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A Balaton idegenforgalmi régió kereskedelmi szálláshelyein 2015. szep-
tember végéig 1 millió 322 ezer vendég 4 millió 371 ezer vendégéjszakát 
töltött el. A Budapest–Közép-Duna-vidék régió után e turisztikai régió 
továbbra is a második legnépszerűbb úti cél az országban: a magyaror-
szági kereskedelmi szálláshelyek január–szeptemberi vendéglétszámának 
16%-át, vendégéjszakáinak több mint az ötödét itt regisztrálták. A Bala-
tonhoz érkezők háromnegyede belföldi vendég volt, az általuk eltöltött 
vendégéjszakák száma a teljes vendégéjszakaszám 65%-át adta. A belföldi 
vendégek átlagosan 3 éjszakára foglaltak szállást.

1. ábra
A vendégek és a vendégéjszakák száma idegenforgalmi régiók 
szerint, 2015. január–szeptember

2015 első kilenc hónapjában a balatoni kereskedelmi szálláshelyeken 
a vendégszám 40 ezer fővel (3,1%-kal), a vendégéjszakák száma 4 ezer-
rel (azaz mindössze 0,1%-kal) nőtt az előző év azonos időszakához 
képest.

A belföldivendég-forgalom a Somogy, a Veszprém és a Zala megyei 
partszakaszon is emelkedett, a legnagyobb mértékben (10%) a zalain. Itt 
a tavalyinál mintegy 24 ezer fővel többen foglaltak szállást, és 49 ezerrel 
(6,3%) nőtt a vendégéjszakák száma. A legtöbb belföldi vendég ugyanak-
kor a Balaton somogyi településeit kereste fel: ezek szálláshelyei 420 ezer 
vendéget és 1 millió 168 ezer vendégéjszakát regisztráltak. A Veszprém 

megyei partszakasz látogatottsága ugyan a tavalyihoz hasonlóan alakult, 
de az északi partra érkező 312 ezer belföldi vendég az előző évihez képest 
16 ezerrel kevesebb éjszakára foglalt szállást.

A külföldi vendégek érdeklődése inkább az északi parti települések iránt 
nőtt: a veszprémi részre 5600 fővel többen érkeztek az ország határain 
túlról, és csaknem 26 ezerrel emelkedett az eltöltött külföldivendég-éjsza-
kák száma. Ezzel szemben a zalai részen – elsősorban a hosszú ideig itt-
tartózkodó orosz vendégek távolmaradása miatt – a külföldivendég-
létszám megközelítőleg 1500 fővel, míg a külföldivendég-éjszakák száma 
igen erőteljesen, 56 ezer éjszakával maradt el a tavalyitól.

1. tábla

A Balaton idegenforgalmi régió kereskedelmi szálláshelyi 
vendégforgalma, 2015. január–szeptember

Terület
Külföldi Belföldi Összes Külföldi- Belföldi- Összes

vendég vendég-éjszaka

Tárgyidőszak

Somogy 104 748 419 622 524 370 371 348 1 168 000 1 539 348
Veszprém 99 027 312 465 411 492 499 318 827 690 1 327 008
Zala 121 553 264 828 386 381 674 413 830 437 1 504 850
Balaton 
   együtt 325 328 996 915 1 322 243 1 545 079 2 826 127 4 371 206

Változás 2014 azonos időszakához képest

Somogy +934 +10 634 +11 789 –7 966 +10 418 +1 538
Veszprém +5 605 +624 +6 081 +25 582 –16 031 +9 224
Zala –1 476 +24 075 +22 557 –56 262 +49 217 –7 562
Balaton 
   együtt +5 123 +35 570 +39 757 –37 994 +41 765 +4 367

