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Bevezető
2016 első nyolc hónapjában a balatoni kereskedelmi szálláshelyeken  
1 millió 300 ezer vendég 4 millió 310 ezer vendégéjszakát töltött el.  
A magyarországi kereskedelmi szálláshelyek együttes vendéglétszá-
mának 17%-a és a regisztrált vendégéjszakák 22%-a ebben a régióban 
jelent meg. A térség külföldi- és belföldivendég-forgalma is 
kedvezőbben alakult, mint egy évvel korábban, így a vendégek száma 
összesen közel 63 ezer fővel (5,1%-kal), az eltöltött vendégéjszakák 
száma pedig 222 ezer éjszakával (5,4%-kal) nőtt. A Balaton régió 
vendégkörének több mint a háromnegyedét a belföldiek tették ki, és a 
vendégéjszakák kétharmada is hozzájuk kapcsolódott. 

Kapacitás
A nyári hónapokban működő 525 balatoni szálláshely 92 ezer férőhelyet 
kínált, amelyek négytizede a 48 kempinghez tartozott. A 186 szállodában 33 
ezer, ezen belül a Zala megyei részen működő 11 gyógyszállodában több mint 
4 ezer férőhely várta a vendégeket. A 245 panzió és üdülőház férőhelyeinek 
száma együttvéve megközelítette a 13 ezret. Az idegenforgalmi régió teljes 
férőhely-kapacitásának csaknem a fele a Somogy megyei településeken 
(30%-a Zamárdiban és Siófokon) állt rendelkezésre. 

1. ábra
A férőhelyek száma szállástípusonként a Balaton régióban,  
2016. július 31-én, ezer
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A január–augusztusi vendégforgalom alakulása
A Balatonhoz érkező vendégek kétharmada szállodában, 15%-a kempingben, 
12%-a panzióban, illetve üdülőházban szállt meg, 7%-uk pedig a közösségi 
szálláshelyeket vette igénybe.

A belföldivendég-forgalom az idegenforgalmi régió mindhárom megyéjé-
ben nőtt, a legnagyobb mértékben a zalai részen, ahol a tavalyinál egytizedé-
vel, 28 ezer fővel több hazai vendég foglalt szállást, és csaknem az ötödével, 
151 ezerrel nőtt a belföldivendég-éjszakák száma. A Veszprém megyei ré-
szen a belföldivendég-létszám 6,5 ezer fővel, az eltöltött vendégéjszakák 
száma 29 ezerrel bővült. Az első nyolc hónap során a legtöbb vendég ugyan-
akkor a déli partot választotta: a somogyi szálláshelyek 418 ezer belföldi 
vendéget és 1 millió 149 ezer belföldi vendégéjszakát regisztráltak. 

2. ábra
A balatoni kereskedelmi szálláshelyek január–augusztusi vendég-
forgalma megyénként
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Az ország határain túlról a somogyi partszakaszra 5,6, a zalaira pedig 
5,7 ezer fővel többen, a veszprémire viszont – elsősorban a német, az 
osztrák, a holland és a dán vendégek elmaradása  miatt –  4,6 ezerrel 
kevesebben érkeztek, mint 2015 azonos időszakában. A Veszprém me-
gyéhez tartozó településeken a külföldivendég-éjszakák száma is vissza-
esett, mintegy 30 ezerrel. 

A balatoni kereskedelmi szálláshelyek augusztus végéig 303 ezer külföl-
di vendéget fogadtak, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma megközelí-
tette az 1 millió 402 ezret. Egy-egy külföldi látogató átlagosan 4,6 éjszakára 
maradt, de az orosz, az izraeli és a dán vendégek egy hétnél hosszabb időre 
foglaltak szállást. A határon túli vendégek 94%-a az európai kontinens or-
szágaiból érkezett, a legtöbben Németországból (69 ezer fő), Ausztriából 
(39 ezer fő), Csehországból (31 ezer fő) és Lengyelországból (28 ezer fő). 

