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Nemzetközi érkezések száma (millió)
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1. A világ turizmusa a válság előtt és után 

 

A nemzetközi idegenforgalom a világ talán egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata. Habár a 

turizmus volumene az 1950-es években is számottevő volt, az igazi fellendülés az 1970-es 

évek közepén kezdődött, mikor a technológiai fejlődés következményeként széles körben 

váltak elérhetővé korábban egymástól akár több napnyi távolságra lévő területek. A fejlődés 

elsősorban a közlekedésben, azon belül is a légiközlekedésben volt jelentős, köszönhetően a 

sugárhajtású jet-ek megjelenésének (pl. Concorde), és a kapacitás kibővülésének (pl. Boeing 

747). A szárazföldi közlekedésben a vasút is átlépte a hangsebességet (TGV). A háztartások 

fogyasztásának meredek emelkedése pedig az utazási szolgáltatások keresletét is jelentősen 

emelte a piacgazdaságokban. 

A kötött gazdálkodást folytató szocialista országokban csak az 1990-es évek után nyíltak meg 

a határok, ám a lakosság az alacsony relatív vásárlóereje miatt csak jó pár évvel később tudott 

igazán külföldre utazni, ugyanakkor a beutazó forgalom már a rendszerváltás után emelkedni 

kezdett. 

Nagyjából a 2000-es évek kezdetére tehetjük az új turisztikai desztinációk tömeges 

megjelenését az idegenforgalmi piacokon, és innentől vette kezdetét az interkontinentális 

utazások fénykora is, amely kis túlzással a mai napig tart. Ekkor vált elérhetővé számos 

egzotikus úti cél Afrikában, Közel-Keleten és Óceániában, továbbá ekkortól datálható a kínai 

turisták tömeges megindulása Európa és Amerika felé. 

15 év alatt a turista érkezések száma megduplázódott a világban, és 2010-ben már több mint 

900 millió regisztrált utazás történt a Földön. A lélektani 1 milliárdos határt már valószínűleg 

2011-ben sikerül átlépni (a végleges adatok két éves késleltetéssel kerülnek publikálásra). 

1.1. ábra.  A nemzetköz turizmusban az érkezések száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: UNWTO 
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Az érkezések számával súlyozva 2000 és 2010 között a legdinamikusabban fejlődő 

küldőország Kína, ezt követően az Egyesült Királyság, Oroszország, Lengyelország és 

Olaszország. A legnépszerűbb kontinens továbbra is Európa, Ázsia és Amerika (észak és dél 

együtt). 

Nemzetközi szinten a UNWTO és a Világbank csak érkezési adatot közöl, az EU-ban 

azonban elérhetőek a vendégéjszaka adatok is, így a továbbiakban ezekkel a statisztikákkal 

számolunk. Ezek alapján kereskedelmi szálláshelyen külföldiek a legtöbb vendégéjszakát 

Spanyolországban (239 milliót), Olaszországban (178 milliót) és Franciaországban (122 

milliót) töltötték1.Magyarországon ennél jóval kevesebbet, mindössze 9,9 milliót. Ha az 

adatokat fajlagosan nézzük (azaz lakosságszámmal deflálva), akkor a legnépszerűbb úti cél az 

EU-ban Málta, Ciprus és Ausztria. A vizsgált 22 tagállam közül Magyarország a 18, régiós 

versenytársaink közül Csehország a 10., Szlovákia a 20., Szlovénia pedig a 8. A fajlagos és a 

meta adatokból is azt a következtetést vonhatjuk le, hogy elsősorban azok a tagállamok 

népszerűek, amelyek át tudják hidalni a szezonok közötti holt időt, azaz télen-nyáron elérhető 

a minőségi turisztikai kínálat. 

A Világgazdasági Fórum (WEF) kétévente publikálja idegenforgalmi versenyképességi 

indexét, amelyet a hazai turisztikai szabályozási környezet, az idegenforgalmi infrastruktúra 

és az idegenforgalmi erőforrások (humántőke, kulturális örökség és természeti erőforrások) 

alapján állít össze. A 2009-2010-es adat szerint a világ legversenyképesebb állama 

idegenforgalom terén Svájc, Ausztria és Németország. Magyarország a 38., Lengyelország az 

58., Csehország a 26., Szlovákia a 46., Horvátország a 34., Szlovénia pedig a 35. A jelentés 

szerint Magyarországon rendkívül gyenge az idegenforgalom árversenyképessége, a 

természeti erőforrások állaga, illetve elégtelen a lakosság turistákhoz való hozzáállása. Ezzel 

szemben jók az egészségügyi és higiéniás állapotok2, a környezet minősége és a turisztikai 

infrastruktúra. 

A negatív tényezők ellenére Magyarország a világ idegenforgalmának szerves része, 

komparatív előnyeinket (gyógyturizmus) azonban eddig nem tudtuk kihasználni, így a hazai 

idegenforgalom szintje szinte kizárólag a nemzetközi idegenforgalmi trendek függvénye. 

 
1 Megjegyezzük, hogy Írország, Görögország, Luxemburg, Hollandia és Lengyelország esetében nem áll 

rendelkezésre adat. 
2 Ne feledjük, hogy a WEF a világ összes országát összehasonlítja, tehát a listában számos olyan ország 

található, ahol komoly fertőzésveszély van. 
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2. A szálláshely szolgáltatás és vendéglátás helyzete Magyarországon 

2.1. Iparági szerkezet 

2.1.1. Turizmus jelentősége a szatellit számlák alapján 

Az idegenforgalom az egyetlen olyan szolgáltatási ágazat, amely vertikálisan és 

horizontálisan is olyan széles interdependens kapcsolatrendszerrel rendelkezik, hogy 

multiplikátor hatása a GDP-re kimutathatóan magas. A kérdéskört a Turizmus Szatellit 

Számlarendszeren (TSA) keresztül szokás vizsgálni, így mi is ezt a megközelítést követjük. 

 

A Turizmus Szatellit Számlarendszer 

A TSA azon az elgondoláson alapul, hogy azon látogatók, akik saját szokásos környezetüket 

(általában lakó és munkakörnyezet) elhagyva egy másik környezetbe érkeznek és ott nem 

tartósan (ez általában 90 napos felső korlátot jelent) tartózkodnak, akkor az ő költésük 

turisztikai fogyasztásnak minősül. Ezen alapelv mögött az húzódik meg, hogy ezek a 

fogyasztások biztosan nem merültek volna fel, ha a látogató nem érkezik az adott területre. 

Empirikus megfigyelésekkel igazolt, hogy a látogatók (turisták) fogyasztási szerkezete eltér a 

szokásos háztartási fogyasztási szerkezetüktől, így az általuk vásárolt termékek és 

szolgáltatások jól szeparálhatók. Az Eurostat ajánlása alapján az alábbi aggregált turisztikai 

termékeket különböztetjük meg: 

• Szálláshely szolgáltatás 

• Vendéglátás 

• Vasúti személyszállítás 

• Közúti személyszállítás 

• Vízi személyszállítás 

• Légi személyszállítás 

• Közlekedési eszköz bérlése 

• Utazási irodák és egyéb foglalási rendszerek nyújtotta szolgáltatás 

• Kulturális szolgáltatások 

• Sport és rekreációs szolgáltatások 

• Specifikus turisztikai szolgáltatások (általában rendezvényszervezés) 

A fenti felsorolás egyfajta hierarchikus rendet is tükröz, amelynek csúcsán a szálláshely 

szolgáltatás áll, és minden termék minden termékkel kapcsolatban van (így összesen 55 

kapcsolatot különböztethetünk meg). A szolgáltatók gyakran több terméket is értékesítenek 

egy csomagban, nem ritkán, különösen szervezett utak keretein belül. A szálláshely 
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szolgáltatás leginkább a vendéglátással és a foglalási rendszerekkel van összekötve, de 

gyakoriak a légi személyszállítással kombinált termékek is, amiben a közúti személyszállítás 

is benne foglaltatik (transzfer). A fent felsorolt termékeket kizárólag turisták fogyasztják, így 

az ezekbe az ágazatokba beszállítók is részesednek az idegenforgalomból: 

• Élelmiszer, italgyártás 

• Dohánytermékek gyártása 

• Ruházati termékek gyártása 

• Jármű- és üzemanyag kereskedelem 

• Kiskereskedelem 

• Pénzügyi biztosítási tevékenység 

Magyarországon eddig csak a KSH által 2004-ben „Magyarország turizmus szatellit számlái – 

előzetes eredmények” címmel publikált becslések szolgálnak információval az 

idegenforgalmi kapcsolatrendszerről, és az ágazatok GDP-ben betöltött szerepéről. 2004-ben 

a turizmus és a hozzá kapcsolódó ágazatok a teljes nemzetgazdasági GDP 5%-át adták. A 

turisztikai fogyasztási szerkezet a következő volt: 

2.1 táblázat: Turisztikai jellegű termékek és szolgáltatások megoszlása a turisztikai 

fogyasztásban (%) 

Turisztikai ágazat Fogyasztási megoszlás 

Szálláshely szolgáltatás 15,9 

Vendéglátás 17,7 

Vasúti személyszállítás 5,5 

Közúti személyszállítás 17,7 

Vízi személyszállítás 0,6 

Légi személyszállítás 7,4 

Személyszállítást segítő tevékenység 8,3 

Közlekedési eszköz bérlése 3,6 

Utazásszervezés 3,3 

Kulturális szolgáltatások 8,3 

Sport és rekreációs szolgáltatások 6,5 

Specifikus turisztikai szolgáltatások 5,2 

Forrás: KSH, Kopint-Tárki 

 

2.1.2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás különböző méretű és tulajdoni szerkezetű 

vállalkozásainak néhány jellemzője 

 

A KSH ágazati statisztikája szerint a szálláshely-szolgáltatás területén 993 szálloda, 140 ezer 

férőhellyel. 1162 panzió 34 000 férőhellyel, 278 kemping 96 ezer férőhellyel működött 2011-

ben. A vendéglátás ágazatban 55 ezer vendéglátóhely működött. A két ágazat mintegy 88 

ezer embernek ad álláslehetőséget. Az ágazatot atomizált vállalati szerkezet, nagyszámú piaci 

versenyző és erős árverseny jellemzi. 
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A szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban a működő vállalkozások száma az elmúlt 

évtizedben nem változott jelentősen:  

Év 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Db 31 498 32 265 33 565 33 236 32 737 31 997 31 877 32 372 32 193 32 352 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpg008.html 

A 2010-ben működő vállalkozások közül – kettős könyvvezetést alkalmazó társasági 

adóalanyként – több mint 18 ezer vállalkozás készített adóbevallást.3 Miután kiszűrtük a 

tényleges termelő/szolgáltató tevékenységet nem folytató vállalkozásokat, mintegy 12,7 ezer 

vállalkozás maradt az állományban.4 Ezeket az átlagos statisztikai állományi létszám és a 

külföldi tőke jegyzett tőkéből való részesedése alapján kategorizáltuk és néhány kiemelt 

mérleg és eredmény-kimutatás adatukat vizsgáltuk.5 

2.1. ábra 

Kiemelt adatok megoszlása létszámkategóriák szerint, 2010, %
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Társasági adófizetési kötelezettség

Személyi jellegû ráfordítások össz.

Átlagos stat. állományi létszám

Mikrovállalatok (1-9 fő) Kisvállalatok (10-49 fő) Középvállalatok (50-249 fő) Nagyvállalatok (250 és több fő)

 
Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 
3 A kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozások alkotják a magyar vállalati szféra meghatározó részét, bár azt 

teljesen nem fedik le. (A vállalkozói szférában vannak/voltak a társasági adó helyett személyi jövedelemadót 

fizető egyéni vállalkozók, EVA alanyok, és a mikro- és kisvállalkozások 2004 előtt egyszeres könyvvitelt 

alkalmazhattak.) 
4  A szálláshely-szolgáltató és vendéglátó tevékenységet jellemzően mikro- és kisvállalkozások végzik. 2004 

előtt ezeknek a vállalkozásoknak a zöme az egyszeres könyvvezetést preferálta és – ha társasági adóalany 

volt – (évjelzés)28-as adóbevallást készített. A számviteli törvény alapján a profitérdekelt vállalkozásoknak 

2004.01.01-től kötelezővé vált a kettős könyvvitel, ez magyarázza, hogy az ágazat vállalkozásainak száma az 

elemzéshez használt, az (évjelzés)29-es adóbevallásokon alapuló állományban a 2000. évi mintegy 4000-ről 

10,5 ezerre emelkedett 
5 A tulajdoni struktúrát a külföldi tőke jegyzett tőkéből való közvetlen részesedése alapján határoztuk meg, 

ebből következően nem foglalkozunk sem a hazai tőke tulajdon-típusainak megkülönböztetésével, sem a 

kereszttulajdonlások kérdésével. A társasági adóbevallások alapján a hazai tőke tulajdon-típusok szerinti 

megkülönböztetésére mód nyílik, a kereszttulajdonlásokról azonban ebből a forrásból nem szerezhető 

információ. 
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2010-ben a vizsgált vállalkozások túlnyomó többsége (85,8%) mikro-vállalkozás (állományi 

létszám 1-9 fő között) volt. A kisvállalkozások száma 13,0%-ot, a közepeseké 1,1%-ot, a 

nagyvállalatoké mindössze 0,1%-ot tett ki. Az összesen csaknem 13 ezer vállalkozásból az 

utóbbiak körébe tartozó 16 vállalat részaránya a létszámból 12%-ot, az összes eszközből 

(mérleg-főösszegből) 43%-ot, a külföldi (jegyzett) tőkéből 27%-ot, az árbevételből 19%-ot 

képviselt. A számvitelileg nyilvántartott exportértékesítés jelentéktelen a szálláshely-

szolgáltató és vendéglátó vállalkozások körében, így a kevés számú nagyvállaltnál is. (Az 

értékesítés összes nettó árbevételéből az exportértékesítés 2010-ben 3% volt – a 

nagyvállalatoknál is ugyanennyi.) 

A változatlan számú nagyvállalat a kevesebb foglalkoztatottal az értékesítésből kisebb 

arányban részesedett 2010-ben (19,1%), mint 2005-ben (23,5%). A nagyvállalatok 

részesedésének csökkenése mellett a kisvállalkozások pozíciójának erősödése a másik 

figyelmet érdemlő változás: részarányuk a 2005. évi 28,7%-ról 32,8%-ra növekedett. 

2.2. ábra 

Az árbevétel megoszlása a  különböző méretű vállalatok között, %
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 

2010 végén a tisztán külföldi és a külföldi többségi tulajdonban lévő vállalkozások 

részesedése a cégek számából 5,5%, a cégek átlagos statisztikai létszámából 10,2% volt. Az 

arányszámok mutatják, hogy ebben a két fontos ágazati jellemzőben a hazai többségű, 

pontosabban a kizárólag hazai tulajdonban lévő cégek teljesítménye a meghatározó, a külföldi 

tőke bizonyos szegmensekben játszik komoly szerepet. 
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2.3. ábra 

Kiemelt adatok megoszlása a külföldi tőke aránya alapján 2010-ben, %

94,3

64,9

0,0

60,8

82,4

73,5

82,6

89,0

23,9

80,1

25,1

13,7

66,9

84,9

87,0

83,1

9,9

8,8

14,1

4,5

24,8

19,8

13,7

10,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vállalatok száma

Mérleg-fõösszeg

Külföldi jegyzett tőke

Saját tõke

Kötelezettségek

Értékesítés nettó árbevétele

Üzemi (üzleti) tev. nyeresége

Üzemi (üzleti) tev. vesztesége

Társasági adófizetési kötelezettség

Személyi jellegû ráfordítások össz.

Bérköltség

Átlagos stat. állományi létszám

Kizárólag hazai Többségben hazai Többségben külföldi Kizárólag külföldi

 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

Az összes eszközben és a saját tőkében a többségi, illetve 100%-ban külföldi tőkével működő 

cégek részaránya ugyanakkor relatíve magas – az előbbiből 32%, az utóbbiból 37%. A magas 

saját tőkéhez magas idegen tőkeérték is társul: 2010-ben az ágazati összes kötelezettségből a 

külföldi többségűekhez tartozott 29,5%. 

Az összes értékesítést tekintve a többségben külföldi tőkével működő cégek súlya az elmúlt 

három évben évről évre csökkent: a kizárólagosan külföldiek tulajdonában lévő vállalkozások 

az árbevételből a 2009 évi 23,7%-kal szemben 2010-ben 16,6%-kal részesedtek, míg a 

többségi külföldi tulajdonúaknál ugyanezek az arányok 6,6%, illetve 2,9% voltak. 

 

2.2. Vállalati kapcsolatrendszer 

Az iparági kapcsolatrendszer feltárása a Turizmus Szatellit Számlarendszer mellett 

használatos még az Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM). Az Ágazati Kapcsolatok Mérlege a 

gazdaság input-output rendszerének matematikai reprezentációja, amely feltárja az 

nemzetgazdasági ágazatok közötti termelő-felhasználás, végső fogyasztás valamint 

importfelhasználás volumenét, így képet kaphatunk a szektorok közötti interdependeciákról. 

Költséges elkészítése miatt csak 10 évente kerül publikálásra (a következő nagyjából 2014-

ben), így a jelenleg elérhető 2002-ben publikált, de 2000-es adatokat tartalmazó KSH 

kiadványra támaszkodunk, azzal a feltételezéssel, hogy az arányok nem változnak meg 

jelentősen. 
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A turizmus ágazatok termelő-felhasználása mutatja meg az ágazatok közötti első szintű 

kapcsolatrendszert. Ennél részletesebb bontásban nem állnak rendelkezésre adatok (tehát 

például a gépipar – mezőgazdaság – vendéglátóipar kapcsolatrendszer már nem reprodukálha-

tó). Továbbá az ÁKM aggregáltan tartalmazza az ágazatokat, így a vendéglátás és a szállás-

hely szolgáltatás egy kategóriában szerepel. Ezek alapján az alábbi táblázat állítható elő: 

2.2. táblázat: Az idegenforgalom ágazati kapcsolatrendszere 

Beszállítás (sor)/felhasználás (oszlop) 
Szálláshely szolgáltatás 

és vendéglátás 

Mezőgazdaság 5,1% 

Ásványi anyagok 0,1% 

Elektromosság, gáz és víz 5,6% 

Feldolgozóipar 37,1% 

Építőipar 2,6% 

Kereskedelem 16,4% 

Szállítás 5,3% 

Üzleti szolg. 14,4% 

Közösségi szolg. 4,4% 

Forrás: KSH 

Külföldi tulajdoni hányad 

A teljes szálláshely szolgáltatási és vendéglátói pari ágazatban 2010-ben a külföldi tulajdoni 

hányad 32% volt. A jegyzett tőke szerinti 10 legnagyobb vállalatban a külföldi tulajdoni 

hányad 30% körüli. A legnagyobb külföldi szállodaláncok mind jelen vannak 

Magyarországon: 

• Ramada Plaza 

• Kempinski 

• Intercontinental 

• Hilton 

• Accorhotels 

• Marriot 

• Corinthia 

• Le Meridien 

• Boutique Hotel 

• Four Seasons 

• Radisson 

• Boscolo 

Ezen kívül két nagy hazai szállodalánc, a Danubius Hotels és a Hunguest Hotels szállodái 

vannak jelen több egységgel a magyar piacon. Árbevétel alapján a 10 legnagyobb szálláshely 

szolgáltatást végző vállalat Magyarországon: 
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2.3. táblázat: A legnagyobb (árbevétel alapú) szálloda üzemeltetők Magyarországon 

Vállalat Egység 
Pénzügyi eredménye 2011-ben 

(eFt) 

Danubius Hotels Nyrt. Danubius Hotels szállodái: 22 db -1,165 

Accor-Pannonia Zrt. 18 db (Etap, Ibis, Mercure, Novotel 

és Sofitel) 

304,144 

Hunguest Hotels Zrt. 22 db 83,609 

IHI Magyarország Zrt. Corinthia Grand Hotal Royal -2,163,204 

Kairos Szálloda Kft. Intercontinental Budapest -1,906,919 

Duna Szálloda Zrt. Marriott Budapest -3,220,567 

Fagus Kft. Hotel Fagus Sopron n/a 

Kempinski Zrt. Hotel Kempinski Budapest -878,806 

Aquaworld Zrt. Ramada Resort -859,852 

Spirit Hotel Kft. Spirit Hotel Thermal Spa -4,617,731 

Forrás: EMIS, Kopint-Tárki adatbázis 

A legnagyobb szállodák mind felső kategóriás (kivéve Hunguest Hotels és Accor-Pannonia) 

hotelek. A fővárosi üzleti jellegű szállodák mellett egyaránt megtalálhatóak köztük a wellness 

és spa és élményszállodák. Figyelemreméltó az Aquaworld a 8. helyen, mivel ezt a szállodát 

csupán 2006-ban alapították. 2011-ben az első 10 legnagyobb árbevételű szálloda közül 

mindössze kettő volt nyereséges (Accor-Pannonia és Hunguest). Mindkét lánc 

középkategóriás egységeket üzemeltet. 

