az utasforgalom többlete 290 milliárd forint  
(899 millió euró) volt. A növekvő export (114%) és az ennél nagyobb 
mértékben bővülő import (116%) hatására az utazási szolgáltatások 
egyenlege az előző év azonos időszakához viszonyítva folyó áron  
12%-kal bővült. A forint–euró árfolyam a megfigyelt időszakban 3,8%-kal 
magasabb volt, mint 2017. IV. negyedévben.

2018 év egészében az utasforgalom többlete 1179 milliárd forint  
(3684 millió euró) volt. Az export (113%) és az import (108,7%) hatására 
az utazási szolgáltatások egyenlege az előző év azonos időszakához 
viszonyítva folyó áron 16%-kal bővült. A forint–euró árfolyam a megfi-
gyelt időszakban 3,1%-kal magasabb volt, mint 2017-ben.

9. ábra 
Az utasforgalmi szolgáltatások forgalmának alakulása folyó 
áron
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