A január–augusztusi vendégéjszaka-adatok alapján felállított rangsor-
ban Oroszország állt a harmadik helyen, az orosz vendégek hosszú itt- 
tartózkodásának köszönhetően. Az orosz látogatók vendégéjszakáinak 
száma ugyanakkor mindhárom partszakaszon csökkent, így a régió egé-
szében 10 ezerrel mérséklődött. Ugyancsak visszaesett a német és a hol-
land vendégéjszakák száma – előbbi 33 ezer, utóbbi 19 ezer éjszakával –, 
ezzel szemben a cseh vendégek 25 ezerrel, a szlovákok 14 ezerrel, az 
Ukrajnából érkezők pedig csaknem 11 ezerrel több éjszakát töltöttek el a 
tónál, mint egy évvel korábban.

3. ábra
A balatoni kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött külföldivendég-
éjszakák száma küldő országok szerint, ezer éjszaka, január–augusztus
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4. ábra
A balatoni szállodák szobakapacitás-kihasználtsága megyénként, 
2016
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A balatoni szálláshelyek a 2016. január–augusztusi időszakban átlagosan 
50, ezen belül a szállodák 55%-os szobakihasználtsággal működtek. 

A három partszakasz közül a zalain volt a legmagasabb a hotelek telítettsége 
(nem kis részben a gyógyszállodák kedvező kihasználtsága miatt): a nyolc 
hónap során szobáiknak átlagosan a 61%-át foglalták el vendégek. A fő-
idényben ugyancsak a Zala megyei szállodák voltak a legjobb helyzetben: 
júliusban 77, augusztusban 83%-os (a szállástípust országosan jellemzőnél 
jóval magasabb) foglaltsággal üzemeltek.

Januártól augusztus végéig bruttó 42,7 milliárd forint, az egy évvel ko-
rábbinál 2,1 milliárd forinttal több árbevétel folyt be a balatoni szálláshelyek 
üzemeltetőihez. A bevételeken belül 26,7 milliárd forintot tett ki a szállásdíj 
és 5,9 milliárd forintot a vendéglátás árbevétele. A növekvő forgalomból 
eredően a külföldi és a belföldi szállásdíjbevételek is emelkedtek, a vendég-
látásból származó összeg viszont elmaradt a tavalyitól. A gyógy- és well-
ness-szolgáltatásokból, a kötelező reggeliből és más, a vendégek által 
megrendelt szolgáltatások felszámított díjából a tavalyinál 439 millió forint-
tal többet, összesen 10,1 milliárd forintot könyvelhettek el az üzemeltetők. 

A kereskedelmi szálláshelyek 80%-ában volt lehetőség SZÉP-kártyás fize-
tésre. A belföldi vendégek a 2015. január–augusztusihoz hasonló nagyság-
rendű, mintegy 3,9 milliárd forint díjat egyenlítettek ki ezzel a fizetőeszközzel.

5. ábra
A január–augusztusi időszak főbb bevételeinek és a SZÉP-kártyás 
fizetések értékének alakulása a balatoni kereskedelmi szállás-
helyeken*
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* A vendéglátás bruttó árbevétele a szálláshelyek üzemeltetésében lévő vendéglátóegységek 
bevételét jelenti.

A Balaton régió turisztikai adatait erőteljesen meghatározza Hévíz, 
Siófok, Balatonfüred és Zalakaros vendégforgalma. Hévízen a kereskedel-
mi szálláshelyi vendégéjszakák száma 46 ezerrel volt magasabb, mint egy 
évvel korábban: augusztus végére meghaladta a 710 ezret.  
A fürdőváros vendégkörének közel fele, 70 ezer fő külföldről érkezett – 
elsősorban Ausztriából, Németországból (14–14 ezer fő), Orosz-
országból (11 ezer fő) és Csehországból (6 ezer fő) –, és a külföldiek által 
eltöltött vendégéjszakák tették ki a településen regisztrált összes vendég-
éjszaka hattizedét. Míg a vendégéjszakákat rangsorolva Hévízé az első-
ség, a vendégek számát tekintve Siófok volt a legnépszerűbb úti cél, ahol 
tavalyhoz képest 22 ezerrel többen foglaltak szállást, és csaknem 45 
ezerrel nőtt a vendégéjszakák száma. Ugyancsak bővülő vendégforgalom 
jellemezte Balatonfüred és Zalakaros szálláshelyeit. Balatonfüreden a 
külföldi vendégek és vendégéjszakák száma ugyan nem érte el a 2015. 
január–augusztusit, erősödött viszont a belföldi forgalom, míg 
Zalakaroson a külföldi és a belföldi foglalások száma is emelkedett. A 
Balaton régióban képződő szállásdíjbevétel hattizede, 16,4 milliárd forint 
e négy meghatározó település szálláshelyein realizálódott.
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A főszezoni hónapok vendégforgalma
A 2000-es évek végén jelentkező gazdasági válság a Balaton főszezoni lá-
togatottságát is visszavetette. A vendégforgalom csak 2011 után élénkült 
ismét: évről évre növekvő számú látogatót fogad a térség a főszezonban, 
2012-től már a vendégéjszakák száma is folyamatosan nő. 