2.3. Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás - piaci kereslet 

A szálláshely szolgáltatás, illetve a vendéglátás szolgáltatásai iránti kül- és belföldi kereslet a 

valutaárfolyamok ingadozása és a lakossági jövedelmi folyamatok változásai következtében 

rendkívül volatilis, s rövid időn belül nagy változásokat mutathat. A válság évében 

Magyarországon is jelentősen visszaesett mind a belföldi, mind a külföldi vendégek 

szálláshely-kereslete, azonban azóta javulás tapasztalható. A magyarországi turizmust erős 

szezonalitás jellemzi: az összes vendégéjszaka 15%-a júliusban, 16-17%-a augusztusban 

realizálódik. A külföldi vendégéjszakák száma kissé egyenletesebben oszlik el, mint a 

belföldi vendégéjszakáké. A kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégéjszakáinak több 

mint felét (56,9%-át [2011]) a Budapest– Közép-Dunavidék régióban, 15,9%-át [2011] a 

Balaton régióban regisztrálják. Belföldi turizmusunkra kevésbé jellemző a földrajzi 

koncentráció6. 

 
6  Turizmus Magyarországon, www.tthon.hu 
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A vendéglátásban a kereskedelmi vendéglátóhelyek iránti kereslet 2005 óta folyamatosan 

csökken. Egyedül a munkahelyi vendéglátás tartja magát, azonban kis súlya miatt nem képes 

ellensúlyozni a kereskedelmi vendéglátás iránti kereslet számottevő csökkenését. 

A szálláshely szolgáltatás, vendéglátás ágazat teljesítménye 2008 óta volumenben folyamatos 

visszaesést mutat, s az elmúlt tíz évben – 2007 kivételével – alacsonyabb bővülést mutatott, 

mint a nemzetgazdasági átlag.  

2.3.1. A szálláshely szolgáltatás iránti külföldi kereslet főbb jellemzői 

A Magyarországra érkező külföldi állampolgárságú látogatók száma 2004-2011 között 

21,7%-kal nőtt. Tavaly több mint 41 millióan fordultak meg hosszabb-rövidebb időre hazánk-

ban. Ezen belül a látogatók mintegy ¾-e úgynevezett egynapos turista7, tehát nem vesz igény-

be szálláshely szolgáltatást. A több napra érkező turisták száma 2011-ben mintegy 10 millió 

fő volt, tehát még nem érte el a 2004. évi csúcsot (12 millió fő). A több napra érkező külföldi 

turistákon belül is nagyobb, valamivel több, mint a fele a rövidebb időt, azaz 1-3 éjszakát 

eltöltők aránya. A Magyarországra látogató külföldiek átlagos tartózkodási ideje 2011-ben 2,7 

nap volt, a belföldi turistáké 2,4 nap volt, valamivel kevesebb, mint a sokéves átlag.  

A külföldiek Magyarországon történő pénzkiadásai – nominálisan – emelkedő trendet 

mutatnak, s jelenleg napi 12 ezer Ft/fő felett mozognak, ami lényegesen magasabb, mint a 

belföldi turisták hazai költései (3468 Ft/utazó nap [2011]).  

2.4. táblázat: A Magyarországra érkező külföldi látogatók száma és kiadásai 

Év 

Látogatók összesen 

száma, 

ezer fő 

egynapos láto-

gatók aránya, % 

kiadásai, 

millió Ft 

egy fő egy napjára 

jutó költése, ezer Ft 

2004 33 934 64,0 821 800 8,4 

2005 36 173 72,4 864 288 9,3 

2006 38 318 75,8 970 535 9,7 

2007 39 379 78,1 930 985 9,5 

2008 39 554 77,7 1 087 161 11,2 

2009 40 624 77,7 1 200 637 12,4 

2010 39 904 76,2 1 189 819 12,4 

2011 41 304 75,2 1 200 139 12,1 

2012. I. fé. 18 637 75,7 525 170 12,6 

Forrás: KSH, saját számolás 

 
7  Azaz olyan utazók, akik 24 óránál rövidebb ideig tartózkodnak – tehát nem éjszakáznak – a meglátogatott 

helyen. 
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A Magyarországra látogató külföldi turisták fogyasztói kosara jelentősen különbözik aszerint, 

hogy egy napra vagy több napra érkeztek az országba. A több napra érkezők esetében a 

költségek mintegy fele a szálláshelyre fordítódik, míg az egynapos turisták esetében az 

élelmiszer-, illetve az egyéb árucikkek vásárlása adja a fő tételt.  

2.4. ábra: A Magyarországra látogató külföldi turisták fogyasztási szerkezete 
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Forrás: KSH

A Magyarországra látogató turisták fogyasztási szerkezete

egy napra látogató

több napra látogató

 

Forrás: KSH 

Az egy napra látogatók jelentős része ugyanis un. bevásárló turista, amelynek a fogyasztása 

jórészt (majdnem 40%-ban) árucikkek vásárlására és nem szolgáltatás igénybevételére 

irányul. A 2.4. ábra tanúsága szerint az 1 napra érkezők jelentős része még éttermi 

szolgáltatást is alig vesz igénybe, viszont magas a bolti élelmiszer és ital-vásárlása aránya a 

fogyasztási szerkezetükben. 

2.5. táblázat: A több napra Magyarországra látogató külföldiek megoszlása a 

felkeresett turisztikai régió szerint (%) 

 

Buda-

pest 

Közép-

Dunavi-

dék 

Észak-

Alföld 

Nyugat-

Dunán-

túl 

Észak-

Magyar-

ország 

Bala-

ton 
Tisza-tó 

Közép-

Dunán-

túl 

Dél-

Alföld 

Dél-

Dunán-

túl 

2006 38,3 2,7 4,9 22,9 4,6 14,2 1,4 9,6 4,9 5,4 

2007 38,7 2,6 5,8 23,2 3,5 14,2 1,3 7,4 4,4 6,7 

2008 41,0 2,6 6,2 26,6 3,5 13,7 1,2 5,7 3,4 5,3 

2009 42,4 2,5 7,3 25,5 3,5 13,8 0,7 4,6 3,2 6,5 

2010 42,4 1,8 6,5 26,3 4,3 12,9 0,9 3,3 4,0 7,5 

2011 42,0 1,5 7,0 25,4 4,0 12,5 0,9 3,1 4,4 8,6 

2012. I.fé 37,2 2,3 6,1 30,2 5,1 5,9 0,5 3,1 6,8 7,2 

Forrás: KSH 
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2.6. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmában a külföldi és belföldi 

vendégéjszakák regionális megoszlása turisztikai régiók szerint (%) 
 2008 2009 2010 2011 

 Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi 

Budapest-Közép-

Dunavidéki Régió 14,0 54,0 14,0 54,3 13,9 56,4 14,5 56,9 

Észak-Magyar-

országi Régió 11,9 2,4 11,7 2,5 11,6 2,2 12,3 2,3 

Észak-Alföldi 

Régió 12,2 5,8 11,5 5,6 11,4 5,1 10,6 4,8 

Tisza-tavi Régió 2,1 0,8 2,1 0,8 1,8 0,7 1,7 0,7 

Dél-Alföldi Régió 9,0 2,6 8,6 2,6 8,4 2,4 8,8 3,0 

Közép-Dunántúli 

Régió 4,8 2,8 5,3 2,9 5,9 2,6 6,2 2,6 

Balatoni Régió 26,3 19,2 27,4 18,0 26,3 16,8 26,1 15,9 

Dél-Dunántúli 

Régió 6,5 2,4 6,3 2,4 6,4 2,3 6,1 1,8 

Nyugat-Dunántúli 

Régió 13,2 10,0 13,1 10,9 14,3 11,6 13,7 12,0 

Forrás: KSH, saját számolás 

A Magyarországra több napra látogató külföldiek fő úti célja továbbra is Budapest, a második 

legfontosabb látogatási cél a Nyugat-Dunántúli régió, s ezt követi a Balaton. Küldő 

országonként természetesen nagyok a különbségek, így például az Ausztriából érkező 

látogatók zöme a Nyugat-Dunántúlon tartózkodik, és a Cseh Köztársaság vagy Szlovénia 

esetében is jelentősebb szerepet játszik a Nyugat-Dunántúli régió, mint Budapest.  

A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái 2007-től kezdve negatív trendet mutattak, mind 

a belföldi, mind a külföldi látogatók vonatkozásában. 2010 óta ugyan megfigyelhető egy 

javuló trend, ez azonban elsősorban csak a külföldiek esetében, illetve a szállodai – tehát a 

költségesebb – vendégéjszakákra vonatkozóan igaz. 2001-hez képest a külföldi 

vendégéjszakák száma összességében csökkent, s a külföldiek aránya a szállodában töltött 

vendégéjszakák vonatkozásában is valamelyest csökkent, annak ellenére, hogy továbbra is a 

szállodai vendégéjszakák több mint a felét, ezen belül az 5-csillagos szállodák esetében 

majdnem 90%-át külföldiek veszik igénybe. Az a tény, hogy a különböző szállodatípusok 

közül a külföldi vendégéjszakák aránya az olcsóbb kategóriában nőtt jelzi, hogy az utóbbi 

időben a kisebb pénzű turisták jönnek inkább Magyarországra. 

2.7. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakának alakulása 

Év 

A kereskedelmi szálláshelyek Átlagos tartózkodási idő 

a kereskedelmi szálláshelyeken Vendégei (ezer) Vendégéjszakái (ezer) 

összesen ebből külföldi összesen ebből külföldi összesen ebből külföldi 

Száma, ezer     (éjszaka)  

2001 6 073  3 070  18 648  10 894  3,1 3,5 

2002 6 176  3 013  18 450  10 361  3,0 3,4 

2003 6 315  2 948  18 611  10 040  2,9 3,4 

2004 6 616  3 270  18 899  10 508  2,9 3,2 
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Év 

A kereskedelmi szálláshelyek Átlagos tartózkodási idő 

a kereskedelmi szálláshelyeken Vendégei (ezer) Vendégéjszakái (ezer) 

összesen ebből külföldi összesen ebből külföldi összesen ebből külföldi 

2005 7 064  3 446  19 737  10 779  2,8 3,1 

2006 7 183  3 310  19 652  10 046  2,7 3,0 

2007 7 474  3 451  20 128  10 171  2,7 2,9 

2008 7 651  3 516  19 974  10 010  2,6 2,8 

2009 7 151  3 228  18 710  9 220  2,6 2,9 

2010 7 473  3 462  19 554  9 614  2,6 2,8 

2011 8 021  3 822  20 616  10 411  2,6 2,7 

Forrás: KSH 

A kereskedelmi szálláshelyeken a belföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma – 

ellentétben a külföldiekével – 2001 óta több mint 30%-kal nőtt, de még így is alacsonyabb, 

mint a külföldieké, ugyanakkor már elérte a válság előtti szintet. A kereskedelmi 

vendégéjszakák döntő részét szállodai szolgáltatás formájában veszik igénybe, ezen belül is a 

négy és háromcsillagos szállodák forgalma a legnagyobb. Az ágazat szempontjából problémát 

jelenthet, hogy az átlagos tartózkodási idő az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent. 

2.8. táblázat: A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 

szállástípusonként 

Év 
Szállo-

da 

Öt- Négy- 
Há-

rom- 
Két- Egy- Pan-

zió 

Turis-

ta-

szálló 

Ifjú-

sági 

szál-

ló 

Közös-

ségi 

szállás-

hely 

Üdü

lő-

ház 

Kem-

ping 

Össze-

sen 

csillagos 

Vendégéjszaka, ezer 

2001 11 626 826 3 104 5 400 1 809 487 2 100 990 771 .. 913 2 248 18 648 

2002 11 681 882 3 333 5 379 1 641 447 2 153 901 778 .. 929 2 007 18 450 

2003 11 699 953 3 575 5 180 1 497 494 2 171 953 743 .. 1 087 1 958 18 611 

2004 12 638 1 213 4 342 5 471 1 164 449 2 024 858 702 .. 923 1 754 18 899 

2005 13 599 1 379 4 961 5 822 1 026 410 2 150 819 682 .. 897 1 591 19 737 

2006 13 701 1 367 5 068 5 859 1 008 399 2 107 760 696 .. 932 1 456 19 652 

2007 14 128 1 451 5 467 6 025 784 402 2 169 666 722 .. 894 1 550 20 129 

2008 14 174 1 473 5 539 6 033 796 334 2 109 613 606 .. 891 1 582 19 974 

2009 13 103 1 442 5 542 5 230 744 146 1 872 588 605 .. 915 1 627 18 710 

2010 13 904 1 552 6 439 5 087 713 103 1 713 601 531 .. 956 1 325 19 031 

2011 14 837 1 524 7 084 4 900 617 52 1 352 .. .. 1 060 942 1 241 19 435 

Forrás: KSH 

Azt, hogy a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás iránti keresletre a makrogazdasági 

környezet kedvezőtlenül hat, jelzi, hogy az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj-bevétel 

2011-ben nominálisan sem érte el a 2008. évi szintet sem a külföldi, sem pedig a belföldi 
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turisták esetében. Az egy kiadott szállodai szobára jutó bruttó szállásdíj-bevétel szintén 

elmarad a válság előtti szinttől. A piaci korlátokat mutatja, hogy a szállodai szobaárak is az 

inflációtól elmaradó mértékben emelkedtek. Regionális metszetben megállapítható, hogy az 

átlagos szobaárak Budapesten a legmagasabbak, és a dél-dunántúli, illetve alföldi régiókban a 

legalacsonyabbak. A Nyugat- és Közép-Dunántúli régiók, ahol a piaci kereslet is élénkebb, 

egyértelműen profitálnak a nyugati határ közelségéből.  

2.5. ábra: A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása (előző év=100, és 

2001=100)  
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2.9. táblázat: A külföldiek aránya a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött 

vendégéjszakák esetében szállástípusonként (%) 

 
Szállo-

da 

Öt- Négy- Három- Két- Egy- 
Panzió 

Turista-

szálló 

Ifjúsá-

gi 

szálló 

Közös-ségi 

szálláshely 

Üdülő-

ház 

Kem-

ping 

Össze-

sen 
csillagos 

2001 65,7 91,2 82,2 63,1 42,9 31,0 36,4 14,6 28,7 na 39,5 78,4 58,4 

2002 64,5 91,7 80,5 60,8 38,9 28,2 34,0 10,7 19,5 na 31,9 77,5 56,2 

2003 62,8 93,2 76,9 59,9 33,1 21,9 32,3 8,1 17,5 na 28,0 75,7 53,9 

2004 64,1 92,5 75,2 58,8 35,1 20,0 30,8 8,0 16,0 na 25,8 77,6 55,6 

2005 62,2 91,4 72,6 54,3 33,9 22,4 30,8 8,4 22,0 na 20,8 78,3 54,6 

2006 57,7 91,1 66,7 48,9 32,4 21,8 29,4 8,9 26,0 na 21,9 73,4 51,1 

2007 56,7 88,9 62,7 49,2 32,5 17,2 29,0 8,4 25,3 na 22,3 70,7 50,5 

2008 55,9 87,4 59,8 50,1 30,2 18,0 27,0 10,8 23,8 na 21,2 71,0 50,1 

2009 55,5 85,2 58,9 47,6 32,7 34,9 26,5 9,7 16,9 na 19,7 68,2 49,3 

2010 55,6 86,4 59,1 46,3 25,5 32,0 26,6 7,3 16,2 na 17,2 66,6 49,2 

2011 56,7 88,5 61,0 47,2 24,8 40,4 26,6 na na 12,5 19,3 67,0 51,0 

Forrás: KSH, saját számolás 

Összességében megállapítható, hogy a külföldiek aránya a kereskedelmi szálláshelyeken 

eltöltött vendégéjszakák alapján majdnem minden szállástípus esetében csökkent (2.9. 

táblázat).  

A szállodák átlagos kapacitáskihasználtsága 2011-ben valamivel alacsonyabb volt, mint 2001-

ben, ugyanakkor a 2009-es mélyponthoz képest némi javulás figyelhető meg. A 

kapacitáskihasználtság változatlanul a legkedvezőbb Budapesten, több mint 20%-kal haladva 

meg az országos átlagot. Ugyancsak átlag feletti a szobakihasználtság a Sopron-

Kőszeghegyalja turisztikai régióban, s általában az átlag körül vagy valamivel alatta alakul a 

Balaton mentén. A szobakihasználtságot jelző mutatók az öt- és a négycsillagos szállodák 

esetében a legmagasabbak. A szobakihasználtság éven belül jelentős fluktuációt mutat, s 

különösen a három nyári hónapban magas. 
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2.6. ábra: Átlagos szállodai kapacitáskihasználtság 
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2.7. ábra: A szállodai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alakulása csillagok 

szerint 
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2.3.2. A vendéglátás: a vendéglátóhelyek iránti kereslet jellemzői 

2011-ben 55 730 vendéglátóhely működött az országban, ezek valamivel több, mint 1/3-a 

egyéni vállalkozók által működtetett kiskapacitású vendéglátóhely. Ez utóbbiak száma az 

elmúlt 10 évben több mint 30%-kal csökkent. Az egyéb vendéglátóhelyek száma az utóbbi 

években folyamatosan emelkedett. A vendéglátóhelyek bevételei 2008 óta volumenben 

folyamatos csökkenést mutatnak, s nominálisan is csak nagyon szerény a növekedés. A 

bevételekben a kereskedelmi vendéglátóhelyek játsszák a döntő szerepet, a munkahelyi 

étkeztetés aránya 14% körüli, de – részben a jogszabályi változások következtében – 

nominálisan is csökkenő tendenciát mutat. A kereskedelmi vendéglátóhelyek bevételei 2008 

óta nominálisan is stagnálnak, volumenben pedig több mint 20%-os visszaesés volt 

tapasztalható.  
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2.8. ábra: A magyar kereskedelmi vendéglátóhelyek bevételeinek alakulása, millió ft, és 

előző év= 100) 
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2.10. táblázat: A vendéglátóhelyek számának alakulása típus szerint 

Év 
Étterem, 

büfé 
Cukrászda 

Italüzlet és 

zenés 

szórakozó-hely 

Kereskedelmi 

vendéglátó-

hely összesen 

Munkahelyi, 

rendezvény és 

közétkeztetés 

Vendéglátóhelyek 

összesen 

Az egységek száma a tárgyidőszak végén 

2001 33 666   1 764   12 521   47 951   4 076   52 027   

2002 34 473   1 805   12 923   49 201   4 571   53 772   

2003 34 891   1 842   13 344   50 077   5 071   55 148   

2004 34 830   1 850   13 648   50 328   5 358   55 686   

2005 34 801   1 847   13 827   50 475   5 819   56 294   

2006 34 777   1 824   13 753   50 354   6 140   56 494   

2007 34 596   1 745   14 078   50 419   6 752   57 171   

2008 33 905   1 705   14 003   49 613   6 999   56 612   

2010 24 709   3 312   21 511   49 532   5 533   55 065   

2011 25 245   3 283   21 529   50 057   5 673   55 730   

Forrás: KSH 
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A vendéglátóhelyek száma a 2000-es évek elejének felfutása után egyértelműen csökkenő 

trendet mutat. A csökkenés az étterem, büfé, illetve a munkahelyi közétkeztetést végző 

egységeknél következett be, ugyanakkor az italüzletek és zenés szórakozóhelyek, illetve a 

kisebb súlyt képviselő cukrászdák száma nőtt. A vendéglátó-forgalom árucsoportonkénti 

megoszlása az elmúlt évtizedben nagyjából stabil maradt. A legnagyobb súlyt az ételforgalom 

jelenti (2011-ben 73%-ot), míg az alkoholtartalmú italok súlya a 2000-es évek elején 

tapasztalt 14%-ról 10%-ra szorult vissza. A dohányzással kapcsolatos szabályok szigorodása 

következtében a forgalomban a dohánytermékek súlya a korábbi 4,6%-ról 2,4%-ra szorult 

vissza. 