A tóhoz érkezők 64%-a szállodában – egytizedük gyógyszállodában – 
foglalt szállást. A hotelek 1,7, a gyógyszállodák 6,7%-kal több vendéget 
fogadtak, miközben az itt eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 
2,6%-kal elmaradt 2014 azonos időszakától. A vendégek száma a közös-
ségi szálláshelyek kivételével az összes szállástípusnál meghaladta a 
2014. január–szeptemberit, a zalai rész erős vendégforgalmának köszön-
hetően. A legjelentősebb vendégforgalom-növekedés a kempingeknél volt, 
ahol a vendégszám 15, a vendégéjszakák száma 13%-kal emelkedett. 
A balatoni közösségi szálláshelyek vendégforgalma annak ellenére vissza-
esett (8,8%-kal), hogy a Zala megyei partszakaszon közel kétszeresére 
nőtt.
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2. ábra
A vendégek és a vendégéjszakák számának változása 
szállástípusonként, 2015. január–szeptember 
(2014 azonos időszakához képest)

A 325 ezer külföldről érkező vendég átlagosan 5 éjszakát töltött vala-
mely balatoni kereskedelmi szálláshelyen, közülük a holland és a német 
vendégek 7 éjszakára, míg a dán, az izraeli, valamint az orosz látogatók 
több mint egy hétre maradtak.

A határon túli vendégek 84%-a az Európai Unió országaiból érkezett, a 
legtöbben Németországból (86,4 ezer fő) és Ausztriából (39,1 ezer fő). E két 
ország adta a balatoni régió külföldivendég-forgalmának közel négytizedét. 
A német vendégek száma mindhárom megyei partszakaszon emelkedett a 
tavalyihoz képest, míg az osztrákoké csupán a Somogy megyei részen, így 
összesen mintegy 1250 fővel kevesebben jöttek nyugati szomszédunktól. 
Az orosz vendégforgalom az egy évvel ezelőttinek csupán héttizedét tette ki, 
a vendégéjszakák száma pedig a tavalyi kétharmadára esett vissza. Ezzel a 
küldő országok rangsorában a harmadik helyre Lengyelország került.

2. tábla
A Balaton idegenforgalmi régió külföldi vendégkörének 
megoszlása, 2015. január–szeptember

Megnevezés

Somogyi 
rész

Veszprémi 
rész

Zalai 
rész

Balaton 
idegenforgalmi régió

vendégeinek száma, fő

vendég-
körének 
megosz-
lása, %

Külföldi 
vendégek 
összesen 104 748 99 027 121 553 325 328 100,0

Ebből:
Németország 26 065 30 591 29 764 86 420 26,6
Ausztria 9 354 8 598 21 131 39 083 12,0
Lengyelország 15 115 7 204 6 016 28 335 8,7
Csehország 6 514 9 271 11 209 26 994 8,3
Szlovákia 7 419 6 959 6 372 20 750 6,4
Oroszország 2 769 1 548 13 736 18 053 5,5
Hollandia 5 165 7 565 2 298 15 028 4,6
Belgium 7 736 2 161 1 296 11 193 3,4
Kína 259 2 291 8 057 10 607 3,3
Dánia 958 5 090 587 6 635 2,0
Olaszország 2 553 1 524 2 524 6 601 2,0
Franciaország 1 931 1 996 1 456 5 383 1,7

A kínai és az orosz vendégek háromnegyede, az osztrákok több mint 
fele a zalai partszakaszt választotta.

A Balaton idegenforgalmi régió vendégforgalmának és az eltöltött összes 
vendégéjszakának felét négy település – Hévíz, Siófok, Balatonfüred és 
Zalakaros – adta. A legtöbb vendég (239,5 ezer fő) Siófokon szállt meg, 
számuk 5,4%-kal emelkedett egy év alatt. A második legnépszerűbb úti cél 
Balatonfüred volt, ahol 13 ezerrel nőtt a vendégszám és 47 ezerrel a ven-
dégéjszakaszám. A január–szeptemberi vendégszám alapján Hévíz a harma-
dik helyet foglalta el a települések rangsorában, továbbá itt regisztrálták a 
legmagasabb vendégéjszakaszámot, ami a régió teljes vendégéjsza-
kaszámának 16%-át tette ki. A település vendégforgalmának alakulásában a 
határon túlról érkezők számának 9,3, és a szálláshelyeken foglalt éjszakái-
nak 16%-os csökkenése játszott szerepet, miközben a hazai vendégek 
száma és foglalásaik erősödtek. A zalai fürdőváros továbbra is népszerű a 
külföldi vendégek körében: az idelátogatók közel fele külföldről érkezett, és 
az általuk eltöltött vendégéjszakák a településen regisztrált összes vendég-
éjszaka több mint hattizedét tették ki.