2016. július–augusztusban 709 ezer vendég 2 millió 576 ezer vendégéj-
szakát töltött a balatoni szálláshelyeken. Ez a 2015-ös főszezonhoz képest 
16,5 ezerrel (2,4%-kal) több látogatót és 77 ezerrel (3,1%-kal) több ven-
dégéjszakát jelent.

6. ábra
A kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma a főszezonban 
a Balaton régióban
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A vendégek háromnegyede belföldről érkezett a régióba, számuk 12,5 
ezerrel (2,4%-kal), az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 70 ezerrel 
(4,2%-kal) nőtt egy év alatt. Mindhárom partszakaszra több hazai vendég 
látogatott, mint egy éve, a belföldivendégéjszaka-szám a somogyi részen 

stagnált, a zalai és veszprémi szakaszon bővült. A határon túlról 4100-zal 
(2,3%-kal) több vendéget fogadtak a szálláshelyek, a külföldivendég-éjsza-
kák száma 6800-zal (0,8%-kal) haladta meg az egy évvel korábbit.  A kül-
földiek esetében a Somogy és a Zala megyei településeket növekvő, míg a 
veszprémi partszakaszt csökkenő vendégforgalom jellemezte.

7. ábra
A vendégek és a vendégéjszakák számának változása partszakaszon-
ként, 2016. július–augusztus (az előző év azonos időszakához képest)
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A főszezon vendégeinek több mint fele szállodában szállt meg, és a 
vendégéjszakáknál is hasonló arányt képvisel ez a szállástípus. A szállodák 
részaránya a teljes vendégforgalmon belül a vendégek és a vendégéjszakák 
esetében is 1,4 százalékponttal nőtt egy év alatt. A hotelek által regisztrált 

1. tábla

A Balaton régió legnagyobb vendégforgalmú települései, 2016. január–augusztus*
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2015. január–augusztushoz képest

külföldi belföldi vendég, fő vendég-
éjszaka

szállásdíj-
bevétel, mil-

lió forint

Balaton idegenforgalmi 
régió összesen 1 300 076 23,3 4 310 005 32,5 4,6 2,9 26 699 +62 774 +222 240 +1 685

Ebből:
Hévíz 153 888 45,7 710 300 59,1 6,0 3,5 5 788 +12 597 +45 754 +386
Siófok 242 563 24,9 633 300 30,2 3,2 2,4 4 492 +22 473 +44 688 +713
Balatonfüred 153 131 27,8 506 195 42,7 5,1 2,6 4 069 +1 940 +5 070 +639
Zalakaros 99 958 16,8 347 136 22,8 4,7 3,2 2 054 +4 305 +18 824 +117
Zamárdi 51 101 32,9 179 948 43,6 4,7 3,0 843 +1 805 +10 816 +123
Balatonszemes 47 368 15,6 156 412 23,2 4,9 3,0 483 –486 –2 796 –32
Zánka 40 885 7,2 142 772 9,6 4,6 3,4 76 –1 493 –1 999 –949
Keszthely 41 477 29,2 134 137 33,4 3,7 3,0 707 +1 226 +21 224 –26
Fonyód 35 992 10,2 112 973 8,0 2,5 3,2 742 +1 090 –1 374 +87
Cserszegtomaj 23 830 8,5 109 726 7,6 4,1 4,7 219 +12 057 +74 796 +23
Tihany 25 606 33,9 100 907 52,1 6,1 2,9 670 –888 –10 +42
Balatonalmádi 36 530 9,1 90 110 12,2 3,3 2,4 436 –726 –7 207 –83

* A kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma alapján rangsorolva. Előzetes adatok.