2.3.4. A szálláshely-vendéglátás iránti keresletet meghatározó tényezők 

A lakosság reáljövedelme az elmúlt évtizedben igen hektikusan alakult. Míg a 2000-es 

évtized első felét gyors lakossági jövedelemnövekedést jellemezte, addig 2007 óta (2011 

kivételével) a lakossági reáljövedelmek évről-évre csökkentek.  

A turisztikai kereslet háttérbe szorulása azonban nem magyarázható a jövedelemi viszonyok 

változásával. Ezt leginkább az illusztrálja, hogy miközben 2002-2003-ban óriási reáljövede-

lem-emelkedés és fogyasztás-növekedés történt, a háztartások szálláshely-vendéglátás iránti 

kereslete alig nőtt. A nagy béremelkedés a tartós javak vásárlásában (háztartási cikkek, 

gépkocsik) és az ingatlanbefektetésben csapódott le: a tartós fogyasztási cikkek vásárlásának 

volumene például 2003-ban 28,7%-kal (!) nőtt, miközben a szálláshely-vendéglátás iránti 

kereslet volumene abban az évben 0,9%-kal visszaesett, a KSH adatai szerint.  

Magyarországon a turisztikai kereslet jövedelemrugalmassága rövid távon alacsony, mivel az 

európai összehasonlításban alacsony átlagjövedelem mellett nagy még a lakosság tartós 

fogyasztási cikkek iránti kielégítetlen kereslete. 
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2.9. ábra: A háztartások reáljövedelmének, teljes fogyasztásának és turisztikai 

költésének százalékos változása (előző év=100, bal ábra és 2000=100, jobb ábra) 

előző év=100
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Forrás: KSH STADAT 

A szálláshely-vendéglátás iránti kereslet alakulását az is nagymértékben meghatározza, hogy 

ebben az ágazatban a legnagyobb a különbség az alsó és a felső ötöd fogyasztásában betöltött 

részarányát tekintve (2.9. ábra). Miközben 2011-ben a háztartások felső jövedelmi ötödének a 

teljes fogyasztása 3,4-szerese volt az alsó ötödnek, a szálláshely-vendéglátás terén ez az arány 

kiugróan magas, 12,9 volt. Azaz, a felső jövedelmi ötöd majdnem tizenháromszor annyit 

költött turisztikai szolgáltatásokra, mint az alsó ötöd. Mindez a fogyasztási szerkezetben is 

megmutatkozik: a felső jövedelmi ötöd fogyasztásában a vendéglátás-szálláshelyszolgáltatás 

igénybevétele 6,7%-ot képvisel, az alsó ötödben mindössze 1,8%-ot. 

Mivel pedig az alsó jövedelmi kategóriába tartozóknak nincs lehetőségük turisztikai vagy 

éttermi szolgáltatást igénybe venni, az átlagjövedelem alakulása kevéssé hat a turisztikai 

szolgáltatások iránti összesített keresletre, amelyet alapvetően a felső kereseti kategóriák 

jövedelme határoz meg. Ebben az összefüggésben meglepő, hogy az egykulcsos 

jövedelemadó 2011. évi bevezetése következtében a felső jövedelemi kategóriákban történt 

jelentős béremelkedés nem vezetett a szálláshely-vendéglátási szolgáltatások iránti kereslet 

emelkedéséhez. 

 



 24 

2.10. ábra: Az alsó és felső jövedelmi ötöd fogyasztásának megoszlása és indexe (bal 

ábra) és fogyasztásuk megoszlása (jobb ábra)  
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Forrás: KSH: A háztartások fogyasztási színvonala és szerkezete, 2011. Statisztikai Tükör 2012/21. 

Az étkezési és üdülési csekkek rendszere, ha nem is alapvetően, de bizonyos mértékig oldani 

képes ezeket az eltéréseket. Alapvető változást azért nem hozhat, mert a legalsó jövedelmi 

kategóriában nem általános az üdülési csekkek finanszírozása a munkáltatók által, emellett a 

szükséges önerő biztosítása sem megoldott (pl. utazási költség, csekken kívüli egyéb 

költések). 

2.3.5. A magyar lakosság utazási szokásai 2005 és 2012 között 

A Magyar Turizmus Zrt. minden évben reprezentatív felmérést készít a magyar háztartások 

utazási szokásairól, illetve utazási terveiről az adott év májustól szeptemberig tartó 

időszakára. Az eredmények összhangban vannak a lakossági kilátásokkal, és a fogyasztási 

dinamikával. Bár a nyári időszakban való főutazás (a leghosszabb időre való nem üzleti célú 

utazás az évben) összköltségét tekintve messze meghaladja a háztartások átlagos nettó 

egyhavi jövedelmét, ennek ellenére az idegenforgalmi termékek és szolgáltatások kereslete 

közel sem olyan rugalmas, mint más tartós fogyasztási cikkeké (pl. számítástechnikai 

eszközök). E mögött egyrészt az húzódik meg, hogy a főutazásnak tulajdonított jelentőség a 

magyar lakosság körében igen nagy, ezért az erről való lemondási hajlandóság alacsony. 

Másrészről a kedvezményes adózású cafetéria elemek közül is választható a szálláshely 

szolgáltatásra beváltható béren kívüli juttatás, így olyanok is részt vehetnek főutazáson, akik 

egyébként nem tudnának (egyébként az üdülési csekk eredeti célja, pont ennek a csoportnak a 

támogatása volt). 

Általánosságban elmondható, hogy a magyar lakosság kb. fele vesz részt aktívan a 

turizmusban, túlnyomó többségük belföldön. A háztartások harmada, negyede külföldi utazást 
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tervez, 15% mindkettőt. Az átlagos főutazások száma 1-2 körül között mozog, a tartózkodási 

idő átlagosan 5-7 nap közötti. 

A magyar lakosság másik fele ugyanakkor egyáltalán nem szokott utazást tervezni a felmérés 

tárgyidőszakában, aminek szinte egyedüli oka anyagi lehetőségük elégtelensége. Ezekben a 

háztartásokban jellemzően alacsony végzettségű, alacsony jövedelemmel rendelkező 

személyek vannak. 

2012 trendfordulót jelentett a lakásság utazási szokásaiban. Az elmúlt években ugyanis, még a 

recessziós 2009-ben is, az utazási hajlandóság közel állandó volt. Idén azonban történelmi 

mélypontra zuhant az index; a háztartásoknak mindössze 34,5%-a tervezett főutazást, ami 20 

százalékponttal kevesebb, mint az elmúlt évben, és 6,5 százalékponttal, mint az eddigi 

legalacsonyabb érték (2007). 

2.11. táblázat: Főutazások jellemzői a magyar háztartások körében 

Tényező 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Utazást 

tervezők aránya 
53% 45,6% 41% 57,5% 51,8% 46,1% 54,4% 34,5% 

Csak belföldi 

utazást tervezők 

aránya 

64% 52% 58% 62,2% 72,2% 73,2% 63,7% 61,9% 

Csak külföldi 

utazást tervezők 

aránya 

19% 34,2% 29% 16,3% 13,2% 13,5% 22,9% 28% 

Utazások 

költsége (Ft) 
131 211 146 264 154 524 152 502 140 246 126 393 179 629 176 646 

Forrás: MT Zrt. 
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2.4. Új trendek a hazai szálláshely szolgáltatás és vendéglátás területén 

A Magyarországra érkező külföldi látogatók vonatkozásában a küldő országok terén némi 

változás tapasztalható az elmúlt években. Németország és Ausztria vezető szerepe 

megmaradt, az ide látogató turisták mintegy 30%-a továbbra is ebből a két országból érkezik. 

De ugyanakkor nőtt a volt szocialista országok súlya. A látogatók döntő része továbbra is az 

Európai Unió országaiból érkezik. Az Európán kívüli turisták aránya valamelyest csökkent. 

2.12. táblázat: A Magyarországra érkező látogatók a küldő országok szerint (%) 

Küldő ország 2006 2011 

Németország 18,1 18,8 

Ausztria 13,7 10,5 

Szlovákia 6,2 6,6 

Románia 8,0 6,5 

Ukrajna 2,6 5,3 

Szerbia és Montenegró 3,1 3,7 

Olaszország 3,2 3,3 

Egyesült Királyság 3,7 3,2 

Hollandia 2,1 3,0 

Franciaország 2,6 2,7 

Lengyelország 2,1 2,4 

Cseh Köztársaság na 1,9 

Svédország 1,3 1,7 

Svájc 1,9 1,7 

Bulgária na 1,0 

Horvátország 1,0 0,7 

Szlovénia 0,8 0,3 

USA 7,3 6,0 

EU  61,8 70,1 

Európa 82,0 84,9 

Ázsia 6,1 4,5 

Afrika 0,5 0,4 

Amerika 10,2 9,0 

Ausztrália 1,2 1,2 

MINDÖSSZESEN 100,0 100,0 

Forrás: KSH, saját számítások 

2.13. táblázat: A Magyarországon eltöltött vendégéjszakák száma, küldő országok 

szerint, 2007-2011 (ezer) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Ausztria 711 688 723 742 765 

Egyesült Királyság 620 623 487 496 516 

Németország 2621 2348 2120 2040 1964 

Olaszország 499 443 447 480 493 

Oroszország 267 312 274 353 450 

Románia 353 428 365 363 399 

Szlovákia 132 140 180 184 227 

USA 533 478 365 415 444 

Forrás: KSH 
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A Magyarországon eltöltött vendégéjszakák terén Németországé a vezető szerep, azonban az 

adatok jelzik, hogy a trend csökkenő. A vendégéjszakák alakulása még inkább tükrözi az 

enyhe eltolódást a volt szocialista országok irányába.  

Az idelátogatók utazási céljai a három legfőbb cél (szabadidő turizmus, vásárlás, illetve 

átutazás)  vonatkozásában nem változott, de némi hangsúlyeltolódás megfigyelhető. Így a 

vásárlás és átutazás súlya valamelyest nőtt, míg a szabadidő turizmus valamelyest 

visszaszorult. Sajnálatosnak tekintendő, hogy a tanulás, mint látogatási cél jelentősége nem 

nőtt, s az üzleti turizmus, s ezen belül a konferencia turizmus is valamelyest visszaszorult. A 

vásárlás és az átutazás, mint látogatási cél viszonylag nagy jelentősége összhangban van az 

egynapos turisták nagy arányával. A szabadidős turizmuson belül a gyógy-turizmus 

jelentősége kismértékben nőtt, de még így is az e céllal ideutazók a szabadidős turisták 

csupán 15%-át teszik ki.  

2.14. táblázat: A külföldi látogatók főbb utazási céljai (adatok %-ban, a külföldi 

látogatók száma alapján) 

 

Szabadidős 

turizmus 

Üzleti 

turizmus 
Tanulás Vásárlás Munkavégzés Átutazás Egyéb 

2004 32,8 4,6 0,8 21,5 2,6 35,1 2,5 

2005 30,4 4,8 0,7 18,5 7,3 35,7 2,6 

2006 27,9 4,5 0,8 18,2 6,6 38,3 3,7 

2007 26,6 4,1 0,7 18,7 6,7 37,7 5,5 

2008 27,3 4,7 1,0 20,2 6,2 37,9 2,8 

2009 27,3 3,9 0,8 26,1 5,2 36,2 0,6 

2010 29,4 4,1 0,7 24,8 5,0 35,3 0,7 

2011 29,5 3,4 0,7 24,3 4,9 36,3 0,8 

Forrás: KSH, saját számolás 

Bevételi szempontból a szabadidős turisták jelentik a legfontosabb forrást: 2011-ben a 

külföldi látogatók kiadásainak 59%-a a szabadidős turizmusból folyt be, s a kiadások 12%-a 

jutott a gyógy-turizmusra. Az üzleti turizmusból a bevételek mintegy 11%-a származott.  

A szálláshelyi kapacitások tekintetében minden szállástípusnál éreztette hatását a kedvezőtlen 

makrogazdasági környezet. A kapacitáskihasználtság alacsonyabb, mint 2007-2008-ban, a 

szállodák, panziók, kempingek egy része beszűntette működését, ugyanakkor egyesek 

bővítették tevékenységüket.  
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2.5. Beruházások 

2.5.1. Az ágazat beruházásai 

A szálloda- és vendéglátó ágazat beruházási tevékenysége az elmúlt évtizedben jelentősen 

ingadozott. Az ágazat beruházásainak kiemelkedő évei a 2005-2008 közötti időszakban 

voltak, amikor a nemzetgazdasági beruházási trend ugyan már stagnáló-hanyatló szakaszban 

volt, a szállodaipari beruházások azonban jelentős mértékben bővültek. A csúcsévet 2008 

jelentette, amikor az ágazat beruházásainak volumene több mint 20%-kal haladta meg a 2001. 

évit (11. ábra). A szállodaépítési boom kiterjedt a wellness és a luxus szállodákra valamint a 

kisebb panziókra egyaránt. Ebben szerepet játszott az ingatlan-boom, valamint a jelentős 

építőipari kapacitások: több építési vállalkozó is belevágott szálloda-építésbe, jellemzően 

jelentős hitelfelvétellel. 

2.11. ábra: A szálloda és vendéglátó ágazat beruházási indexe 2001-2012 
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Forrás: KSH 

A szállodaépítési boom kialakulásához hozzájárult az európai uniós fejlesztési források 

kiemelt felhasználása az ágazatban. 2004-2006 között a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 

összesen 142 turisztikai pályázat kapott támogatást 31 milliárd forint összegben. 2007-2010-

ban, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Regionális Operatív Programja (ROP) 

keretében a szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére 102 projekt összesen 27,3 

milliárd Ft támogatást kapott, a támogatott projektek által megvalósuló beruházások nagysága 

pedig meghaladta a 98,8 milliárd Ft-ot. A szálláshelyfejlesztésre nyújtott támogatások 

hatásának szakmai megítélése nem egyértelműen pozitív: az elérhető támogatások 

megszerzése érdekében olyan fejlesztésekre is gyakran sor került, amelyek később nem 

bizonyultak fenntarthatóak, mivel a támogatás odaítélésénél elsősorban az önrész 
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finanszírozásának meglétét vizsgálták, és kevésbé vették figyelembe a keresleti feltételeket és 

a várható jövedelmezőséget. Emellett olyanok is fejlesztésbe kezdtek, akiknek nem volt 

megfelelő tapasztalatuk a szálloda üzemeltetésére.  

A nemzetközi pénzügyi válság az ágazatot sokkal súlyosabban érintette, mint a 

nemzetgazdaság egészét. 2009-ben a szálloda- és vendéglátó ipari beruházások több mint 

30%-kal zuhantak (11. ábra). Részben a finanszírozási források elapadása, részben a kereslet 

várható visszaesése következtében számos beruházást leállítottak vagy elhalasztottak, új 

szállodaépítés pedig alig kezdődött. Az előkészítés alatt lévő projektek 90%-át leállították. 

Amelyek már olyan készültségi szinten voltak, ahol már nagyobb veszteség abbahagyni a 

beruházást, mint továbbvinni, ott folytatták, esetleg lassították a folyamatot, hogy a megnyitás 

a válság utáni időszakra tolódjék. A korai szakaszban lévő tervezések keretében előfordult a 

kategória csökkentése vagy a racionalizált építészeti kialakítás. 

A válság idején a forintárfolyam drasztikus esése jelentősen megemelte a beruházási 

költségeket, ami költségtúllépést okozott. A megnövekedett finanszírozási igényt jórészt 

többlet sajáterővel kellett pótolni, amit ritkább esetben saját forrásból, nagyobb részben 

társbefektető bevonásával tudtak megteremteni. A bankok sok esetben áthidaló 

konstrukciókat dolgoztak ki a bajban lévő szállodák terheinek könnyítésére és hajlandónak 

mutatkoztak a tőketörlesztés 1-2 éves halasztását jelentő tőkemoratóriumot nyújtani vagy a 

futamidőt meghosszabbítani, hogy elkerüljék a szállodák bedőlését. Ennek ellenére a bankok 

portfóliójában nagymennyiségű szálloda van, amelyeket pénzügyi követeléseik fejében a 

nem-fizető ügyfelektől voltak kénytelenek átvenni. Az új hitelek nyújtását azonban a bankok 

megszigorították, vagy ideiglenesen leállították a projektfinanszírozást, a korábbinál 

magasabb önrészt várnak el, ami megnehezítette a forrásszerzést, a többlet hitelfelvételt.  

A válság hatásai a következő években is éreztették a hatásukat: a szállodai beruházások az 

elmúlt 2 évben is folyamatosan zsugorodtak. 2011-ben a szállodai beruházások volumene 

pontosan a háromnegyedét tette ki a 2001. évinek. Az új fejlesztések legfontosabb akadályát a 

finanszírozási források elapadása jelenti, de több területen a túlzott kapacitás is problémát 

okoz. A bankok a korábbinál sokkal óvatosabbá váltak mivel a válság előtti fejlesztéseken 

több eseten is veszteséget könyvelhettek el. Az önrész minden esetben meghaladja a 20%-ot, 

esetenként akár a 45%-ot is elérheti. A tőkeerős befektetőt feltételező magas önrésztől a hitel-

visszafizetési időtartam és hajlam javulását várják a bankok. 
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A szakértők a következő évekre is nyomott beruházási aktivitásra számítanak. Mind a 

fővárosban, mind számos vidéki nagyvárosban, illetve wellness szállóban találhatók eladásra 

kínált szállodák, amelyek pénzügyi nehézségekkel néznek szembe. A bankok is igyekeznek a 

portfóliójukba került szállodáktól szabadulni. Mindez még jó néhány évig visszafogja a 

szálloda-beruházásokat. A szállodafejlesztések és -bővítések jelentős része jelenleg inkább az 

egy kategóriával feljebb történő ugrást, wellness-, illetve konferenciafejlesztéseket tűz ki 

célul. 

Természetesen a már megkezdett beruházásokat befejezik, és külföldi ingatlanfejlesztési 

(elsősorban kínai, orosz, arab, esetleg izraeli) cégek továbbra is mutatnak némi érdeklődést 

szállodaépítésre, de az utóbbi időben ezek a befektetők is jórészt meglévő (és pénzügyi 

nehézségekkel küzdő) szállodákat vásároltak meg. 

2.5.2. Szállodai beruházási költségek becslése vállalati mérlegadatok alapján 

Egy szállodaipari beruházás – kezdve a földterület megvételétől egészen az első vendég 

fogadásáig – rendkívül költséges tevékenységnek számít, mivel az ágazat jellegéből fakadóan 

nem dominál mindent a költséghatékony szemléletmód. Típustól, kategóriától és mérettől 

függetlenül a szállodák jellemzően az átlagosnál jóval drágább telephelyet választanak 

maguknak, maga az épület szerkezeti szofisztikáltsága messze meghaladja az közönséges 

lakóépületekét, napjainkban pedig már a berendezéseknek is magas színvonalúaknak kell 

lenniük. 

A szálloda jellege és mérete alapvetően meghatározza a beruházási költségeket, a különböző 

kategóriák és típusok között jelentős különbségek vannak, ezért az átlagos iparági 

megvalósítási költségekre vonatkozóan csak durva becslés adható, így a minél robosztusabb 

becslés végett különböző csoportokra adjuk meg a megvalósítási költségeket, amely 

megállapításához a következőképpen járunk el: 

• A NAV társasági adó adatbázisából kiszűrjük a 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben 

alapított 55-ös TEÁOR kódszámú vállalatokat. Korábbi évekkel két okból nem 

foglalkozunk: egyrészt a folyó áras adatok deflálása rendkívül bizonytalan, másrészt a 

TEÁOR kódszámok 2008-as átalakítása torzításokat okoz. 

• A tárgyévben alapított vállalatok közül leválogatjuk azokat, amelyek nem 

rendelkeznek értékesítésből származó árbevétellel, mivel azok az egységek 

feltételezhetően abban az évben még nem üzemeltek. 
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• A megmaradt vállalatok csoportja azokat a szolgáltatási egységeket foglalja magában, 

amelyeket a tárgyévben alapítottak. 

• Ezen vállalatok tárgyi eszközei minden olyan földterületet, ingatlant és berendezést 

tartalmaznak, amelyek az üzemelés megkezdéséhez szükségesek. 

• A kempingek, magán szálláshelyek leválogatása ezen adatbázisból direkt módon nem 

lehetséges, így csak azon vállalatokat vesszük figyelembe, amelyek tárgyi 

eszközállománya legalább 100 millió forint. 

• Nem tudjuk ugyanakkor azokat vállalatokat kiszűrni, amelyek már egy meglévő 

ingatlant vásároltak meg, ám feltételezzük, hogy a tárgyi eszközök állománya 

tulajdonképpen azt a költséget takarja, amelybe az adott egység újbóli megvalósítása 

kerülne. 