Zalakaros iránt mind a külföldi, mind a belföldi vendégek részéről foko-
zódott az érdeklődés, összesen mintegy 6 ezer fővel többen foglaltak itt 
szállást, mint egy évvel korábban. A Tihanyba látogatók 13%-os növeke-
dése, illetve a Zamárdiban megszálló turisták számának mintegy 2 ezres 
emelkedése elsősorban a hazai vendégeknek köszönhető. Fonyód és 
Balatonalmádi vendégszámát az elmaradó hazai vendégek csökkentették, 
Balatonszemesen szinte ugyanannyian szálltak meg, mint 2014. azonos 
időszakában. A zánkai kereskedelmi szálláshelyekre közel 5 ezer, 
Alsópáhokra 1600, Keszthelyre 900 fővel érkeztek kevesebben.

3. tábla
A Balaton idegenforgalmi régió legnagyobb vendégforgalmú 
települései, 2015. január–szeptember*

Megnevezés Vendég

Ebből: 
külföldiek 
aránya, 

%

Vendég-
éjszaka

Ebből: 
külföldiek 
aránya, 

%

Átlagos 
tartózkodási idő, 
éjszaka/vendég 
külföldi belföldi

Balaton idegen-
forgalmi régió 1 322 243 24,6 4 371 206 35,3 4,7 2,8

Ebből:
Hévíz 144 368 48,1 709 845 62,5 6,4 3,5
Siófok 239 502 26,4 629 731 31,3 3,1 2,5
Balatonfüred 165 667 31,2 551 427 46,6 5,0 2,6
Zalakaros 102 940 17,2 354 929 22,9 4,6 3,2
Zamárdi 54 304 33,3 184 969 44,0 4,5 2,9
Balatonszemes 49 114 14,4 161 720 22,8 5,2 3,0
Zánka 50 104 0,0 160 066 0,1 8,5 3,2
Keszthely 44 905 32,1 125 528 40,3 3,5 2,5
Fonyód 37 250 9,3 118 009 7,5 2,6 3,2
Tihany 29 822 34,7 112 321 54,8 5,9 2,6
Balatonalmádi 39 820 13,0 101 463 16,8 3,3 2,4
Alsópáhok 22 145 14,6 85 838 24,4 6,5 3,4

* A kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma alapján.

A január–szeptemberi időszakban a régió szálláshelyei átlagosan a 
kiadható szobáik 48%-át értékesítették, a zalai partszakaszon 53%-os 
szobakihasználtsággal működtek. A Balaton idegenforgalmi régió zalai 
és veszprémi településein a hotelek foglaltsága volt a legmagasabb, 
Somogy megyében a panzióké. A zalai szállodák az év első 9 hónapjában 
átlagosan 56%-os foglaltságot értek el a gyógyszállodáknak köszönhe-
tően, amik a tavalyinál ugyan 5,0 százalékponttal alacsonyabb, de még 
mindig kiemelkedően magas (68%-os) kihasználtsággal üzemeltek. 
Eközben a Veszprém megyei szállodák 54, a somogyiak 46%-os telített-
séggel működtek.

A Balaton idegenforgalmi régió kereskedelmi szálláshelyei 2015 első 
9 hónapjában 44,7 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, az egy évvel 
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korábbinál 3,8%-kal többet. A bevételek hattizede (27 milliárd forint) a 
szállásdíjakból származott, ami a belföldi szállásdíjak 13%-os növekedése 
következtében összesen 8,1%-kal emelkedett. A szálláshelyek által üzemel-
tetett vendéglátóhelyek 6,7 milliárd forint forgalmat könyveltek el, továbbá 
11 milliárd forintot tett ki az egyéb szolgáltatások (például a kötelező reg-
geli, a gyógy- és wellness-szolgáltatások) ellenértéke. A szálláshelyek 
nyolctizede egyben SZÉP-kártya elfogadóhely is, melyből a belföldi vendé-
gek szeptember végéig 3,9 milliárd forint értékben fizettek, 119 millió 
forinttal többet, mint egy évvel ezelőtt. A hazai vendégek összesen a bruttó 
szállásdíjbevétel 23%-át egyenlítették ki ily módon.