Fókuszban a főszezon – a Balaton idegenforgalmi régió vendégforgalma, 2016. január–augusztus Statisztikai tükör4

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2016

A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

További információk, adatok (linkek)

Táblázatok

Táblák (STADAT)

Módszertan

Az ábrákban használt rövidítések

vendégek száma 5,1, a vendégéjszakáké 5,9%-kal bővült. A többi szállás-
típus kisebb arányban volt jelen az előző év főszezonjához képest. Az 
üdülőházakban nőtt a vendégforgalom, a panziókban kevesebb vendég 
foglalt szállást, mint egy éve, és a vendégéjszakák száma is csökkent.  A 
kempingekben a vendégek, a közösségi szállásokon a vendégéjszakák 
száma csökkent.  

A főidényben 179 ezer külföldi vendég érkezett a tóhoz, akik átlagosan 
5 éjszakát, közülük viszont az izraeli, a dán, az orosz, a holland és a német 
vendégek is legalább egy hetet töltöttek el itt. A vendégéjszakák rangsorá-
ban az első 9 helyen ugyanaz a 9 állam (Németország, Lengyelország, 
Csehország, Hollandia, Ausztria, Belgium, Dánia, Szlovákia, Oroszország) 
állt, ahogy a 2015. évi főszezonban, csak kissé más sorrendben. Ez a  
9 ország az összes külföldivendég-éjszaka 86%-át adta. A cseh és a szlo-
vák vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma bővült a legnagyobb 
mértékben (33, illetve 23%-kal). A német vendégéjszakák száma  
9,5%-kal, a hollandoké ötödével, az oroszoké 14%-kal csökkent. A fősze-
zon dominanciája más-más mértékben érvényesül az egyes országokban. 
Vannak olyan küldő államok, amelyeknél ez az időszak kevésbé döntő, 
mert a vendégek egész évben, folyamatosan érkeztek, és a főszezon nem 
mutat akkora kiugrást, míg más államok vendégforgalmát gyakorlatilag ez 
a két hónap határozta meg. Oroszországból a vendégek 36, Ausztriából 
41%-a érkezett a július–augusztusi időszakban, míg Dánia, Belgium, 
Hollandia, valamint Lengyelország esetében 75% feletti volt ez az arány.

A 2016-os főszezon vendégeinek és vendégéjszakáinak fele a régió öt 
leglátogatottabb településéhez – Siófokhoz, Balatonfüredhez, Hévízhez, 
Zamárdihoz, valamint Zalakaroshoz – kötődött. Zamárdi kivételével, ahol 
ugyanannyi vendég szállt meg, mint egy éve, a legnépszerűbb települése-
ken a vendégek és a vendégéjszakák száma is bővült, legnagyobb mérték-
ben Siófokon. A rangsor következő öt települése közül Fonyódon vissza-
esett a vendégéjszakák száma, Zánkán és Tihanyban pedig egyaránt 
csökkent a vendéglétszám és a regisztrált éjszakaszám is. Balatonszemesen 
és Keszthelyen viszont nőtt a vendégforgalom. Az országokhoz hasonlóan 
a települések vendégforgalmára sem egyformán hat a főidény. Hévízen, 
Zalakaroson, illetve Tapolcán sem érvényesült a főszezon befolyásoló 
szerepe, mivel ezeken a településeken meghatározó a gyógyturizmus, ami 
egész évben vonzza a vendégeket. (Hévízen a vendégéjszakák mindössze 

34, Zalakaroson és Tapolcán 41–41%-a kapcsolódott a július–augusztusi 
időszakhoz.) A két zalai város kivételével a korábban említett leglátogatot-
tabb településeken a főszezoni hónapok határozták meg a vendégforgal-
mat. A nyolc település mindegyikén a vendégéjszakák legalább 65%-át a 
július–augusztusi időszak adta.

8. ábra
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 
a Balaton régió településein, 2016. július–augusztus
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