2.15. táblázat: Az átlagos tárgyi eszközállomány és szórása (ezer ft) 

Alapítás éve Darab 
Átlagos tárgyi 

eszközállomány 

Tárgyi eszközállomány 

szórása 

2008 19 410.045 63.352 

2009 26 1.131.059  580.271 

2010 2 260.348 119.651 

Összesen 47 802.533 323.735 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

A fenti táblázatból látható, hogy egy szálloda átlagos megvalósítási költsége nagyjából 800 

millió forint, ám a nagy szórás arra utal, hogy ennél jóval nagyobb értékek is előfordulhatnak, 

hiszen az átlagos terjedem 2009-ben 1,5 milliárd forintig terjed, ám ezt az okozza, hogy ebben 

az évben alapítottak egy 14 milliárd forint tárgyi eszközű szállodát is. Átlagosan tehát egy 

szálloda megnyitása legalább 250 millió forintba kerül. 

Fajlagos megvalósítási költség 

A következőkben megvizsgáljuk, hogy miként alakultak a szállodák beruházási fajlagos 

megvalósítási költségei. A Megrendelő által kért szobaszám alapú fajlagos megvalósítási 

költség előállítása ezen adatokból nem lehetséges, mivel nincs olyan adatbázis, amelyben e 

két adat együtt szerepelne. Ugyanakkor, ha elfogadjuk azt a hüvelyujj-szabályt, hogy a 

szállodai egység szobaszáma valamint az alkalmazottak között erős a korreláció, akkor a 

NAV adatbázisából már előállíthatóak az értékek a következő megkötéssel: 

• Csak azok a vállalatok vesznek részt ebben az elemzésben, amelyek legalább 5 

alkalmazottat foglalkoztatnak. Ennek az az oka, hogy iparági tapasztalatok szerint a 

szállodák a minél rugalmasabb emberi erőforrás kialakítása törekszenek, így nem ritka 
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a munkaerő-kölcsönzőkön keresztül való foglalkoztatás, ami nem jelenik meg az 

adatbázisban. Így azokat az egységeket vesszük csak figyelembe, ahol az átlagos 

foglalkoztatotti létszám eléri az 5 főt, mivel szakmai interjúk alapján legalább ennyi 

ember szükséges egy egység üzemeltetéséhez. 

2.16. táblázat: Az átlagos fajlagos tárgyi eszközállomány és szórása évente (ezer ft) 

Alapítás éve Darab 
Átlagos fajlagos tárgyi 

eszközállomány 

Fajlagos tárgyi 

eszközállomány szórása 

2008 5 263.254 72.846 

2009 13 1.491.080 1.072.682 

2010 0 n/a n/a 

Összesen 18 1.150.017 777.652 eFt 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

A kapott eredmények nagy szórás mutatnak, és nem csupán a kiugró értékek miatt, hiszen ha 

leválasztjuk ezeket, akkor is 2009-ben 435 millió forint az egy alkalmazottra jutó beruházási 

költség (a szórás kb. 2 millió forint). Az alkalmazottak száma viszonylag alacsony, átlagos 

értékük mindössze 20 fő (4 fő szórással). Mindez azt jelenti, hogy a fajlagos megvalósítási 

költségeket elsősorban nem a méret magyarázza, hanem a szálloda típusa. Iparági interjúk 

alapján általánosságban elmondható, hogy a kategória emelkedésével erősen korrelál a 

fajlagos megvalósítási érték, így a magasabb fajlagos érték magasabb kategóriát is takar. Ezek 

alapján statisztikailag nagyjából négy kategóriát különíthetünk el (a kiugró értékek 

leválasztásával és évenkénti megkülönböztetés nélkül): 

2.17. táblázat: Az átlagos fajlagos tárgyi eszközállomány és szórása 

szálláskategóriánként (ezer ft) 

Kategória 
Átlagos fajlagos tárgyi 

eszközállomány 

Fajlagos tárgyi eszközállomány 

szórása 

1 6.994 1.356 

2 17.398 326 

3 25.168 1.755 

4 38.118 1.437 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

A különböző klaszterek alacsony relatív szórása biztosítja, hogy a csoportosítás megfelelő. A 

legalacsonyabb kategóriában tehát egy alkalmazottra átlagosan 7 millió forintnyi beruházás 

jut, ugyanez a legmagasabb kategóriában már 38 millió forint. Egy 20 alkalmazottal üzemelő 

magas kategóriájú szálloda megvalósítási költsége tehát átlagosan 760-900 millió forint, 

ugyanez az alacsony kategóriában kb. 140-200 millió forint. 
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Megvalósítási költségek részletezése 

A NAV adatbázis alapján az ingatlanok jelentik a teljes tárgyi eszközállomány átlag 81%-át 

(szórás 0,52%), vagyis a többi költség viszonylag alacsony az épület értékéhez képest. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az épületgépészeti eszközök (klíma, villany-, víz és 

gázvezeték stb.) az ingatlan részét képezik. A földterület az ingatlan részét képezi. A 

műszerek, gépek, berendezések és járművek pedig átlagosan a megvalósítási érték átlag 18%-

át jelentik. A fennmaradó 1% minden egyéb költséget tartalmaz, és általában az ingatlannal 

vagy ingósággal kapcsolatos. A megvalósítási költségek részletezése: 

2.18. táblázat 

Költségtípus Átlagos költség Megoszlás 

Ingatlan 235.392 eFt 81% 

Ingó 35.868 eFt 18% 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

A korábban már ismertetett kategóriák szerint: 

Kategória Költségtípus Átlagos költség Megoszlás 

1 
Ingatlan 197.904 eFt 87% 

Ingó 29.044 eFt 13% 

2 
Ingatlan 231.008 eFt 72% 

Ingó 31.162 eFt 24% 

3 
Ingatlan 258.298 eFt 81% 

Ingó 40.329 eFt 16% 

4 
Ingatlan 296.233 eFt 90% 

Ingó 54.470 eFt 8% 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

Itt jegyezzük meg, hogy többször találkozhatunk olyan esettel, mikor a szálloda lízingeli vagy 

az épületet vagy a berendezést, esetleg mindkettőt. Így azok nem kerülnek a tulajdonába, és 

így nem kerülnek bele a mérleg eszközoldalára sem, hanem az üzemeltetési költség oldalon 

jelennek meg, és nincsenek részletezve. Induló szállodák esetében ez a megoldás viszonylag 

gyakran alkalmazott, így ilyenkor a fenti táblázatban foglaltaknál jóval magasabb 

költségekkel találkozhatunk. 

A táblázatban látható, hogy az épület értéke relatíve kisebb mértékben változik a kategória 

emelkedésével. A kisebb méretű, alacsonyabb kategóriájú szállodák épülete kb. 200 millió 

forintot képvisel, az egyéb ingóságok pedig átlag 30 millió forintot érnek. A nagyobb 
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kategóriában már 300 millió forintos épületekkel, és 55 millió forintos berendezésekkel 

találkozhatunk. Iparági tapasztalatok azt mutatják, hogy magasabb kategóriájú szállodából 

„nem érdemes” kisméretűt építeni, mivel a fenntartási költségek igen magasak, ezért a 4-es 

kategória költségei felülről nem korlátosak, szemben az alsó kategóriával, amelynek alsó 

megvalósítási korlátja valószínűleg 200 millió forint. Egy-egy speciális szolgáltatásokat (pl.: 

wellness) nyújtó szálloda megvalósítási költsége kb. 900 millió és 1,5 milliárd forint között 

van, amelyből csak az épület nagyjából 90%-ot tesz ki. A gyógyvíz, természetes barlang stb. 

nem szálloda tulajdona, így nem is részei megvalósítás költségeinek. Ritkán épül szálloda 

fizikailag közvetlenül a természeti erőforrásra, ilyenkor a földterület sem része az ingatlannak. 

Ebből következik, hogy a wellness szállodák megvalósítási költsége relatíve nem magas, 

mivel a speciális szolgáltatások beszerzése az üzemeltetési költségeket terhelik. 

2.6. A költségek alakulása 

Üzemeltetési költségek 

Iparági tapasztalatok szerint a szállodák üzemeltetési költségei arányukat tekintve nem sokban 

különböznek, ugyanakkor méretgazdaságossági okok miatt a nagyobb egységek fajlagosan 

(egy alkalmazottra lebontva) gazdaságosabban működnek. Az induló és a már működő 

szállodák költségszerkezete között kevés a különbség, bár szakértők szerint nehéz 

megállapítani, hogy egy-egy felmerült költség már az üzemeltetésből fakad, vagy még a 

megvalósítás része (például a klímaberendezés kalibrálása téli-nyári időszakban). Az alacsony 

amortizáció miatt az új szállodák még kisebb ráfordítási hányaddal is képesek működni, mint 

a már meglévő szálláshelyek. A legalább 5 főt foglalkoztató és legalább 100 millió forint 

tárgyi eszközállománnyal rendelkező valamint minimum 1 millió forint nettó árbevétellel 

rendelkező szálláshelyek éves költségszerkezete 2010-ben a következő (tehát nem csak az 

újonnan alapított vállalatok): 

2.19. táblázat: Szálláshelyek költségszerkezete (ezer ft) 

Költségtípus Átlag Szórás 

Eladott áruk beszerzési értéke 20.301 3.572 

Anyag jellegű ráfordítások 286.146 68.535 

Igénybe vett szolgáltatások 133.482 41.104 

Bérköltség 105.446 28.916 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 
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A korábban már ismert tárgyi eszközök/foglalkoztatottak alapú besorolás alapján most 3 

csoportot különböztethetünk meg (2.20. táblázat): 

2.20. táblázat: Szálláshelyek költségszerkezete kategóriák alapján (ezer ft) 

Kategória Költségtípus Átlag Szórás 

1 Eladott áruk beszerzési értéke 17.000 3.287 

Anyag jellegű ráfordítások 248.972 78.033 

Igénybe vett szolgáltatások 113.505 0,046990 

Bérköltség 92.050 33.010 

Fajlagos eszközállomány 20.345 801 

2 Eladott áruk beszerzési értéke 42.600 16.606 

Anyag jellegű ráfordítások 524.534 122.175 

Igénybe vett szolgáltatások 254.136 63.682 

Bérköltség 191.085 49.119 

Fajlagos eszközállomány 80.911 4.403 

3 Eladott áruk beszerzési értéke 13.968 4.346 

Anyag jellegű ráfordítások 327.435 133.350 

Igénybe vett szolgáltatások 231.981 127.034 

Bérköltség 122.208 91.455 

Fajlagos eszközállomány 230.911 20.653 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

A fenti táblázat érdekessége, hogy a legmagasabb kategóriába (magas egy főre jutó 

eszközállomány) tartozó szállodák költségei jóval alacsonyabbak a második kategóriában 

lévő vállalatoknál. Habár a harmadik kategóriába viszonylag kevés vállalat tartozik, mégsem 

tartjuk célravezetőnek ezeket a szállodákat kihagyni a vizsgálatból, mivel nélkülük sem 

kapnánk homogén mintát, ugyanakkor a Megrendelő számára fontos információkkal 

szolgálhatnak. Habár a NAV adatbázisa anonim, a regionális besorolásból, valamint iparági 

tapasztalatokból sejteni lehet, hogy olyan nagy szállodaipari komplexumokról lehet szó, 

amelyek állami vagy szövetkezeti tulajdonban állnak, nagy területen helyezkednek el, és 

erősen felújításra szoruló épületegységekből állnak. Habár szálláshely besorolásukban nem 

érik el még 2-3 csillagot sem, az általuk képviselt materiális érték (terület, épületek) 

meglehetősen nagy. Tipikusan ilyenek a volt vagy jelenlegi szakszervezeti üdülők (pl.: 

balatonkenesei Honvéd és MÁV üdülőtelepek). 

Egy-egy szálloda költségszerkezete nagyban függ az egység típusától, besorolási 

kategóriájától és földrajzi elhelyezkedésétől. Mivel ilyen bontású adatok nem állnak 

rendelkezésre, csupán szakértő becslés adható, amelyet fenntartással kell kezelni. A 

szálláshelyek bevételeinek közel fele a szálláshely-szolgáltatásból fakad, így a költségek 

tekintetében is itt az egyik legnagyobb tétel, amely főleg közüzemi és amortizációs elemekből 
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áll, és a teljes nem bérjellegű költségek közel felét teszi ki. Mivel itt érvényesülnek leginkább 

a méretgazdaságossági előnyök, így egy kisebb méretű és kategóriájú szállodának is relatíve 

magasak az ilyenfajta költségei, amelyek éves szinten legalább 50, átlagosan 100-200 millió 

forintot tesznek ki, ami szobánként átlagosan kb. 1,5-2 millió forintnak felel meg. Ez az érték 

nagyban függ a kapacitáskihasználtságtól is; egy 70% fölötti telítettséggel működő szálloda 

esetében ez az érték akár a duplája is lehet. A rekreációs résszel működő szállodák költség-

elemei természeten magasabbak; egy közepes méretű részleg mellett az üzemeltetési 

költségek 350-400 millió forintot, ami szobánként kb. 4-5 millió forintot jelent, mivel ez 

esetben az egész szálloda működtetési költsége megdrágul a magasabb besorolási kategória 

miatt. 

A vendéglátás kb. a költségek 30-40%-át emészti fel, attól függően, hogy milyen konyha 

található az egységben. Gyakran előfordul, hogy az éttermi szolgáltatásokat kiszervezik, 

különösen, ha magasabb kategóriájú szállodáról és konyháról van szó. A jellemzően üzleti 

utazóknak szállást adó belvárosi hotelek ilyen irányú költsége jelentősen magasabb, 150-200 

millió forint éves szinten, a rosszabb minőségű konyhák ennél valamivel alacsonyabb 

költségek mellett működnek. Érdemes megjegyezni, hogy a vendéglátás szinte minden 

esetben külön elszámolás mellett, önfenntartó egységként működik. 

Bizonyos esetekben külön egységként működik a gyógyászati részleg, amelyet nem csupán a 

szállóvendégek vehetnek igénybe. Ezen részleg költségvonzata a teljes költségvetés kb. 5-

10%-a, javarészt személyi költségekből áll és általában veszteséges, bár az egyedi 

szolgáltatások nyereségesek is lehetnek (pl.: máshol nem előforduló termálvíz, TB által 

térített szolgáltatások stb.), de ezek elszigetelt esetek. 

A költségek nagyjából 10-20%-át teszi ki a szálloda marketing és egyéb adminisztrációs 

költsége, a tényleges értékek elsősorban a kommunikációs csatornától függnek. 

Az úgynevezett management fee-k, vagyis a franchise szerződések értéke rendkívül 

különböző lehet, attól függően, hogy melyik menedzsment céggel szerződik a szálloda. 

Általában a menedzsment szolgáltatásnak van egy egyszeri díja, ami kb. 50 és 100 ezer 

forint/szoba áron kalkulálódik ki. Ez után a menedzsment vállalat 5-10%-os jutalékot kap 

minden kiadott szoba után. Mivel ilyen típusú szerződést szinte kizárólag csak nagy méretű, 

magas árkategóriájú szállodák kötnek így a menedzsment költség éves szinten akár 1 milliárd 

forint is lehet. Ez az ár a nagyobb, nemzetközi menedzsment vállalatokra vonatkozik, a kisebb 

cégek ennél valamivel olcsóbban dolgoznak (2.21. táblázat).  
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2.21. táblázat: A szállodai üzemeltetések költségszerkezetének becslése 

Költségnem Becsült megoszlás Becsült szórás 

Bérköltség (közvetített munkaerővel együtt) 50% 20% 

Anyagjellegű ráfordítások 50% 25% 

 Ebből:   

 Igénybevett szolgáltatások 90% 10% 

  Ebből:   

  Jutalékok 25% 10% 

  Management fee 20% 10% 

  Marketing költségek 15% 5% 

  Közművek (kommunikációs díjak is) 15% 10% 

  Ingóságok karbantartása 10% 5% 

  Mosodai költségek 10% 5% 

  Egyéb, adminisztrációs költségek 5% 3% 

 Anyagköltségek 5% 1% 

 Egyéb költségek (szakmai tagság, logisztika stb.) 5% 2% 

Forrás: Kopint-Tárki, iparági éves beszámolók 

Megjegyezzük, hogy a fenti táblázat iparági szakértői becslés alapján készült. A szálláshelyek 

eltérő típusából fakadóan eltérő a költségszerkezet is, hiszen bizonyos elemek csak bizonyos 

típusú szállodáknál fordulnak elő. A bérköltség 50%-os becsült szintje nagyjából állandónak 

mondható minden szállástípus esetében. Az igénybe vett szolgáltatások közül a közművek és 

a jutalékok hányada a leginkább változó elem. A csak szálláshely-szolgáltatással foglalkozó 

vállalatok alacsonyabb rezsiköltséggel tudnak működni, míg a rekreációs szolgáltatásokat is 

kínáló szállodáknál ez a tétel jóval magasabb, akár a teljes ráfordítás 15-20%-át is kiteheti. 

2.7. A hazai szabályozás fontosabb elemei 

A szakmai szervezetek lassan több évtizedes törekvése ellenére a szálláshely szolgáltatást 

Európai Uniós szinten egyáltalán nem szabályozzák. Mindez annak ellenére van így, hogy a 

turizmus éppen az EU egyik alappillérére, a személyek szabad mozgására épül. A 

személyfuvarozásban léteznek uniós irányelvek (különösen a légiközlekedésben), ám az 

idegenforgalommal kapcsolatos szabályok egyszerre több uniós intézményhez is tartoznak, 

azon belül is a szálláshely szolgáltatások elsősorban a fogyasztóvédelemhez. 

A szálláshely szolgáltatásokat kizárólag tagállami szinten szabályozzák, és a szabályok 

nincsenek összehangolva. Magyarországon szintén több éves törekvés ellenére sincsen még 

elfogadott turizmus-vendéglátás törvény, így az idegenforgalmat továbbra is tagoltan 
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szabályozzák rendeletek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény útján. A 

szálláshely szolgáltatásokat jelenleg többek között az 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelete 

szabályozza, amelyet elfogadása óta többször módosítottak. Ez a rendelet definiálja a 

szállodák csillag alapú besorolását, valamint a szálláshelyek típus (wellness, gyógy stb.) 

szerinti kategorizálási szabályait. 

A jelenleg hatályos 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelet a korábbi évekhez képest rendkívül 

részletesen szabályozza, hogy a szálláshelyeknek milyen követelményeknek kell megfelelniük 

ahhoz, hogy működési engedélyt kapjanak. Az engedélyezett besorolásokon felüli 

szolgáltatások nyújtása szabad, kevesebbet azonban tilos nyújtani. Jelenleg az alábbi 

szálláshely kategóriák ismertek a rendelet által: 

• Szálloda (1-5 csillag) 

• Gyógyszálloda 

• Wellness szálloda 

• Garniszálloda (szálloda étterem nélkül) 

• Apartman szálloda 

• Panzió 

• Kemping 

• Üdülőház 

• Turistaszálló 

• Ifjúsági szálló 

A rendeletben tehát még nem szerepelnek a KSH által egyébként már jegyzett 

kastélyszállodák. A GKM rendelet mellett hatályos még a Kormány 239/2009 (X. 20.) számú 

rendelete, amely a szolgáltatási engedélyek kiadásáról és a szolgáltatás folytatásáról 

rendelkezik, ám nem részletezi a GKM rendeletben már megfogalmazott besorolási 

kritériumokat, egyúttal nem szól a korábbi GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről sem, 

arra való utalást sem tesz. Jogi értelmezés szerint a kormányrendelet a jogi hierarchiában 

feljebb áll, mint a miniszteri rendelet, így jelenleg nincs jogszabály a szállodák csillagok 

szerinti besorolására. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Szállodák és Éttermek 

Szövetsége 2012. június 12-én megállapodást kötött, mely szerint a HOTELSTARS 

harmonizált európai minősítő rendszert - Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjeggyé emelve - 

alkalmazzák a hazai szállodák minősítésére. A Hotelstars azonban csupán védjegy, és nem 

kötelező erejű, azonban a csillagok szerinti besorolást már csak a Hotelstars adhat ki, más 

jelzést azonban a szállodák gyakorlatilag szabadon használhatnak (ahogy tették ezt eddig is). 

A Hotelstars besorolási rendszere szigorúbb, mint a korábbi GKM rendeleté, és jelenleg 

Magyarország mellett Ausztriában, Csehországban, Észtországban, Hollandiában, 

Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Németországban, Svájcban és Svédországban 
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működik. Jelenleg még kevés a minősített szálloda, mivel az értékelés hosszú időt vesz 

igénybe. A tanulmány írásakor 254 szálloda rendelkezett minősítéssel és további 203 szálloda 

várakozik még. 

