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Közép-Dunántúl 
2011. november végéig Közép-Dunántúl kereskedelmi szálláshelyein 
712 ezer vendég 1 millió 979 ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégek 
száma 2,6, a vendégéjszakáké 5,6%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. 
A régióba érkező vendégek háromnegyede belföldi volt, és kétharmaduk 
Veszprém megyében szállt meg. 
Közép-Dunántúl egészét tekintve a hazai vendéglétszám 3,4, a vendégéj-
szakáké 6,2%-kal csökkent 2010. november végéhez képest. A vendégek 
egyötöde Fejér megyében szállt meg, ahol a vendégszám 2,4%-os növe-
kedése mellett a vendégéjszakák száma 0,2%-kal csökkent. A másik két 
megyében mind a vendégek, mind az éjszakák száma elmaradt az egy 
évvel korábbitól. Komárom-Esztergom megyébe 13%-kal kevesebb ven-
dég érkezett, és hasonló mértékben csökkent a vendégéjszakák száma is. 
Veszprém megyében kisebb mértékű (3,1, illetve 6,7%-os) visszaesés 
következett be. 
A 170 ezer külföldi vendég 667 ezer – az előző év azonos időszakához 
képest 4,4%-kal kevesebb – vendégéjszakát töltött el a Közép-
Dunántúlon. A legtöbb vendéget küldő Németországból 5,3, a rangsor-
ban második Ausztriából 6,9%-kal maradt el a létszám a tavaly 
ilyenkoritól. Dániából 15, Romániából és Franciaországból 11–11, 
Hollandiából 8,6%-kal kevesebben látogatták meg a régiót. Másfél-
szeresére bővült az orosz és az ukrán vendéglétszám, és Lengyelországból 
is csaknem háromtizedével, Szlovákiából pedig közel negyedével többen 
érkeztek. A szálláshelyeken regisztrált külföldi vendégéjszakák száma 
Fejér megyében egytizedével emelkedett, Komáromban és Veszprém 
megyében azonban – 6,6 illetve 6,2%-kal – elmaradt a 2010. január – 
novemberitől. 

1. tábla
A vendégek és a vendégéjszakák számának alakulása, 
2011. január–november (előző év azonos időszaka=100,0)

(%)

Megnevezés
Fejér Komárom-

Esztergom Veszprém Közép-
Dunántúl 

együttmegye

Vendég

Külföldi 107,9 84,1 102,9 99,7
Belföldi 102,4 87,2 96,9 96,6
Összesen 103,5 86,2 98,2 97,4

Vendégéjszaka

Külföldi 110,2 93,4 93,8 95,6
Belföldi 99,8 88,5 93,3 93,8
Összesen 102,4 90,5 93,5 94,4

Az összes vendégéjszaka több mint fele a szállodákban realizálódott, 
ahol a külföldi vendégek 5,1, a belföldi vendégek 3,9%-kal több éjszakát 
töltöttek el, mint egy évvel korábban. A szállodák szobakihasználtsága a 
január-novemberi időszakban mindhárom megyében alacsonyabb volt 
az országosnál: Veszprém megyében a kiadható szobák 42, Fejér 
megyében 32, Komárom-Esztergomban pedig mindössze 29%-át érté-
kesítették.
November végéig a közép-dunántúli kereskedelmi szálláshelyek összes 
bruttó árbevétele 18,8 milliárd forintot tett ki, amelynek közel hattizede 
szállásdíjból származott. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva a szállásdíj-
bevételek Fejér megyében 9,3, Veszprém megyében pedig 1,5%-kal 
emelkedtek, Komárom-Esztergomban ugyanakkor 12%-kal csökkentek. 
A régióban a belföldi szállásdíjak több mint egynegyedét üdülési csekkel 
egyenlítették ki, a beváltott csekkek értéke (1,8 milliárd forint) 27%-kal 
kevesebb volt, mint 2010 azonos időszakában.

Balatoni üdülőkörzet 
2011. november végéig a balatoni szálláshelyek összesen 1 millió 101 ezer 
vendéget fogadtak, 7,2%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. 
A vendégkör közel háromnegyedét kitevő hazai vendégek száma 7,4, 
a külföldieké 6,8%-kal esett vissza. Az üdülőkörzet szálláshelyein 
3 millió 766 ezer vendégéjszakát regisztráltak, 8,4%-kal kevesebbet az egy 
évvel korábbinál. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 9,4, a külföl-
dieké 6,9%-kal csökkent.