3. ábra
A bruttó bevételek és a SZÉP-kártyás fizetések értéke a balatoni 
kereskedelmi szálláshelyeken, január–szeptember*

Az első 9 hónapban egy szobát a régióban átlagosan 16 ezer forintért 
adtak ki, ez 11%-kal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Az üdülőházak 
kivételével mindegyik szállástípusnál nőtt ez az összeg, a közösségi szállás-
helyek esetében másfélszeresére. A szálláshelyek üzemeltetőinek egy 
kiadható szoba naponta átlagosan 12 600 forint bruttó árbevételt, ezen 
belül 7600 forint szállásdíjbevételt hozott – előbbi 8,4, utóbbi 13%-kal nőtt 
az előző év azonos időszakához képest.

A főszezoni hónapok vendégforgalma a balatoni régióban
A Balaton idegenforgalmi régió a főszezonban 529 kereskedelmi szállás-
hellyel közel 120 ezer férőhelyével várta a vendégeket. A férőhelyek többsége 
a kempingekhez köthető, közülük Zamárdi három kempingje kiemelkedően 
magas férőhelyszámmal (több mint 40 ezer) rendelkezik. A település ugyanis 
közkedvelt nyári fesztiválok (Balaton Sound, Strand Fesztivál, B.my.Lake) 
színhelye, amelyek ideje alatt a rendezvények közönségének sátorhelyet 
biztosítanak, időlegesen kempingként üzemelő területeken.

A régió idegenforgalmát döntően befolyásolja a július–augusztusi fősze-
zon, a 2015. január–szeptemberi vendégforgalom több mint fele ehhez az 
időszakhoz kötődött. A két hónap során 676 ezer vendég 2 millió 448 ezer 
vendégéjszakát töltött balatoni szálláshelyeken. Ez a 2014-es főszezonhoz 
képest 41 ezerrel (6,5%-kal) több látogatót, és 69 ezerrel (2,9%-kal) több 
vendégéjszakát jelentett. 

A vendégkör csaknem háromnegyedét kitevő hazai látogatók száma 
32 ezerrel (6,8%-kal), az általuk eltöltött vendégéjszakáké 51 ezerrel 
(3,3%-kal) nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A partszakaszok közül a 
somogyin és a zalain erősödött, a veszprémin gyengült a belföldivendég-

forgalom. A határon túlról 9,5 ezerrel (5,8%-kal) több vendéget fogadtak 
a szálláshelyek, a külföldivendég-éjszakák száma csaknem 17 ezerrel 
(2,2%-kal) haladta meg az egy évvel korábbit. A külföldiek esetében mind-
három partszakaszt növekvő vendégszám jellemezte, a vendégéjszakák 
száma érdemben csak a Veszprém megyei településeken nőtt.

4. ábra
A vendégek és vendégéjszakák számának változása 
partszakaszonként, 2015. július–augusztus
(az előző év azonos időszakához képest)

A közösségi szállások kivételével valamennyi szállástípusban nőtt a 
vendégforgalom. A főszezon vendégeinek több mint fele szállodában szállt 
meg: a hotelek által regisztrált vendégek száma 5,4%-kal bővült, a vendég-
éjszakáké azonban stagnált. A szállodák dominanciája a vendégforgalmon 
belül az év elején még hangsúlyosabb volt: a január–áprilisi időszakban a 
vendégéjszakák több mint kilenctizede, az előszezonban kétharmada volt 
ehhez a szállástípushoz köthető. A jó idő beálltával egyre nőtt a kempingek 
látogatottsága. Az előszezonban a vendégéjszakák 13%-a, a főszezonban 
már a negyede a kempingekhez kapcsolódott.

A főidényben 173 ezer külföldi vendég érkezett a tóhoz, akik átlagosan 
5 éjszakát, közülük az izraeli, a dán, az orosz és a holland vendégek legalább 
egy hetet töltöttek el itt. A vendégéjszakák kétharmadát adó 5 állam 
– Németország, Hollandia, Lengyelország, Ausztria, Csehország – mind-
egyikéből több vendégéjszakát regisztráltak az egységek, mint egy évvel 
korábban. A rangsorban őket követő 3 ország – Dánia, Belgium, Orosz-
ország – vendégéjszakáinak száma csökkent egy év alatt, az orosz vendé-
gek esetében több mint negyedével.