Jelenleg az Országgyűlési bizottságok és albizottságok előtt van a turizmus-vendéglátás 

törvénytervezet, amely a több rendeletben szabályozott idegenforgalmat egy törvényben 

szabályozna tovább. Az engedélyeztetés és az üzemeltetés szabályai nem változnának 

jelentősen, a szakmai irányítás azonban gyökeresen átalakulna. A jelenlegi önkormányzati 

turisztikai bizottságokat önálló non-profit szervezetekbe helyeznék át (ezek lennének a TDM 

– Turizmus Desztináció Menedzsment szervezetek), ami maga után vonja az idegenforgalmi 

adó eltérítését is ezen szervezetek számára. Az ebből fakadó ellentétet a turisztikai 

szervezetek illetve az önkormányzatok között egyelőre az NGM sem tudja feloldani, így a 

törvénytervezet idén már biztosan nem kerül parlamenti megvitatásra. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 1997-ben hozta létre az úgynevezett üdülési csekk 

utalványt, amely a havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben adott juttatásként 

került be a munkáltatók cafetéria rendszerébe. 2007-től 2009-ig a kifizető és felhasználó 

személy számára a minimálbér mértékéig, adó- és járulékmentes volt az üdülési csekk-

juttatás. A kormányzat így kívánta támogatni a belföldi turisztikai szolgáltatókat, elsősorban a 

kereskedelmi szálláshelyeket és a vendéglátóipari egységeket. A korábban még csak szerény 

mértékben juttatott üdülési csekk forgalma ezáltal többszörösére emelkedett. Az üdülési csekk 

jelentősen hozzájárult a belföldi turizmus fellendüléséhez, a szállodák teljes szállásdíj-

bevételeinek csaknem felét adta (az üdülési csekk forgalma 46 milliárd forint volt). 2011. 

október 1-től az üdülési csekk nem tartozik a béren kívüli juttatások körébe, helyette a 

Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) tölti be ezt a szerepet, amelynek szálláshely 

alszámlájára legfeljebb 225 ezer, vendéglátás alszámlájára legfeljebb 150 ezer, szabadidő 

alszámlájára pedig legfeljebb 75 ezer forint juttatható. Habár a SZÉP-kártya a kifizető 

számára nem adómentes, eddig 667 ezer darabot állítottak ki, amelyeken átlagosan 70-80 ezer 

forint van (forrás: ado.hu). Csak a 2012-es éves statisztikai adatok után derül ki, hogy a 

munkavállalók pontosan mennyit, és milyen értékben használták SZÉP kártyájukat. 

Feltételezhetően azonban a belső fogyasztás csökkenése, és a belföldi turizmus lanyhulása 

okán a forgalom nem éri majd el az üdülési csekk csúcsforgalmának 2007-2008-as értékét. 

2009 óta, a szakmai lobbi nyomására a szálláshely szolgáltatások kedvezményes, 18%-os 

ÁFA kulcs alá tartoznak, mivel a turizmus, mint „exporttermék”, hozzájárul a fizetési mérleg 

javításához, kimutatható a GDP-re gyakorolt multiplikátor hatása, kulturális és össztársadalmi 
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hatása pedig pozitív. Kérdéses azonban, hogy az alacsonyabb ÁFA kulcsból származó haszon 

és veszteség mérlege valóban pozitív-e a nemzetgazdaság szempontjából, és nem csak 

versenytorzító hatású? Ennek felülvizsgálatára az Európai Bizottság közösségi szintű 

vizsgálatot indított, így hosszú távon kétséges a kedvezmény megtartása nem csupán 

Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban is. 

2012. január 1. óta hatóságilag tilos a dohányzás a zárt vendéglátóipari egységekben. Habár a 

szakmai lobbi erős forgalomcsökkenéstől tartott, ez végül az előzetes adatok szerint nem kö-

vetkezett be. A dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény kizá-

rólag kijelölt kereskedelmi egységekben engedélyezi a cigaretták és egyéb dohánytermékek 

árusítását, így többek között a vendéglátóipari egységben is tilos lesz ezen termékek keres-

kedelme 2013. július 1-től. A dohánytermékek eladásából származó bevételek eddig is csak 

csekély részt képviseltek a vendéglátóipari egységek teljes forgalmából, így a törvénynek 

vélhetően nem lesz jelentős hatása az éttermek, bárok és szórakozóhelyek forgalmára.  

2.8. Bérek, foglalkoztatás 

2.8.1. A bérek alakulása 

A szálloda-vendéglátás ágazatban 2012 első nyolc hónapjában 80,7 ezer fő dolgozott, ez a 

nemzetgazdaságban foglalkoztatottak 3,2%-a, a versenyszektorban dolgozóknak pedig a 

4,5%-át teszi ki. Az ágazatban alkalmazottak száma 2012-ben 2,5 ezer fővel haladja meg a 

2002. évi létszámot. Közben a szállodaipari boom idején, a belföldi kereslet növekedése évei-

ben ennél magasabb volt az ágazatban dolgozók száma, 2008-ban, a csúcsévben elérte a 88,6 

ezer főt. 

2.12. ábra: az alkalmazottak számára növekedése a szálloda-vendéglátásban 
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Összességében tehát az ágazat munkaerő-mérlege enyhén pozitív: ellentétben a 

nemzetgazdaság egészével az ágazat nem vesztett munkahelyet az elmúlt évtizedben. Az 

ágazat foglalkoztatási helyzetének rugalmasságát és alkalmazkodóképességét mutatja, hogy 

miközben a válság alatt a foglalkoztatottak száma nagyobb mértékben csökkent, mint az egész 

gazdaságban, a válság után a visszaépülés is gyorsabban zajlott le. A 2008. évi foglalkoztatási 

csúcsot azonban nem sikerült az ágazatnak elérnie, 2012-ben pedig ismét súlyos 

létszámleépítés következett be. Az alkalmazottak számának 4,5%-os csökkenése az egyik 

legnagyobb mértékű valamennyi ágazat között, és nem áll összhangban a szálloda-

vendéglátás teljesítményének növekedésével. Az okok többfélék, de a szakértők egybehangzó 

véleménye szerint a létszámcsökkenésben jelentős szerepe volt az egykulcsos személyi 

jövedelemadó bevezetésének és az adójóváírás kivezetésének, amely különösen súlyosan 

érintette ezt az alacsony bérű ágazatot (lásd 2.9.2. pont). Az ágazatban bejelentetett 

foglalkoztattak száma 2012 első nyolc hónapjában 3.230 fővel volt alacsonyabb, mint a 

megelőző évben. 

Az ágazat másik fontos sajátossága, hogy magasabb a nem teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak aránya, mint a nemzetgazdaság egészében. Ez az arány az elmúlt évtizedben 

még növekedett is. 2012 első 8 napjában már az alkalmazottak több mint egynegyede 

dolgozott nem teljes munkaidőben.  

2.13. ábra: A nem-teljes munkaidőben alkalmazottak aránya a szálloda-vendéglátásban 

és a nemzetgazdaságban 
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Forrás: KSH 

A részmunkaidőben alkalmazottak magas arányát elsősorban az ágazati technológiai 

sajátosságok magyarázzák: a változó munkarend, a vendégek igényeihez való rugalmas 
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alkalmazkodás indokolja a nem teljes munkaidőben magas arányát. A 2012. évi jelentős 

növekedés azonban összefüggésben áll az adórendszer változásával. Azokat az 

alkalmazottakat, akiket a munkáltató az adótartalom jelentős emelkedés következtében már 

nem volt képes teljes munkaidőben alkalmazni, részmunkaidőre állította át. Nem kizárt 

ugyanakkor az „elvárt béremeléshez” való innovatív alkalmazkodás sem. 

A szálloda- és vendéglátó ipar foglalkoztatási helyzetét a munkaerő elvándorlása is súlyosan 

érinti, amely ebben az ágazatban különösen magas. A szakmában már némi gyakorlatot 

szerzett munkaerő tömegesen vándorol külföldre.  

2.8.2. Keresetek 

Az ágazatban az átlagbérek messze elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól. Ezt részben az 

alacsony képzettségűek magasabb aránya, részben pedig a „borravaló”-nak a bérekben való 

figyelembe vétele indokolja. Az utóbbi időben azonban a borravaló mértéke a kártyás fizetés 

elterjedése és a szervízdíjnak a számlába való egyre gyakoribb beépítése következtében, 

tendenciáját tekintve határozottan csökken.   

2.14. ábra: A bruttó keresetek a szálloda-vendéglátásban és a nemzetgazdaságban 
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Forrás: KSH 

Az alacsony képzettségűek magas munkanélküliségi aránya és munkaerő-kínálata azonban 

továbbra is korlátozza a bérek emelkedését. 2011-ben a vendéglátásban teljes munkaidőben 

dolgozók bruttó átlagkeresete mindössze havi 125 ezer forintot tett ki, miközben a 

nemzetgazdasági átlag 213 ezer forint volt, azaz az ágazatban nem érte el a nemzetgazdasági 

átlag 60%-át. A bérek emelkedésének üteme is alacsonyabb volt az elmúlt évtizedben, mint a 

nemzetgazdasági átlag, amelynek a szállodaipar bérei 2002-ben még a 67%-át tették ki. A 

nemzetgazdaság átlagánál a válság előtt valamivel jobb foglalkoztatási helyzete ellenére tehát 

az ágazat béreinek nem sikerült lépést tartania az átlagos bruttó béremelkedéssel. 
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Az ágazatra jellemző alacsony bruttó bérek következtében a 2011-től bevezetett egykulcsos 

személyi jövedelemadó bevezetése és különösen az adójóváírás megszüntetése 2012-től 

súlyosan érintette a szálloda-vendéglátás ágazatot. A kormány által elvárt béremelés a 

munkaadókat jelentős béremelésre kényszerítette: 2012 első nyolc hónapjában az ágazat 

bruttó bérei 11,5%-kal emelkedtek. Ennek ellenére az ágazat nettó bérei mindössze 2,1%-kal 

emelkedtek. A különbség a megnövekedett adótartalomban jelentkezett.  

A 2,1%-os nettó béremelést az 5,8%-os fogyasztói árindex-szel összevetve egyértelműen 

adódik, hogy az ágazatban alkalmazottak 2012 első nyolc hónapjában 3,5%-os reálkereset-

csökkenést szenvedtek el. 

2.8.3. A foglalkoztatás és az 1 főre jutó bérköltségek a különböző méretű és tulajdonú 

cégeknél  

A mikro-, kis- és középvállalatok együttes pozíciója 2010-ben a foglalkoztatásban (87.7%) 

jelentősebb, mint a személyi jellegű ráfordításokban (78,1%). Az egy főre jutó személyi 

jellegű ráfordítás, amely a béreket, a bérjárulékokat és az egyéb bérjellegű kifizetéseket 

egyaránt magában foglalja, a vállalatméret növekedésével párhuzamosan emelkedik: a mikro-

vállalkozások fajlagos mutatója 2010-ben 1,1 millió Ft/fő, a kicsiké 1,4, a közepeseké 2,2 és a 

nagyvállalatoké 3,0 millió Ft/fő volt. (A bérköltség 1 főre ugyanebben a sorrendben: 858 ezer, 

1 millió, 1,5 millió, 2 millió Ft/fő.)  A nagyobb vállalatok magasabb egy főre jutó bér- és 

összes személyi jellegű ráfordítása nem új keletű jelenség: 

2.15. ábra 

Egy főre jutó személyi jellegű ráfordítás, ezer (folyó) Ft/fő
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 
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A 2008-2010 közötti három évben a (kifejezetten alacsony) egy főre jutó személyi jellegű 

ráfordítás a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál nominálisan sem emelkedett. A 

nagyvállalatoknál magasabb (nem magas) ráfordítás is csak 2008-ról 2009-re növekedett, 

2009-ről 2010-re nem. Ha a bérköltséget kiemeljük, a közép- és nagyvállalatoknál 2009-ről 

2010-re kismértékű nominális emelkedést látunk. (2010-ben az 1 főre jutó bérköltség 

nominálisan az ágazat egészében 2,6%-kal csökkent – a mikro-vállalkozásoknál 3,2%-kal, a 

kicsiknél 2,9%-kal volt alacsonyabb. A közepeseknél 3%-kal, a nagyoknál 3,3%-kal 

emelkedett az előző évihez viszonyítva.) 

2.16. ábra 

Egy főre jutó bérköltség, ezer (folyó) Ft/fő
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 

A foglalkoztatottak, valamint a személyi jellegű kifizetések (benne a bérek és bérjárulékok) 

megoszlása a különböző méretű vállalatok csoportjai között alátámasztja, hogy a bérjárulék-

csökkentés kedvez/kedvezne a vállalati szektor egészének. Egyrészt pozitív hatással bír/bírna 

a munkaigényesebb tevékenységet folytató (főképpen hazai tőkével működő) kis- és 

középvállalatok gazdálkodására, mivel növelheti a versenyképességet (az alacsonyabb költség 

révén), vagy/és fehérítheti a bérfizetést, valamint – kereslet megléte esetén – könnyítheti a 

létszám megtartását/bővítését. Másrészt a járulékcsökkentés egyértelműen kedvező a relatíve 

magas egy főre jutó személyi ráfordítással/bérköltséggel termelő nagyméretű 

vállalkozásoknak is. 

A nagyvállalatok száma a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban nemcsak 

alacsony, de 2000 és 2010 között számuk néhánnyal még csökkent is: 2000-ben a legalább 

250 főt foglalkoztató vállalkozások száma 24 volt, 2005-ben és 2010-ben egyaránt 16. Ezen 



 45 

túlmenően, 2005-höz viszonyítva egyetlen méretkategóriában sem növekedett a 

foglalkoztatottak átlagos száma: 

2.22. táblázat: A foglalkoztatottak átlagos száma vállalatméret szerint 

Évek 

1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 és több fő Összes 

fő/vállalat (statisztikai állományi létszám/vállalatok száma) 

2005 3,0 18,3 92,4 715,6 7,2 

2008 2,9 18,8 91,7 752,4 7,2 

2009 2,8 18,2 89,5 674,3 6,8 

2010 2,9 17,9 92,4 654,7 6,7 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

2008-hoz képest az egy vállaltra jutó átlagos állományi létszám a nagyvállalatok körében 

nagyobb mértékben csökkent, mint a kisebbeknél. 

2.9. A bevételek alakulása  

Szálláshely-szolgáltatások esetén a bevételeket három részre oszthatjuk: 

• Szálláshely-szolgáltatásból származó 

• Vendéglátásból származó 

• Egyéb: gyógyászat (orvosi célú, nem rekreáció), wellness, rendezvényszervezés, 

kiskereskedelem (szállodai bolt, kölcsönzés stb.), attrakciók 

A bevételek szintje minden esetben a szálloda árfekvésétől függ. Számvitelileg a már 

korábban megismert szűrések után (legalább 5 foglalkoztatott, legalább 1 millió forint 

árbevétel és legalább 100 millió forint tárgyi eszközállomány) a bevételek így alakulnak: 

2.23. táblázat: Idegenforgalmi vállalatok bevételeinek alakulása 2010-ben 

Bevétel típusa Átlag Szórás 

Értékesítés nettó árbevétele 1.770.101 eFt 480.788 eFt 

Export értékesítés nettó árbevétele 253.739 eFt 203.083 eFt 

Egyéb bevételek 149.602 eFt 90.030 eFt 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 
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2.24. táblázat: Idegenforgalmi vállalatok bevételeinek alakulása kategóriák szerint 

(létszám/eszközállomány szerint) 

 

Kategória Bevétel típusa Átlag Szórás 

1 Értékesítés nettó árbevétele 2.055.360 eFt 832.527 eFt 

Export értékesítés nettó árbevétele 420.967 eFt 333.989 eFt 

Egyéb bevételek 84.589 eFt 33.700 eFt 

Fajlagos eszközállomány 20.345 eFt 801 eFt 

2 Értékesítés nettó árbevétele 1.538.019 eFt 346.009 eFt 

Export értékesítés nettó árbevétele 592.163 eFt 321.973 eFt 

Egyéb bevételek 275.267 eFt 241.427 eFt 

Fajlagos eszközállomány 80.911 eFt 4.403 eFt 

3 Értékesítés nettó árbevétele 851.508 eFt 494.605 eFt 

Export értékesítés nettó árbevétele 0 Ft 0 Ft 

Egyéb bevételek 25.769 eFt 10.091 eFt 

Fajlagos eszközállomány 230.911 eFt 20.653 eFt 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

Az első kategóriába tartoznak azok a szállodák, amelyek elsősorban a hazai piacon értékesítik 

szolgáltatásaikat, és csupán kisebb mértékben vannak jelen a külföldi piacokon. Az ő átlagos 

éves bevételük 2 milliárd forint. Olyan jellemzően középkategóriás szállodák tartoznak ide, 

amelyek a tárgyi eszközállomány alacsony, vagyis csak korlátozott mértékben kínálnak extra 

szolgáltatásokat. 

A második kategória azokat a felsőbb besorolású szállodákat takarja, ahol közel fele-fele 

arányban vannak jelen a belföldi és a külföldi vendégek. Ezek a szállodák magas fajlagos 

eszközállománnyal rendelkeznek, ami arra utal, hogy kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtanak, 

amelybe egyaránt beletartozik a wellness vagy a luxuskategóriás szállásszolgáltatás. 

Megjegyezzük, hogy ez az adat nincs összhangban azzal a statisztikai adattal, miszerint a 

magasabb kategóriájú (jellemzően budapesti) szállodákban szinte kizárólag a külföldi 

vendégek dominanciája érvényesül. Az eltérés oka az, hogy a külföldi vendégek egy része 

csoportos utazáson vesz részt, amely utazást szervező nagy részben egy magyar tour operátor, 

aki maga veszi meg a szálláshely opciókat, majd továbbértékesíti azokat. Ebben az esetben a 

szálláshely szolgáltatásból származó bevétel belföldinek számít, míg az utazásszervezőnél 

jelentkezik az exportbevétel. 
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A harmadik kategória a már korábban említett feltételezhetően szövetkezeti üdülőket takarja, 

ahol jellemzően nem fogadnak külföldi vendégeket, és amelyek – szövetkezeti jellegükből 

fakadóan – alacsonyabb árréssel működnek, így átlagos bevételük is alacsonyabb, amelynek 

várható értéke nem éri el éves szinten az 1 milliárd forintot. 

Iparági szakértői becslés alapján a bevételek megoszlása a következő: 

2.25. táblázat: Iparági bevételek megoszlása bevételi forrás szerint 

Bevételi tétel Becsült megoszlás Becsült szórás 

Szálláshely szolgáltatás 70% 20% 

Vendéglátás 20% 10% 

Gyógyászat 5% 5% 

Egyéb 5% 5% 

Forrás: Kopint-Tárki, iparági éves beszámolók 

Csakúgy, mint a költségek esetében a bevételeknél is jellemzően a szálláshely típusa dominál. 

Konszenzus mutatkozik abban a tekintetben, hogy a bevételek legalább 50%-át minden 

esetben a szálláshely szolgáltatások értékesítése adja, amiben a szálloda jellegétől függően 

benne foglaltatik a wellness is. Ez utóbbi önálló bevételi forrással jellemzően nem 

rendelkezik. A vendéglátás a bevételek kb. 20%-át adja, amennyiben a szállodának van saját 

étterme. A konyha jellegétől függően a relatív szórás igen magas, elsősorban attól függően, 

hogy az étterem fogad-e nem szállóvendégeket is, illetve szolgál-e a’la carte ételekkel. 

Amennyiben az éttermi részleg csupán a szállóvendégek büfészerű kiszolgálása korlátozódik, 

úgy a vendéglátásból származó bevétel relatíve alacsonyabb. 

A gyógyászati bevételek relatív szórása is igen nagy, aminek az az oka, hogy a nem 

specializált (értsd: nem gyógyszálló) szálláshelyek gyógyászati-jellegű szolgáltatásaiból 

származó bevételek alacsonyabbak (ha vannak egyáltalán), míg a külön gyógyászati 

szolgáltatásokra specializálódott vállalatoknál ugyanez értelemszerűen magasabb, ám még így 

is ritkán éri el a teljes bevételek 15%-át. Az ilyen szolgáltatások kereslete meglehetősen 

árérzékeny, és ennélfogva rugalmas is. Habár néhány szálloda kvázi monopóliumot élvez a 

gyógyászati szolgáltatások területén, az ebből származó bevételeik mégis relatíve alacsonyak. 

Az egyéb bevételek tekintetében hasonlóan a gyógyászati bevételekhez, igen magas a relatív 

szórás. Ennek oka, hogy a konferenciateremmel nem rendelkező szállodáknak gyakorlatilag 

nincs egyéb forrásból származó bevételük (a kölcsönzési, közvetítési díjból származó 

bevételek relatíve igen alacsonyak). Az utóbbi időben ugyanakkor egyre több szálloda alakít 
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ki konferencia helyszínt, és megjelentek az úgynevezett konferencia hotelek is, ám ezek 

száma egyelőre még alacsony. A konferenciaturizmusban érdekelt szállodák jelentős, a teljes 

bevétel akár 10-15%-át is elérő bevétellel számolhatnak, ám a további bevételeket itt is a 

szálláshely szolgáltatás és vendéglátás (ami jellemzően nem része a terembérletnek) jelenti. 

 

2.10. A szálloda-vendéglátás ágazat nyereségessége, az ágazati költségek, eladósodás 

 

A vállalkozások alaptevékenységének jövedelmezősége rendkívül rossz. Az üzemi (üzleti) 

eredmény az árbevétel %-ában (EBIT szintű jövedelmezőség) 2010-ben -2,3% volt szemben a 

2005. évi 1,5%-kal. 2008-2010 között a mikro- és kisvállalkozások minden évben masszívan 

veszteségesek voltak. A középvállalatok csak 2009-ben könyveltek jelentős veszteséget, míg 

a nagyvállalatok a 2009. évi veszteség után 2010-ben is negatív üzleti eredményt mutattak ki. 

(Másképpen: 2008-ban a mikro- és kisvállalatok, 2009-ben valamennyi vállalatcsoport, 2010-

ben a középvállalatok kívül minden méretcsoport veszteséges volt.) Különösen aggasztó a 

mikro-vállalkozások veszteségességének mértéke. 

2.26. táblázat 

Jövedelmezőség méretkategóriák szerint* 

Évek 

Méretkategóriák 
Összes 

1-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 és több fő 

Üzemi eredmény/árbevétel (EBIT-szintű jövedelmezőség) 

2005 -4,8 2,0 4,2 6,1 1,5 

2008 -4,3 -1,3 3,1 1,5 -0,8 

2009 -7,3 -1,6 -6,2 -2,4 -4,3 

2010 -7,5 -1,4 3,1 -1,6 -2,3 

 Adózás előtti eredmény /árbevétel (EBT-szintű jövedelmezőség) 

2005 -1,4 2,6 3,4 5,1 2,2 

2008 -5,4 -3,6 -2,3 -4,0 -4,0 

2009 -8,2 -3,0 -13,4 -4,4 -6,8 

2010 -8,4 -3,0 -7,2 -4,2 -5,6 

 

* A mutatót az összesített eredmény (nyereségek + veszteségek) és az összesített árbevétel hányadosaként 
számítottuk. Az árbevételhez mért jövedelmezőség esetében ez a számítási mód megegyezik az egyedi 
jövedelmezőségi indexek árbevétellel súlyozott számtani átlagával. 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 
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2.17. ábra 

Üzemi szintű eredmény, nyereség és veszteség a szálláshely-szolgáltatásban és 

vendéglátásban, milliárd Ft
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

Az adózás előtti eredmény (üzemi eredmény + pénzügyi eredmény + rendkívüli eredmény) az 

árbevétel %-ában – miután a pénzügyi műveletek kiadásai (rendszerint) jelentősen 

meghaladják a bevételekét – még az EBIT szintűnél is alacsonyabb jövedelmezőséget mutat. 

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás pénzügyi eredménye 2010-ben -22,5 milliárd Ft 

volt, amely 2,2 milliárd Ft nyereségből és 24,7 milliárd Ft veszteségből tevődött össze. 

Az ágazat adózás előtti veszteségessége – bár a pénzügyi eredmény is jelentősen húzta lefele 

– elsősorban annak a következménye, hogy az ágazat vállalkozásainak többsége, 2010-ben  

csaknem 60%-a, üzemi (EBIT) szinten is veszteséget termelt. (2010-ben a mikro-

vállalkozások 62%-a, 6800 vállalkozás, a kisvállalkozások 43%-a, 709 vállalkozás, a 

középvállalatok 23%-a, 32 vállalkozás és a nagyvállalatok 19%-a, a 16-ból 3 vállalkozás 

veszteséges volt.) 

Az ágazat vesztesége 2005-ben még a nyereségnek „csak” 77%-át tette ki, 2008-ban viszont 

már annak 1,2-szerese, 2009-ben 2,1-szerese, 2010-ben 1,5-szerese volt.  

2.27. táblázat: Üzemi (üzleti) veszteség a nyereség %-ában összevont ágazati szinten 

Évek 
Mikro-

vállalkozás 
Kisvállalkozás Középvállalat Nagyvállalat 

Összes 

vállalkozás 

2005 179,0 68,9 37,1 0,6 76,6 

2008 197,4 127,4 51,3 58,1 117,5 

2009 284,0 136,2 241,9 196,1 210,0 

2010 285,5 132,4 66,7 159,8 146,8 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 
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Az üzemi (üzleti) veszteség aránya – a nyereséghez mérve – minden méret-kategóriában 

jelentősen ingadozik, de folyamatosan és kiemelkedő mértékben a mikro-vállalkozások 

körében a legmagasabb: 2005-ben a veszteségtömeg 1,8-szorosa volt a nyereségének, 2010-

ben 2,9-szeserese.  

Az idegen tőke aránya (kötelezettségek az összes forráshoz mérve) 2005 és 2010 között 

összességében emelkedett, a kötelezettség 2005-ben az összes forrás 52%-át, 2005-ben 55%-

át, 2010-ben 67%-át jelentette. 2010-ben a nagyvállalatok kivételével minden 

méretkategóriában magasabb volt az idegen forrás a saját forrásnál – legnagyobb mértékű 

eladósodottság a közép- és kisvállalatokat jellemezte. (A mikro-vállalkozások 

eladósodottságának foka a kisvállalkozásokénál minden vizsgált évben számottevően 

alacsonyabb volt, amiben a tartozástól való ódzkodás mellett a forráshoz-jutás nehézségei (a 

gyenge hitelképesség okán is) szerepet játszhattak.) 

2.28. táblázat: A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat eladósodottságának foka 

(Idegen tőke az összes forrásban, az árbevétellel súlyozott egyedi mutatók 5%-os nyesett átlaga) 

Vállalati méret 2000 2005 2008 2009 2010 

1 1-9 fő 0,928 0,901 1,539 0,751 1,213 

2 10-49 fő 2,018 1,520 1,728 1,723 1,883 

3 50-249 fő 1,271 1,424 2,123 1,583 3,272 

4 250 és több fő 1,019 0,833 0,732 1,029 0,770 

Összes 0,521 0,552 0,638 0,651 0,670 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

2.18. ábra 

Kötelezettségek, milliárd (folyó) Ft
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 



 51 

A kötelezettségekben minden vizsgált évben, de különösen 2008-ban magasabb volt a hosszú 

lejáratú (1 éven túli) kötelezettségek összege a rövid lejáratúakénál. 

Méretkategóriák szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya átlag feletti volt a 

nagyvállalatok és a középvállalatok körében (a vizsgált évek mindegyikében, egy év 

kivételével), míg a mikro- és kisvállalkozások jellemzően az átlagosnál magasabb arányban 

inkább rövid lejáratú idegen forrást vettek igénybe. (2010-ben az előbbieknél 56 és 54%, az 

utóbbiaknál 43 és 51% volt a hosszúlejáratú kötelezettségek részesedése az összes 

kötelezettségből). 

2.19. ábra 
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

A vállalkozások termelékenységi mutatója (egy főre jutó (folyó áras) árbevétele) 2005-2010-

ben a kisvállalatok körében emelkedett a többiekénél dinamikusabban, míg a nagyvállalatok 

teljesítménye e tekintetben viszonylag gyenge volt.  

2.29. táblázat 

Egy főre jutó árbevétel (folyó Ft/fő) és változása 

Méretkategó-

riák 

2005 2008 2009 2010 2008/2005 2010/2005 

folyó Ft/fő % 

1-9 fő 4 623 6 526 5 529 5 182 141,2 112,1 

10-49 fő 4 946 6 204 6 491 6 418 125,4 129,8 

50-249 fő 7 412 8 846 8 637 8 913 119,4 120,3 

250 és több fő 8 977 9 037 10 131 10 593 100,7 118,0 

Összes 5 827 7 171 7 008 6 847 123,1 117,5 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 
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Az átlagok mögött – akár az egy főre jutó árbevételt, akár annak változását tekintjük – az 

egyes méretkategóriákban nagyon különböző növekedési potenciállal rendelkező 

vállalkozások vannak. Egy, a közelmúltban készített Kopint-Tárki tanulmány – a 2003-2007-

ben folyamatosan működő vállalkozások mintáján – részletesen vizsgálta, hogy milyen a 

különböző tempóban növekvő vállalkozások aránya (többek között) az egyes 

méretkategóriákban. A vállalatméretet tekintve kiderült, hogy az egyes növekedési 

kategóriákba tartozó vállalatok részaránya nagyon hasonló az egyes méretkategóriákban, azaz 

a kisvállalkozások körében éppúgy megtalálható a kiemelkedően dinamikus vállalatcsoport, 

mint a közép- és nagyvállalatok között. Ezek a „felfele húzó” vállalkozások, vállalkozás-

csoportok különös figyelmet, támogatást érdemelnek. 

Az egy főre jutó nettó árbevétel – a vállalkozások termelékenysége – a többségi külföldi 

tulajdonú vállalatokban sokkal magasabb, mint a főképpen hazai tőkével működőknél: 

2.30. táblázat: Egy főre jutó árbevétel (folyó Ft/fő) 

Kategóriák a külföldi 

tőke aránya alapján 

2005 2008 2009 2010 2008/2005 2010/2005 

ezer folyó Ft/fő bázisindexek, % 

Kizárólag hazai  5 108,5 6 148,9 6 299,6 6 336,9 120,4 124,0 

Többségben hazai 6 668,4 9 147,7 8 333,4 8 773,0 137,2 131,6 

Többségben külföldi 12 598,0 13 877,8 14 816,5 14 279,6 110,2 113,3 

Kizárólag külföldi 10 792,7 15 008,6 11 190,5 10 674,0 139,1 98,9 

Összes 5 826,5 7 171,1 7 007,7 6 847,0 123,1 117,5 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 

A különbség a kizárólag külföldi vállalkozások és a kizárólag hazaiak egy főre jutó 

árbevételét tekintve minden évben jelentős az előbbiek javára. 2010-ben a 100%-ban 

külföldiek mutatója 10,6 millió Ft volt, a 100%-ban hazaiaké 6,3 millió Ft.  

A külföldi többségű vállalkozásoknál – a többségi hazaiakhoz képest – relatíve magas egy 

főre jutó árbevételhez relatíve magas egy főre jutó személyi jellegű ráfordítás (bér + 

társadalombiztosítás +egyéb bérjellegű ráfordítás) tartozik: 



 53 

2.31. táblázat: Egy főre jutó személyi jellegű ráfordítás (Ft/fő) és változása (%) 

Kategóriák a külföldi 

tőke aránya alapján 

2005 2008 2009 2010 2008/2005 2010/2005 

ezer folyó Ft/fő bázisindexek, % 

Kizárólag hazai 1 184,1 1 517,8 1 561,0 1 503,7 128,2 127,0 

Többségben hazai 2 131,6 2 808,2 2 617,2 2 385,0 131,7 111,9 

Többségben külföldi 3 448,4 3 518,3 3 717,2 2 365,0 102,0 68,6 

Kizárólag külföldi 2 384,4 2 920,1 2 796,2 2 606,5 122,5 109,3 

Összes 1 375,1 1 715,5 1 745,0 1 619,7 124,8 117,8 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 

2.32. táblázat: Egy főre jutó összes eszköz (Ft/fő) és változása (%) 

Kategóriák a külföldi 

tőke aránya alapján 

2005 2008 2009 2010 2008/2005 2010/2005 

ezer folyó Ft/fő bázisindexek, % 

Kizárólag hazai  5 387 6 606 7 434 7 724 122,6 143,4 

Többségben hazai 20 215 40 545 39 477 36 036 200,6 178,3 

Többségben külföldi 38 306 35 765 47 729 63 384 93,4 165,5 

Kizárólag külföldi 24 496 31 742 33 060 28 906 129,6 118,0 

Összes 8 303 10 046 11 214 10 587 121,0 127,5 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 

A szolgáltatásnyújtáshoz azokban a vállalkozásokban, amelyekben jelen van külföldi tőke, 

nemcsak viszonylag magas személyi ráfordítás tartozik, de a vállalkozásokban rendelkezésre 

álló eszközök (mérleg-főösszegek) egy főre vetített összege is sokkal magasabb volt a 2010-

ben, mint a kizárólag hazai tulajdonú vállalkozásoknál. 

A külföldi működő-tőke egyre inkább a kizárólagosan külföldi tulajdonú vállalkozásokban 

koncentrálódik: az elmúlt évtizedben a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban 

befektetett külföldi (jegyzett) tőkéből (is) fokozatosan csökkent a vegyes-vállalatok 

részesedése és növekedett a tisztán külföldi kézben lévőké. 
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2.20. ábra 
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 

Az adózás előtti jövedelmezőséget tekintve, 2008-2010 között a vizsgált négy tulajdoni 

kategória közül egyetlenben, a külföldi többségű vegyes vállalkozásoknál értek el  

2.33. táblázat: Jövedelmezőség tulajdoni kategóriák szerint*, % 

Évek 

Méretkategóriák 

Összes Kizárólag 

hazai  

Többségben 
hazai 

Többségben 
külföldi 

Kizárólag 
külföldi 

Üzemi eredmény/árbevétel (EBIT-szintű jövedelmezőség) 

2005 -0,2 5,3 7,7 6,7 1,5 

2008 -1,3 -3,5 2,8 0,2 -0,8 

2009 -2,3 -4,0 -9,1 -13,1 -4,3 

2010 -1,4 0,7 4,5 -9,6 -2,3 

 Adózás előtti eredmény /árbevétel (EBT-szintű jövedelmezőség) 

2005 1,6 5,7 4,5 4,2 2,2 

2008 -3,0 -5,1 2,1 -10,4 -4,0 

2009 -3,0 -13,7 -12,3 -24,7 -6,8 

2010 -3,1 -10,2 4,8 -22,6 -5,6 

* A mutatót az összesített eredmény (nyereségek + veszteségek) és az összesített árbevétel hányadosaként 

számítottuk. Az árbevételhez mért jövedelmezőség esetében ez a számítási mód megegyezik az egyedi 

jövedelmezőségi indexek árbevétellel súlyozott számtani átlagával. 

Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

 

nyereséget (2008-ban és 2010-ben), a másik három tulajdoni kategóriába tartozó 

vállalkozásokra vonatkozóan az ágazati mutató jelentős veszteséget jelez. A veszteség az 

árbevételre vetítve rendkívül magas volt mindhárom évben a 100%-ban külföldi 

vállalkozások csoportjában. Az átlagos ágazati jövedelmezőségi szintet az adófizetési 

kötelezettség 2010-ben 0,3 százalékponttal csökkentette. (Az EBT szintű mutató -5,6%-ával 

szemben az árbevétel-arányos adózott eredmény -5,9% lett.) 

2010-ben az ágazat által a költségvetésbe fizetendő 1,9 milliárd Ft társasági adóból mindössze 

248 millió Ft-ot (13%-ot) fizettek olyan vállalkozások, amelyekben külföldi tőkebefektetés is 

volt. 
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2.21. ábra 

A tényleges adófizetési kötelezettség tulajdoni kategóriák szerint 
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Forrás: Kopint-Tárki adatbázis a NAV anonimizált vállalatsoros adatai alapján 

2.11. Kapacitáskihasználtság alakulása a nyitást követő években 

A szállodai kapacitáskihasználtság a szolgáltatás teljesítményének objektív mérőszáma, 

amely Magyarországon jellemzően alacsony. Ennek alapvető oka az, hogy a magyar 

idegenforgalom rendkívül szezonális; a nyári időszakban iparági szinten 65-70%-os 

kihasználtság a jellemző, egyes magasabb kategóriájú szállodákban akár a 90-100%-os szint 

is elérhető. Ezzel szemben a főszezonon kívül, nem ünnepnapokon a kapacitáskihasználtság 

alig éri el a 30-40%-ot. A magasabb kategóriájú szállodák ezen időszak alatt is 50-60%-on 

tudnak működni, ám a nem fővárosi, extra szolgáltatásokat nem nyújtó szálláshelyeken havi 

szinten a 0-10%-os telítettség is előfordulhat. 

Egy-egy szálloda kapacitáskihasználtsága (szakértői becslés alapján) a következő tényezőktől 

függ: 

• A szálloda tagja-e valamely hazai vagy nemzetközi láncnak? Amennyiben igen, úgy a 

központi foglalási rendszernek, valamint az integrált marketingtevékenységnek 

köszönhetően a kihasználtság az országos iparági átlagnál jóval magasabb. 

• A szálloda tagja-e valamely hazai vagy nemzetközi foglalási rendszernek? 

Amennyiben igen, úgy a kapacitáskihasználtság várhatóan valamivel az országos 

iparági átlag felett alakul. 

• A szálloda elhelyezkedése. Budapesten a kapacitáskihasználtság mindig az országos 

átlag felett van, különösen a központi elhelyezkedésű szállodák esetében. A külső 
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kerületben lévő szállodáknál a kapacitáskihasználtság a régiós átlag alatt van. A vidéki 

szállodák kihasználtsága a legközelebbi turisztikai attrakciótól való távolságtól 

lineárisan függ. 

• Nyújt-e a szálloda valamilyen speciális szolgáltatást (wellness, gyógyászati részleg, 

kastély stb.)? Amennyiben igen, úgy a kapacitáskihasználtság jelentősen jobb az or-

szágos átlagnál, sőt a szezonális kilengéseknek is jól ellenáll. Az ilyen szállodákban a 

telítettség egész évben átlagosan 65-75%, főszezonban és ünnepnapokon gyakran 

100%. 

Összefoglalóan az alábbi döntési fát rajzolhatjuk fel iparági szinten (tehát nem csak az új 

alapítású szállodák esetében): 

2.22. ábra: Átlagos kapacitáskihasználtság becslésére szolgáló döntése fa 

 

Forrás: Kopint-Tárki szakértői becslés 

Ha egy szálloda gyógy-, wellness- vagy kastélyszálló, akkor elhelyezkedéstől függetlenül a 

kapacitáskihasználtság mindig magas. Minősítés szempontjából azonban sajnos jelenleg nincs 

szakmai konszenzus, így nincs olyan egyértelmű univerzális iránymutatás, hogy mikortól 

tekinthető egy szálloda wellness részleggel felszereltnek. 

Budapest belső kerületeinek tekintjük a Nagykörút, Alkotás út és Bocskai út által határolt 

területet, a külső kerületeken ezen kívül helyezkednek el. Turisztikai attrakció minden olyan 

látványosság, amely nagyszámú turistát (azaz az adott helyen legalább egy éjszakát eltöltő 

Igen 

Igen 

Nem 

Nem 
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nem rezidens személy) vonz. Tipikusan ilyen a Balaton és a többi nagy tó, valamint a 

történelmi városok. Benchmark mutatóként használható a kistérségi kapacitáskihasználtság, 

amennyiben ugyanis nem gyógy-, wellness- vagy kastélyszálló épül, úgy abban az esetben a 

kistérségi átlagos telítettségnél hosszú távon nem érhető el nagyobb kapacitáskihasználtság. 

Kapacitáskihasználtság alakulása a megalapítást követő 5 évben 

A következőkben áttekintjük, hogy az indulás első 5 évében milyen telítettséggel 

működhetnek a szállodák. Sajnos tudomásunk szerint nem létezik olyan nyilvános adatbázis, 

ahol a kapacitáskihasználtságok párosítva lennének az alapítás illetve a nyitás évével, ezért 

alternatív megoldást kerestünk. 