5. ábra
A Balaton idegenforgalmi régió külföldivendég-forgalmának 
változása a főbb küldő államok szerint, 2015. július–augusztus 
(az előző év azonos időszakához képest)

* A vendéglátás bruttó árbevétele a szálláshelyek üzemeltetésében lévő vendéglátóegységek 
árbevételét jelenti.
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További információk, adatok (linkek)

Táblázatok

Táblák (STADAT)

Módszertan

Az ábrákban használt rövidítések

A 2015-ös főszezon vendégeinek és vendégéjszakáinak fele a régió 
5 leglátogatottabb településéhez – Siófokhoz, Balatonfüredhez, Hévízhez, 
Zamárdihoz, valamint Zalakaroshoz – kötődött. Ezeken a településeken 
– bár eltérő mértékben – a vendégek és a vendégéjszakák száma is 
bővült. A legnagyobb, több mint 10%-os növekedés Balatonfüredet jelle-
mezte. A rangsor következő 5 települése – Balatonszemes, Zánka, 
Tihany, Fonyód, Keszthely – közül a vendégek száma csak Zánkán, a 
vendégéjszakáké emellett Keszthelyen is visszaesett.

6. ábra
A vendégéjszakák száma a Balaton idegenforgalmi régió 
településein, 2015. július–augusztus

A július–augusztusi időszak során a szálláshelyek a rendelkezésre álló 
szobáik kétharmadát tudták kiadni, ami a 2014-es főszezonhoz képest 
2,8 százalékpontos növekedés. A régión belül mindhárom partszakaszon 
a szállodák működtek a legmagasabb, átlagosan 71%-os szobakihasznált-
sággal. Azonban míg az első 4 hónap során és az előidényben is a zalai 
hotelek, addig a főszezonban a Veszprém megyei partszakasz szállodái 
érték el a legnagyobb (79%-os) kihasználtságot.

A szálláshelyek az egy évvel korábbinál tizedével több, 20,4 milliárd 
forint bruttó árbevételt könyveltek el a főszezonban. A főidény bevételének 
több mint négyötöde (16,9 milliárd forint) a szállásdíjakból, illetve az 
abban foglalt egyéb szolgáltatásokból (például kötelező reggeli, uszoda), 
további 12%-a (2,5 milliárd forint) az egységek által üzemeltetett vendég-
látóhelyektől származott. A szállásdíjak bevétele 13, a vendéglátásé 
4,5%-kal nőtt egy év alatt.

A belföldi vendégek szállásköltségük 22%-át Széchenyi Pihenőkártyá-
val egyenlítették ki. A kártyával fizetett szállásdíjak összértéke a főszezon-
ban 83 millió forinttal volt magasabb, mint egy évvel korábban, így meg-
közelítette a 2,2 milliárd forintot.

A régió vendégeinek – valamennyi szállástípust figyelembe véve – átla-
gosan 18 200 forintnyi szállásdíjat kellett fizetniük egy-egy szobáért a 
főszezonban, ez 12%-os (1900 forintos) növekedést jelent egy év alatt. 
A legmagasabb átlagár (22 000 forint) a közösségi szállásokat jellemezte, 
a szállodákban 17 800, a panziókban 12 000, az üdülőházakban 11 000 
forint szállásdíjat számítottak fel szobánként a vendégeknek. A partszaka-
szok közül a veszprémi egységek szobái kerültek átlagosan a legtöbbe 
(23 300 forintba). A két hónap során drágábban lehetett kivenni a régió 
szobáit, mint a megelőző időszakokban: az év első 4 hónapjához képest 
3600, az előszezonhoz képest 5400 forinttal kellett többet fizetni.

Egy-egy kiadható szoba 17 500 forintnyi bruttó árbevételt, ezen belül 
12 200 forintnyi szállásdíjbevételt hozott működési naponként az üzemel-
tetőknek. Az egy évvel korábbihoz képest ez 17, illetve 14%-kal (1700, 
valamint 2100 forinttal) több.
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