Az alapítást követően az üzemegység tárgyi eszközei viszonylagos stabilitást mutatnak, 

vagyis a nyitást követően nem történik jelentős átalakítás az ingatlanban vagy az ingósá-

gokban. Így a NAV adatbázisból kalkulálható az eszközarányos árbevétel, amely árbevétel 

nyilvánvalóan erősen korrelál a kapacitáskihasználtsággal. Mivel az adatbázis csak 2010-ig 

érhető el, így a 2005-ben alapított szállodákra koncentrálunk. Szűrőfeltételként csupán a 

legalább 1 fő foglalkozatotti létszámot, és a 2010-ben való működést (így biztosítottuk a teljes 

5 éves lefedést) követeltük meg. 2005 összesen 165 olyan szálláshely-szolgáltatással vagy 

vendéglátással foglalkozó vállalat jött létre, amely még 2010-ben is létezett. A következő ábra 

ezen vállalatok eszközarányos árbevételét hasonlítja össze az iparági átlaggal: 

2.23. ábra 

 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

Az ábrán látható, hogy a nyitást követő évben az új egységek gyorsabban növekedtek, mint az 

iparág (2005-től 2006-ra az eszközarányos árbevétel megduplázódott), azonban nem sikerült 
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elérni az országos átlagot. A szakértőkkel folytatott konzultációk is azt mutatják, hogy a 

nyitást követen csak kevés szálloda tud azonnal az iparági átlaghoz közeli, vagy esetleg azt 

meghaladó kapacitáskihasználtsággal működni, különösen, ha az adott területen nagy a 

verseny. Ritka kivételt képeznek a nagy láncok egységei, amelyek akár már a megnyitás 

pillanatában is 50%-os foglaltsággal rendelkezhetnek, ám ez csupán 1-2 nagy láncra igaz. 

Hüvelykujjszabályként átlagban 10 éves „átmeneti” időszak jellemző a nyitástól az iparági 

kapacitáskihasználtságig vezető útra. A szálloda „bejáratása” a piacon legalább 2-3 év, több is 

esetben az első felújítás után jön el a valós kapacitáskihasználtság. 

A magasabb kategóriájú (legalább 4 csillagos) gyógy- és wellness szállodák már ennél jóval 

hamarabb, kb. 5-6 év alatt elérhetnek az iparági szintre, ám ennek jelentős marketing 

költségvonzata van. Az új szállodákra jellemző még, hogy a piaci penetráció időszakában 

alacsonyabb árszinttel dolgoznak (jellemzően az első két évben), majd beállnak a piaci 

árszínvonal szintjére. A kezdeti időszakban tehát a kapacitáskihasználtság akár magasabb is 

lehet, mint utána, ám ezt a bevételek nem tükrözik egyértelműen. 

A megyei adatokat a következő táblázat foglalja össze: 

2.34. táblázat: Idegenforgalmi vállalatok eszközarányos árbevétele megyei bontásban 

Megye Darab 
Eszközarányos árbevétel (eFt) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Budapest 31 0,33 4,04 4,21 3,02 2,31 3,23 

Bács-Kiskun 7 0,2 n/a n/a8 0,082 0,9791 5,35 

Borsod-Abaúj-Zemplén 14 5,6 24,02 18,94 23,44 9,09 11,39 

Csongrád 3 49 11,74 11,01 2,5 5,75 2,72 

Fejér 6 8,9 4,2 4,26 5,22 2,7 2,85 

Győr-Moson-Sopron 10 21 5,8 5,71 6,35 22,46 65,32 

Hajdú-Bihar 6 0,15 55,37 25,48 1,19 0,16 0,14 

Heves 9 0,24 1,48 2,58 3,34 4,51 4,2 

Komárom-Esztergom 5 1,07 1,93 1,36 1,17 0,27 0,17 

Nógrád 5 38,7 91,59 2,28 3,34 2,56 5,97 

Pest 22 0,54 2,36 1,98 1,56 1,15 4,37 

Somogy 10 91,57 4,52 21,78 0,63 0,98 0,79 

Vas 6 3,76 16,97 13,05 1,98 3,2 7,6 

Veszprém 14 83,65 238,64 200,05 34,49 4,41 7,04 

Zala 17 0,32 0,44 0,52 0,46 0,5 0,51 

Forrás: NAV, Kopint-Tárki 

Baranya, Békés, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben nem 

volt értékelhető adat. A táblázatból látható, hogy a megyék között igen nagy az eltérés, ami a 

már meglévő versenyre és az attrakcióktól való távolságra vezethető vissza. 

 

8 Ezekben az években nem volt értékelhető adat 
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3. Ágazati hitelezés, kockázatok, kitörési pontok 

3.1. Ágazati hitelállomány 

A szálloda-vendéglátás ágazat hitelállománya a 2000-es évek folyamán gyors ütemben 

növekedett, gyorsabban, mint a teljes vállalati szektoré (3.1. ábra). Az ágazat banki 

hitelállománya 2000-2008 márciusa között majdnem az öt és félszeresére emelkedett, míg az 

összes nem-pénzügyi vállalat banki adósságállománya csak a háromszorosára emelkedett 

ebben az időszakban. A 2008 nyara után következő időszak adósságállományát már a 

pénzügyi válság következménye, a forint árfolyamának gyengülése, és hektikus ingadozása 

határozta meg. 

3.1. ábra: A teljes vállalati és a szálloda-vendéglátás ágazat hitelállománya (md ft)  

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: MNB Monetáris és egyéb mérlegstatisztikák 

Az ágazat aktív hitelfelvételi tevékenységét a devizahitelek felé való erőteljes eltolódás 

jellemezte (3.2. ábra).  

A devizában való eladósodás ugyan a teljes vállalati szektort jellemezte 2002-2003 után, a 

devizahitelek növekedése a szálláshely-vendéglátás ágazatban azonban kifejezetten brutális, a 

háztartási szektort is meghaladó ütemű volt. Miközben az ágazat forinthitel-állománya az 

időszak egészében lényegében stagnált, sőt bizonyos években még csökkent is, a 

devizahitelek állománya 2000 eleje és 2008 közepe között 11 milliárd forintról 170 milliárd 

forintra nőtt. A csúcsot 2009 márciusában érte el, 227 milliárd forint összeggel, de ebben már 

kizárólag az átértékelődés játszott szerepet a forint jelentős gyengülése következtében. 2010-

12-ben az ágazat vállalatait a devizahitelektől való szabadulás igyekezete jellemezte. Az 

állomány az elmúlt években is jelentősen ingadozott, attól függően, hogy az állomány 
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mérésének időpontjában (a negyedévek végén) a forint éppen milyen árfolyam-szinten volt a 

külföldi devizákkal szemben.  

3.2. ábra: A teljes vállalati és a szálloda-vendéglátás ágazat hitelállományának 

szerkezete (md ft)  

Ehhez hozzá kell tenni, hogy a fenti adatok az ágazat vállalatainak csak a magyarországi 

bankokkal szemben fennálló kötelezettségeit regisztrálják. Nem tartalmazzák viszont azokat a 

hiteleket, amelyeket a szállodaberuházók külföldi bankoktól vettek fel. Holott ezek igen 

jelentős részt képvisel az ágazat hitelállományában. A nagy szálloda-beruházások gyakran 

kizárólag külföldi finanszírozásban, vagy konzorciális hitelekből valósulnak meg, mivel 

egyetlen bank sem szívesen vállal olyan óriási kockázatot, amely egy több milliárdos 

nagyberuházáshoz kapcsolódik. Az ágazat tényleges devizahitel-állománya tehát ennél 

lényegesen magasabb.  

A devizában való eladósodás, és annak a forint leértékelődése miatt megnövekedett törlesztési 

terhe azokat a szállodákat is sújtja, amelyek bevételei jórészt devizában keletkeznek. A 

vendéglátó ágazat azonban, amelynek bevételei forintban jelentkeznek, még inkább 

sérülékennyé vált a forint leértékelődése és a magasabb kamatok következtében. 

2012 júniusában (ez a legfrissebb adat) a szálláshely-vendéglátás ágazat hitelállományából 44 

milliárd forint volt forintban és 164 milliárd devizában denominált. A devizában fennálló 

hitelek túlnyomó része (98%-a) éven túli hitel, a forint hiteleknek pedig a 60%-a éven túli, 

40%-a éven belüli illetve folyószámla hitel. 

A 2.10. fejezetben bemutatott mikroszintű adatok tanúsága szerint a legnagyobb mértékű 

eladósodottsági ráta (idegen források aránya a saját forrásokhoz képest) a közép- és 

kisvállalatokat jellemzi. Az ágazatban a forint- és devizakötelezettségek óriási különbsége 
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alapján (a devizahitelek a forinthiteleknek majdnem a négyszeresét teszik ki), feltételezhető, 

hogy a hosszú lejáratú devizahitelek is elsősorban ezt a vállalati szegmenst sújtják, ami az 

érintett vállalatok számára hosszú távon is súlyos terhet jelent majd. 

3.2. Iparági SWOT elemzés - KITÖRÉSI PONTOK 

Gyengeségek 

• Az ágazat jelenleg nem hatékonyan 

szabályozott, nincs egységes jogszabályi 

környezet, a felügyelő hatóság nem állandó 

• Az ágazat erősen ki van téve a feketén, 

illetve minimálbéren való foglalkoztatásnak, 

az átlagosnál magasabb az adó és 

járulékfizetési kötelezettség elkerülésére való 

hajlam kockázata 

• A turizmus stratégia nem hosszú távú és nem 

konzekvens 

• A turizmus számára továbbra is gyenge 

infrastrukturális környezet 

• Átlagosan gyenge szolgáltatási minőség 

• Magas árak a régiós átlaghoz képest 

• A MALÉV hiánya 

• Erős szezonalitás 

Erősségek 

• Jól működő belföldi turizmus marketing 

• Javuló hatékonyságú nemzetközi turizmus 

marketing 

• Nemzetközi szálloda és étteremláncok egyre 

bővülő jelenléte 

• A wellness és gyógyturizmus, mint 

komparatív előny szak- és fejlesztéspolitikai 

támogatása 

• Low-cost légitársaságok egyre bővülő 

jelenléte 

• Élénkülő érdeklődés a konferencia turizmus 

iránt 

Lehetőségek 

• A hazai gyógyvíz állomány és minőség 

egyedülálló a régióban 

• A világ turizmusa a válság után újra bővül 

• Élénkülő nemzetközi idegenforgalom a 

szomszédos országokból, Lengyelországból 

és Csehországból 

• Turizmus szempontjából értékes történelmi 

örökség (királyi városok, közép- és újkori 

történelmi emlékek) 

• Jó geopolitikai elhelyezkedés 

• EU által kiemelten támogatott ágazat (nem 

csupán turizmus, hanem örökségvédelmi 

fejlesztések is) 

Veszélyek 

• Erős konjunkturális kitettség (elsősorban 

belső kereslet és árfolyam) 

• Jelentős túlkínálat a szálláshely 

szolgáltatások területén 

• Magas az állami segítségnyújtás 

megszűnésének veszélye (ÁFA kedvezmény, 

SZÉP kártya adókedvezménye) 

• Hosszú távú megtérülés 

• Rossz közbiztonság, gyengülő nemzetközi 

imázs 
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3.3. Ágazat specifikus benchmark mutatók 

Az ágazat-specifikus benchmark mutatók jelzik, igazolják mindazt, amit az ágazat 

helyzetének leírásakor állítottunk. Egyrészt a 2000-es évek első felében megindult fellendülés 

2007 után megtorpant, s a válság éveiben bekövetkezett veszteséget ugyan még általában nem 

sikerült behozni, de az utóbbi időben a javulás jelei mutatkoznak. A mutatók fluktuálása jelzi, 

hogy az adatok erősen függnek az árfolyammozgásoktól, másrészt nagy a szezonális 

ingadozás. Egy további fontos megállapítás, hogy az ország „Budapest koncentráltságát” az 

ágazat-specifikus benchmark mutatatók is tükrözik. Mind az átlagos szállodai szoba 

kihasználtság, mind az átlagos napi szállodai szobaár, mind pedig az egy vendégéjszakára jutó 

bevétel itt a legmagasabb. 

3.1. táblázat: A hazai szállodák szobakihasználtságának alakulása 

Terület 
Öt- Négy- Három- Kettő- Egy- 

Átlag 
csillagos szállodák 

2001 

Ország összesen 61,4 58,6 44,3 35,1 33,6 46,6 

Budapest 62,4 61,3 47,7 53,2 58,1 55,7 

2002 

Ország összesen 60,4 57,3 41,9 33,6 32,8 45,1 

Budapest 61,4 57,4 45,3 53,2 51,9 53,2 

2003 

Ország összesen 55,1 54,9 41,0 31,1 30,8 43,7 

Budapest 55,7 56,9 43,9 52,5 44,3 51,5 

2004 

Ország összesen 60,5 58,2 42,6 28,8 31,6 46,4 

Budapest 62,3 65,9 51,3 47,5 55,5 59,3 

2005 

Ország összesen 65,4 59,0 43,8 28,6 31,2 48,1 

Budapest 68,2 70,1 54,5 50,5 51,8 63,6 

2006 

Ország összesen 65,3 57,0 44,2 27,8 34,1 47,9 

Budapest 67,9 66,2 51,6 22,8 42,6 59,1 

2007 

Ország összesen 68,4 56,8 45,9 31,7 34,7 50,1 

Budapest 70,8 65,4 51,9 46,5 38,0 61,2 

2008 

Ország összesen 61,2 54,6 44,6 32,5 34,8 48,5 

Budapest 65,1 61,6 52,0 51,5 47,9 58,7 

2009 

Ország összesen 53,7 48,5 38,7 30,7 23,9 43,1 

Budapest 57,4 51,7 42,1 48,3 22,3 49,6 
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Terület 
Öt- Négy- Három- Kettő- Egy- 

Átlag 
csillagos szállodák 

2010 

Ország összesen 60,1 49,8 38,8 29,5 22,4 44,3 

Budapest 64,4 54,1 41,3 45,2 … 52,1 

2011 

Ország összesen 63,3 53,4 39,4 31,6 20,2 45,9 

Budapest 68,1 60,0 43,1 54,1 … 56,5 

 

A szállodai szobák kihasználtsága különböző csillagkategóriák szerint jelzi, hogy a 

kihasználtság minden kategóriában Budapesten magasabb, mint az országos átlag, és 

általában a magasabb kategóriákban (négy-, ötcsillagos) kedvezőbb, mint az alacsonyabb 

kategóriákban. A kihasználtság romlása a magasabb kategóriákban a válság alatt sem volt 

drámai, javulása pedig hamarabb következett be, mint a többi kategóriában. 
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3.2. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága 

Magyarország kereskedelmi szálláshelyei  (megyei bontás) 

  

Mutatók 

Szobakapacitás-kihasználtság (%) 

Terület 

Időszak Szállástípus 
Mindösszesen 

Terület 
Budapest 

Pest 

megye 

Fejér 

megye 

Komárom-

Esztergom 

megye 

Veszprém 

megye 

Győr-

Moson-

Sopron 

megye 

Vas 

megye 

Zala 

megye 

Baranya 

megye 

Somogy 

megye 

Tolna 

megye 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

megye 

Heves 

megye 

Nógrád 

megye 

Hajdú-

Bihar 

megye 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

megye 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

megye 

Bács-

Kiskun 

megye 

Békés 

megye 

Csongrád 

megye 

2004. év 

Mindösszesen 

Szállástípus 38 57,1 31 23,9 25,8 34 29,2 36,3 45,4 34,6 30 16,6 25,6 24,8 20,3 39,7 21,4 32,1 26,4 28,8 23 

Szálloda 

összesen 46,4 59,3 37,1 28,6 31,2 36,4 41 46,6 54,4 39,8 31,5 20,7 30,4 35 24,3 48,2 25,2 34 28,6 35,8 31,7 

1* szálloda 31,6 55,5 28,9 34,9 11,6 24,3 51,1 15,6 9,5 34,1 24,8 13,9 21,6 41,2   35,7 22,1 47,6 11,1 9,2   

2* szálloda 28,8 47,5 35,9 18,5 32,2 24,4 19,3 37,1 39,1 27,2 30,4 19,1 20,2 20,4 20,9 19,3 26,4 32,8 16,3 16,1 29,6 

3* szálloda 42,6 51,3 26 25,9 29,7 39,2 41,8 43 53,1 44,9 32,2 23,9 31,2 37,3 25,5 54 22,4 35,1 33 38,3 31,7 

4* szálloda 58,2 65,9 53,8 65 44,5 42,4 51,4 62,1 59,1 56,6 34,5 32,2 55,6 38,5 31,3 43,6 47,1 29     36,2 

5* szálloda 60,5 62,3         9,2 38,4           33,9               

2005. év 

Mindösszesen 

Szállástípus 39,3 61,4 32,3 30,8 26,1 32,9 30,7 38,4 41,9 33,2 32,1 20,6 23,9 28,2 17 39,4 24,4 29,7 25,5 27,6 27 

Szálloda 

összesen 48,1 63,6 36,9 33,8 31,3 36,6 42,4 49,4 49,4 37,6 35,4 23,2 27,2 38,6 21,1 49,1 29,3 34,3 28,6 39,1 39,3 

1* szálloda 31,2 51,8 23 47,1 13,8 10 46,6 29,9 5,9 17,4 34,5 13,8 21,6 15,4   29,5 25,7 32,9 1,9 15,2   

2* szálloda 28,6 50,5 36,6 20,6 27,4 19,6 18,3 50,5 32,7 29,8 34,1 19,9 18,5 22,7 19,3 20,7 33,6 38,4 15,9 16,9 33,1 

3* szálloda 43,8 54,5 24,4 30,6 32,8 41,1 45,7 42,6 48,1 40,3 34,3 33 25,6 40,8 22 52,7 26,2 35,6 30,9 41,9 43,3 

4* szálloda 59 70,1 54,9 60,7 38,9 46,3 50,6 58,3 52,9 55,9 39,8 32,5 55 45,1 29,9 46,2 47,9 26 45,9   40,2 

5* szálloda 65,4 68,2 27,9       8,3 42           38,5               

2006. év 

Mindösszesen 

Szállástípus 39,8 57,3 32,5 31,3 25,5 32,4 32 38,9 44,9 37,1 31,9 22,1 26,7 30,7 19,5 48,7 26,3 32,5 22,4 29,1 29 

Szálloda 47,9 59,1 38,2 37,2 35,1 35,7 41,7 48,4 52,6 41,6 35,6 24,4 32,4 41,8 23,3 56 31,3 42,5 28,1 43,4 32 
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Mutatók 

Szobakapacitás-kihasználtság (%) 

Terület 

Időszak Szállástípus 
Mindösszesen 

Terület 
Budapest 

Pest 

megye 

Fejér 

megye 

Komárom-

Esztergom 

megye 

Veszprém 

megye 

Győr-

Moson-

Sopron 

megye 

Vas 

megye 

Zala 

megye 

Baranya 

megye 

Somogy 

megye 

Tolna 

megye 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

megye 

Heves 

megye 

Nógrád 

megye 

Hajdú-

Bihar 

megye 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

megye 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

megye 

Bács-

Kiskun 

megye 

Békés 

megye 

Csongrád 

megye 

összesen 

1* szálloda 34,1 42,6 32,2 54,7 18 20,9 53,1 8,6   16 36 15,1 38,5     28,4 27,8 35,8 3,3 21,8   

2* szálloda 27,8 22,8 35,6 20,4 36,1 19,3 24,8 52,3 34,2 27,9 37,9 19,2 21,8 25,1 19,2 38,9 26,1 42,2 18,4 23,1 34,1 

3* szálloda 44,2 51,6 27,6 30,7 36,1 37 45,2 42,8 51,1 44,6 30,9 38,2 30,2 43,6 28,8 62,6 29,3 42,3 29,5 46,1 27,4 

4* szálloda 57 66,2 53,3 60,4 39,8 45,9 40,3 55,5 55,6 59,3 43,2 28,1 53,7 48,6 29,6 48,6 48,4 49 42   45,2 

5* szálloda 65,3 67,9 39,4       14,7 43,2           32,6               

2007. év 

Mindösszesen 

Szállástípus 42,4 59,2 35,3 33,8 30,2 39,1 37,9 40,3 48 35,8 34,3 22,8 25,7 34,2 20,2 47,1 27 30,5 27,9 36,7 30,3 

Szálloda 

összesen 50,1 61,2 41 37,8 38,3 43,4 44,9 50,9 54,8 41,4 37,1 27,1 31,6 42,9 29,6 55,3 33,2 36,8 31 43,5 39,5 

1* szálloda 34,7 38 30,1 51 17,6 33,7 33,3 7,6   17,1 35,7 12,6 39,2     48,3 26,9 30,8 1,2 23,6 52,7 

2* szálloda 31,7 46,5 41,7 25,3 36 26,7 22,5 27,1 52,9 34,2 37,6 23,7 22,3 18,7 21,5 23,3 32,1 44,2 21,8 23,2 25,1 

3* szálloda 45,9 51,9 30,8 31,1 41,4 45,1 44 49,4 51,4 40,9 35,5 39,7 30,5 46,7 42,2 59 31,7 39,8 33,2 46,2 45,7 

4* szálloda 56,8 65,4 52,1 58,1 41,1 46,1 54,2 56,4 57,1 57,3 40,1 34,1 40,5 47,7 33,5 50,4 50,5 23,6 40,4 39,6 46,7 

5* szálloda 68,4 70,8 47,3       12,7 53,2 71   15,4     31,3               

2008. év 

Mindösszesen 

Szállástípus 41,1 56,9 34,9 28,7 22,8 38,5 37,9 41,6 46,3 35,8 34,4 22,6 24,8 35,5 20,8 42,7 29,6 32,2 26,9 34,8 32,9 

Szálloda  48,5 58,7 40,3 32,1 33,3 44,3 43,1 50,6 53,2 41,4 38,1 25,6 28,1 45,6 32,5 48,9 34,1 37 30,5 41,7 43,6 

1* szálloda 34,8 47,9   22,3   44,3 29,4     15,9 37,5   33,7     46,7 19,1 35,5       

2* szálloda 32,5 51,5 30,6 22,8 22 31,3 28 27 44,6 41,3 40,3 13,5 19,8 22,5 19,1   34,6 40,5 18,6 30 35,4 

3* szálloda 44,6 52 30,4 32,1 34,1 45,4 40,7 47,3 50,9 40,9 34,8 40,8 26,2 50   52 28,6 37,5 33,5 42,9 47,3 

4* szálloda 54,6 61,6 51,9 52,9 45,3 46,3 54,1 58,8 54,7 47,4 43,8 26,5 37,3 47,6   46,9 52,5 32,5   37,4   

5* szálloda 61,2 65,1                                       

2009. év Mindösszesen  37 48,1 31 26,3 18,6 34,4 37,3 41 43,5 31,4 32 23,8 22,9 32 18,6 38,1 25 30,1 24,7 33,2 31,6 
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Mutatók 

Szobakapacitás-kihasználtság (%) 

Terület 

Időszak Szállástípus 
Mindösszesen 

Terület 
Budapest 

Pest 

megye 

Fejér 

megye 

Komárom-

Esztergom 

megye 

Veszprém 

megye 

Győr-

Moson-

Sopron 

megye 

Vas 

megye 

Zala 

megye 

Baranya 

megye 

Somogy 

megye 

Tolna 

megye 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

megye 

Heves 

megye 

Nógrád 

megye 

Hajdú-

Bihar 

megye 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

megye 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

megye 

Bács-

Kiskun 

megye 

Békés 

megye 

Csongrád 

megye 

Szálloda  43,1 49,6 36,9 28,7 29,1 40,1 41,8 48,4 48,6 36,2 34,4 27,9 25,7 40 27,5 44 28,4 34,2 28,5 39,8 40,9 

1*  24,4 22,3   13,9   44       17,1 36,9   17     30,5   38,5       

2*  30,7 48,3 19,6 14,2 17,3 29,6 30,7 20,6 37,4 47,2 36,7 11,6 17,8 21,4 27,5   22,6 37,3 26,9 34,3 33 

3*  38,7 42,1 25,9 25,3 31,5 41,2 39,9 39,2 44,3 34,5 32,2 39,5 25,7 42,6 27,2 48,4 24,1 32,7 29,5 40,9 41,8 

4*  48,5 51,7 49 46,6 34,7 41,1 50,4 63 52,1 37,5 37 27,4 30,8 44   43 47,2 29   38,3   

5*  53,7 57,4                                       

2010. év 

Mindösszesen  37,6 50,6 32,2 29,1 18,5 33,9 39,2 45,2 42 32,9 31,1 21,9 21 28 20,7 38 26,4 28,7 27 32,6 26,6 

Szálloda  44,6 52,3 37,6 32,6 28,5 39,6 44,5 53,6 48,8 38,6 33,7 29,7 27,2 38,7 28,3 43,8 31,6 33,8 31,3 34,4 34 

1*  22,5 33,6   5,6   14,5       10,6 31,8   15,5         12,7       

2*  28,9 44,3 18,4 15,4 19,2 31,2 27,3 19,5 37,3 48,7 36,3   17,7 14,6 32,3   32,9 43,3 27,3 28,7 21,4 

3* 39 41,4 24,2 27,8 32,3 41,7 44 50,8 45,2 36,2 31,9 35,4 26,8 40,7 25,2 43,7 24,3 33,1 30 35,4 35,5 

4*  50 54,1 51 48,3 31 40 51,3 61,7 52,1 42,4 36,2 36,5 33,3 45,4   47,4 48,8 33,3   35,3 42,9 

5*  60,1 64,5                                       

2011. év 

Mindösszesen 37,8 54,4 30,6 27,1 21,2 32,1 40,9 45,9 42,8 28 31,1 20,9 19,1 31,1 16,8 35,8 22,6 31,8 29,9 29,7 26,1 

Szálloda  45,9 56,5 36,9 31,8 28,3 41,1 45,7 53,3 50,1 32,1 31,8 30,8 31,4 43,1 24,7 39,6 29,1 39,7 40 32,8 37,2 

1*  20,2 21,9           22,2                           

2*  31,6 54,1 22,1   18,9 49,1 23,7 20,9 17,3 34,9 36,8   29,2 23,2 18,8   27,3 55,9 28,9 31,1 22,6 

3*  39,4 43,1 27,5 29,6 33,8 41,6 44,9 51,8 47,7 29 26,5 25,5 30,2 45,4   36,3 22,4 40,3 46,9 29,2 37 

4*  53,4 60 48,7 46,9   41,5 51,1 66,1 54,3 41,8 36,1 39,6 38,7 47,8 42,5 45,5 52 37,7   46,4 46,2 

5*  63,3 68,1                                       

2012. 

augusztus 

Mindösszesen  52,1 70,5 43,9 33,7 39,1 55,5 57,5 56,9 59,9 34,6 54,3 27,6 33,4 46,9 23,2 51,4 30 47,3 31,8 44,9 30,2 

Szálloda  63,3 74,6 50,5 40,7 39,3 70,6 65,5 66,5 68,3 45,7 61,1 48,1 38,3 67,9 25 55,1 47,5 55,4 37,7 57,3 50,3 

1*  29,3 32,5           43     49,9                     
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Mutatók 

Szobakapacitás-kihasználtság (%) 

Terület 

Időszak Szállástípus 
Mindösszesen 

Terület 
Budapest 

Pest 

megye 

Fejér 

megye 

Komárom-

Esztergom 

megye 

Veszprém 

megye 

Győr-

Moson-

Sopron 

megye 

Vas 

megye 

Zala 

megye 

Baranya 

megye 

Somogy 

megye 

Tolna 

megye 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

megye 

Heves 

megye 

Nógrád 

megye 

Hajdú-

Bihar 

megye 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

megye 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

megye 

Bács-

Kiskun 

megye 

Békés 

megye 

Csongrád 

megye 

2*  38,3 50,9 21 8,8 33,3 65,2 21,8 35,5 35,4 30,2 38   50,4 36,7     65,9   27,4 25 34,5 

3*  57,7 63,1 38,9 43,8 44,6 69,4 63,2 67,4 67,3 39,7 58,7 27,4 37,8 66,1 39,5 61,4 44 47,8 37,9 41 27,8 

4*  74,6 80,3 65,6 63,1   76,8 75,7 76,4 72,6 63,9 78,7 73 52,5 77,2   66,7 52,7 66,8   72,3 68,7 

5*  77,3 82,2                                       

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adattár 
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3.3. táblázat: Egy kiadható szobára jutó bruttó szállásdíj-bevétel (REVPAR), Ft 

 

 Kereskedelmi 

szálláshelyek  
ebből: szállodák 

2003 3 528 4 769 

2004 4 216 5 507 

2005 4 716 6 223 

2006 5 377 7 076 

2007 5 727 7 444 

2008 5 698 7 242 

2009 5 137 6 423 

2010 5 016 6 344 

2011 5 056 6 540 

Forrás: KSH 

Az egy kiadható szobára jutó bruttó szállásdíj-bevétel 2007-2010 között folyamatosan 

csökkent, 2011-ben némi javulás állt be, ez azóta folytatódik. Ez mind a szállodák esetében, 

mind pedig az egyéb szálláshelyek esetében igaz. Az adatok nominális változást jeleznek, ami 

azt jelenti, hogy reálértéken a romlás egyelőre nem állt meg. 

3.4. táblázat: Egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj-bevétel, Ft 

 Külföldi Belföldi Összesen 

2003 6 272 3 013 4 771 

2004 6 613 3 546 5 251 

2005 7 029 4 271 5 777 

2006 8 737 4 584 6 707 

2007 8 894 5 007 6 971 

2008 8 710 5 309 7 013 

2009 8 396 5 445 6 899 

2010 8 296 5 013 6 627 

2011 8 507 5 088 6 814 

Forrás: KSH 

Az egy vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj-bevétel vonatkozásában a REVPAR mutatóhoz 

hasonló állítás tehető. Nominálisan ugyan mind a belföldi, mind a külföldi vendégéjszakák 

esetében a bevételek enyhe emelkedése tapasztalható, azonban ez reálértéken még mindig a 

bevételek csökkenését jelenti. Az adatok jelzik, hogy a külföldi vendégek révén nyert bevétel 

magasabb, mint a belföldiek révén, amit jelez a magasabb kategóriákban elszállásolt 

külföldiek jóval magasabb aránya is.   
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3.5. táblázat: Egy kiadott szobára jutó bruttó szállásdíj-bevétel (REVPOR), Ft 

 Egy kiadott szállodai szobára jutó 

bruttó szállásdíj-bevétel/nap (Ft) 

2003 10 913 

2004 11 869 

2005 12 938 

2006 14 772 

2007 14 858 

2008 14 932 

2009 14 903 

2010 14 321 

2011 14 248 

Forrás: KSH, saját számítás (REVPAR korrigálva a szállodai szoba-kihasználtsági 

mutatóval) 

Az egy kiadott szobára jutó bevétel esetében a nominális csökkenés továbbra sem állt meg 

jelezve, hogy az ágazat még mindig nem érte el a válság előtti állapotát. 

3.6. táblázat: Átlagos napi szobaár (ADR), Ft, havi adatok 

Időszak 

Öt- Négy- Három- Kettő- Egy- 
Szállodák 

átlagosan csillagos szállodák 

2008 

február 30 607 14 466 9 429 8 060 4 024 14 348 

május 37 641 17 499 10 090 7 980 4 992 16 116 

július 30 680 14 747 10 045 7 941 5 502 13 475 

december 29 690 15 850 10 361 7 978 6 030 15 332 

Jan-dec. 34 130 15 661 9 917 7 098 5 016 14 150 

2009 

február 30 091 14 262 9 637 7 525 5 422 14 331 

május 35 651 16 873 10 386 7 894 7 182 15 952 

július 30 714 15 273 11 094 8 264 7 494 14 461 

december 25 707 14 760 10 563 7 604 7 398 14 803 

Jan-dec. 31 050 15 396 10 305 7 959 7 297 14 944 

2010 

február 24 943 13 185 8 668 7 310 6 477 13 179 

május 30 053 15 040 9 682 7 780 6 726 14 775 

július 30 824 14 792 10 132 8 188 6 129 14 062 

december 29 271 14 671 9 458 7 118 6 086 14 747 

Jan-dec. 29 402 14 466 9 435 7 628 6 578 13 327 

2011 

február 26 836 12 983 8 618 7 171 7 089 13 022 

május 35 077 14 823 9 410 7 285 7 260 15 143 
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Időszak 

Öt- Négy- Három- Kettő- Egy- 
Szállodák 

átlagosan csillagos szállodák 

július 29 790 14 346 10 292 8 597 7 969 13 830 

december 33 838 15 356 10 100 7 429 6 552 15 773 

Jan-dec. 31 006 14 294 9 550 7 666 7 425 14 372 

2012 

február 29 900 12 684 8 447 6 330 6 234 13 118 

május 38 395 15 220 9 915 7 141 6 129 15 831 

július 31 880 15 326 10 905 7 559 7 630 14 898 

Jan-aug. 31 879 14 485 9 957 7 323 7 384 14 521 

Forrás: KSH 

Az átlagos napi szobaárak alakulása jelzi, hogy a bevételek éven belül jelentős fluktuációt 

mutatnak, s a nyári hónapokban kedvezőbb árak érvényesíthetők, mint a téli hónapokban. Az 

átlagos szobaár és az ötcsillagos kategória között több mint kétszeres különbség tapasztalható. 

A szobaárak Budapesten a legmagasabbak, ezt követi a Közép- és a Nyugat-Dunántúli régió. 

Az alföldi régiókban, illetve a Dél-Dunántúlon az árak nemcsak alacsonyabbak, hanem a 

magasabb kategóriák is csak elvétve találhatók meg. 

 

3.7. táblázat: Átlagos szállodai napi szobaár szállodakategóriák szerint (ADR), Ft, éves 

regionális adatok 

 

Időszak Budapest Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl 

 5* 4* 3* átlag 4* 3* 5* 4* 3* 

2004 30 136 14 172 8 423 9 650 13 208 8 636 15 127 11 284 7 150 

2005 33 286 15 346 8 993 9 566 12 752 8 458 19 044 11 299 7 969 

2006 37 404 18 276 10 337 10 634 13 688 10 413 19 096 12 393 9 435 

2007 37 913 17 462 10 240 11 820 14 582 11 635 18 621 12 884 8 841 

2008 36 202 17 174 9 719 12 614 15 051 12 389 20 535 12 907 9 211 

2009 32 987 16 398 9 725 13 0732 15 061 13 838 21 958 14 024 9 727 

2010 30 531 15 120 8 976 13 447 15 880 11 864 23 488 13 017 7 838 

2011 32 180 14 598 9 311 13 240 16 702 11 918 25 848 13 427 7 814 
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Időszak Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld 

 átlag 4* 3* átlag 4* 3* átlag 4* 3* átlag 4* 3* 

2004 7 119 13 270 6 528 10 021 13 159 9 488 7 143 10 199 6 132 7 354 12 433 7 019 

2005 7 912 13 263 7 070 10 351 12 513 10 303 7 493 10 913 6 674 7 759 12 045 7 198 

2006 9 519 13 793 8 929 11 861 16 371 11 450 7 974 11 666 6 942 8 489 12 681 8 151 

2007 10 022 14 396 9 138 12 872 19 026 11 658 9 250 13 159 8 088 9 547 13 622 9 059 

2008 10 342 15 722 9 538 10 829 20 352 11 924 9 499 13 381 8 703 9 438 14 728 9 460 

2009 10 827 15 027 10 211 11 0143 18 374 12 415 10 042 13 572 8 535 9 905 15 881 9 859 

2010 10 972 14 441 10 154 11 440 17 326 12 812 9 672 11 834 8 639 9 605 15 766 10 085 

2011 10 780 13 454 10 672 11 195 16 555 11 251 9 504 11 371 8 513 9 862 14 093 11 215 

Forrás: KSH 

3.8. táblázat: Egy szállodai szállásférőhelyre jutó vendégek száma 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Budapest 60,9 58,5 56,6 54,9 64,5 70,8 64,8 67,0 69,9 59,3 63,1 

Pest 38,9 41,8 44,2 50,4 55,6 60,3 56,4 58,3 64,6 55,6 54,8 

Fejér 31,2 32,3 26,7 22,1 24,2 26,0 29,9 28,1 29,4 29,2 35,7 

Komárom 38,1 37,2 34,4 30,6 31,1 34,1 33,8 35,3 40,2 37,4 36,3 

Veszprém 24,5 22,9 23,9 22,9 23,1 22,2 25,4 34,1 32,4 28,6 29,2 

Győr-

Moson 
44,7 47,9 40,3 45,3 46,4 54,4 57,9 57,7 56,5 53,4 53,2 

Vas 33,5 31,9 34,1 38,7 40,0 39,5 44,1 44,2 51,0 46,3 49,8 

Zala 28,9 25,2 29,7 29,7 32,4 31,4 35,4 38,5 37,8 34,9 34,6 

Baranya 38,0 35,8 36,0 35,1 38,6 38,2 43,2 42,7 44,7 38,3 41,3 

Somogy 18,1 18,1 17,1 16,2 14,2 17,9 18,4 22,3 23,6 20,6 21,3 

Tolna 17,8 17,6 18,8 19,7 20,4 24,2 27,0 27,7 25,5 26,7 33,2 

Borsod-

Abaúj 
40,1 36,5 36,4 35,1 34,6 32,2 37,8 32,7 33,1 31,5 32,3 

Heves 53,1 50,6 51,5 43,4 44,5 49,0 53,8 57,5 58,3 50,3 50,8 

Nógrád 28,4 26,4 28,9 25,2 40,3 30,2 28,8 47,9 48,3 47,1 41,6 

Hajdú 32,5 33,8 34,2 35,9 35,4 37,9 41,2 47,3 42,9 42,8 32,7 

Jász-

Nagykun 
25,4 28,3 26,1 28,7 31,8 34,7 37,4 34,8 35,7 38,5 36,3 

Szabolcs 43,7 46,5 46,6 39,4 36,7 37,6 42,5 43,3 39,1 42,1 43,0 

Békés 29,2 25,8 25,7 26,8 26,4 30,1 36,2 40,6 42,3 38,0 38,2 

Csongrád 43,9 37,9 36,8 38,0 36,0 40,8 44,5 46,8 44,9 45,6 46,3 

Bács-

Kiskun 
37,6 36,4 35,7 35,5 34,1 33,1 35,8 39,8 37,8 36,5 37,7 



 72 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Országos 

átlag 
39,2 38,3 37,6 37,3 40,5 43,3 44,2 47,4 48,6 43,7 45,3 

Forrás: KSH, saját számolás 

Az egy szállodai férőhelyre jutó vendégek száma megyénként és évenként is jelentős 

fluktuációt mutat. A budapesti érték itt is a legmagasabb, azonban tendenciájában a regionális 

különbségek már nem egyértelműek. Ugyanakkor a mutató elfedi azt a tényt, hogy az elérhető 

szálláshelyek száma megyénként jelentősen változik, tehát a viszonylag magas mutató mögött 

egy alacsony férőhelyszám is meghúzódhat. 

3.9. táblázat: Egységnyi szálloda-beruházási költség különböző besorolású 

szállodák esetében(telek és parkoló nélkül)9 

Szálloda típus 

Becsült beruházási 

költség/szoba (nettó 

ár) 

Átlagos 

szobaméret 

(nemzetközi 

standard) 

Becsült 

beruházási 

költség/m2 

(nettó ár) 

Ötcsillagos (nemzetközi upscale) 140 000 €- és a fölött 80-100 1750-2000 € 

Luxus (SPA, Wellness, több 

szolgáltatás) 
200000-300000 € 100 2000-3000 € 

Négycsillagos (nemzetközi mid 

market)(szobák, bár, egy étterem, 

egyszerűbb konferenciaszolgáltatás, 

fitness rész) 

70000-110000 € 50 1400-2200 € 

Háromcsillagos (nemzetközi budget) 40000-54000 € 45 900-1200 € 

Kétcsillagos (nemzetközi economy 

hotel) 
30000-45000 € 35 850-1200 € 

 

A fenti árak nemzetközileg elfogadott standardok. A hazai városi szálloda-beruházások 

esetében ezek az árak a gyakorlatban is érvényesülnek. A wellness kategóriájú vidéki 

szállodák, illetve a pályázati pénzekből megvalósított szállodák esetében valamelyest 

magasabbak az árak.  

3.10. táblázat: A beruházási költségek szerkezete 

Költségtípus Súly az összes beruházási költséghez viszonyítva 

(%) 

Hard costs 40-50% 

Gépek, berendezések, bútorok 20-25% 

 

9  Az adatok Németh Richárd, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlanszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójával 

folytatott konzultáció alapján lettek összeállítva. 
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Költségtípus Súly az összes beruházási költséghez viszonyítva 

(%) 

Soft costs 10-15% 

Finanszírozási költségek 2-4% 

Pre-opening costs 1-3% 

Tartalék 3-8% 

Ez a költségszerkezet természetesen szállodatípusonként jelentős különbségeket mutathat. 

A tapasztalatok szerint a telek vásárlása 8-20%-ot is el tud vinni a beruházási 

költségekből, ami teljesen átrendezheti a költségszerkezet. A magasabb kategóriájú 

szállodák esetében a berendezések, bútorok költségeinek aránya jóval magasabb, mint a 

szerényebb komfortot nyújtó szállodák esetében.  
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