1. ábra
Vendégéjszakák száma az üdülőkörzet megyéiben, 
január–november
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Az üdülőkörzet vendégéjszakáinak mintegy héttizede a szállodákban 
– elsősorban a három-, és négycsillagos kategóriájú szálláshelyeken – 
jelentkezett, és számuk 4,4%-kal csökkent 2010 azonos időszakához 
képest. A szállodai vendégéjszakák száma Somogy megyében a negyed-
ével, Veszprémben 2,6%-kal esett vissza, Zala megyében viszont 3,7%-
kal meghaladta az egy évvel korábbit. 
A Balaton térségét felkereső 297 ezer külföldi vendég közül legtöbben 
Németországból és Ausztriából érkeztek, bár számuk egy év alatt 18, 
illetve 13%-kal csökkent. A főbb küldő államok közül Szlovákiából három-
tizedével, Ukrajnából 18, Lengyelországból 13%-kal többen látogatták 
meg a térséget. Az európai kontinens országaiból 7,5%-kal kevesebb 
vendég foglalt szállást az üdülőkörzetben, Észak-Amerikából negyedével, 
Ázsiából pedig 15%-kal többen szálltak meg a Balatonnál, mint 2010. 
november végéig. 
A vendégek az egy évvel korábbinál 1,3%-kal kevesebb, átlagosan 3,4 
éjszakát töltöttek el a balatoni szálláshelyeken, ezen belül a külföldiek 
átlagosan 5, a belföldiek 2,8 éjszakát tartózkodtak. A legtovább – legalább 
egy hétig – a dán, a görög, a német, az orosz és az izraeli vendégek 
maradtak. A tartózkodási idő a gyógyvízéről híres zalai partszakaszon volt 
a leghosszabb, ahol a külföldiek átlagosan 5,8, a belföldiek 3,2 éjszakát 
regisztráltak.
2011. november végéig a balatoni szálláshelyek összesen 18,6 milliárd 
forint (az országos 15%-át kitevő) bruttó szállásdíj-bevételt értek el, 
ami folyó áron 3,6%-kal marad el az előző év azonos időszakától. 
A bevételek több mint négyötödét a szállodák realizálták, legnagyobb 
mértékben a gyógy- (25%-kal), valamint a wellness-szállodák (26%-kal) 
részesedtek. A kereskedelmi szálláshelyeken elfogadott üdülési csekkek 
összértéke (3,2 milliárd forint) harmadával maradt el az egy évvel 
korábbitól.
Az üdülőkörzetben kiadott szállodai szobák bruttó átlagára a január–
novemberi időszakban 11 700 forintot tett ki, ami 1,3%-kal haladta 
meg az előző év hasonló időszakit. Az üdülőkörzetben meghatározó 
szerepet játszó wellness-szállodákban (14 200 forint) és gyógyszállókban 
(11 200 forint) egyaránt 4,4%-kal csökkent az egy kiadott szobára jutó 
fajlagos szállásdíj-bevétel.

2. tábla
Bruttó szállásdíj-bevétel és a beváltott üdülési csekk értéke a 
balatoni szálláshelyeken, 2011. január–november

Szállás-
típus

Bruttó szállásdíj-bevétel Beváltott 
üdülési 
csekk 
értéke

Üdülési 
csekk ará-
nya a bel-
földi bruttó 

szállás-
díjból, %

külföldi belföldi összesen

millió forint

Szálloda 6 806 8 746 15 552 2 701 31,5
Panzió 136 414 550 201 51,4
Üdülőház 335 705 1 040 177 26,5
Közösségi 
  szállás  

35 485 520 33 7,5

Kemping 594 360 954 115 32,3
Összesen 7 906 10 720 18 626 3 229 30,9

Előző év azonos időszaka = 100,0%
Szálloda 102,3 96,8 99,1 71,4 74,3
Panzió 63,9 56,2 58,0 40,8 73,7
Üdülőház 102,1 96,0 97,9 62,7 66,8
Közösségi 
  szállás  

68,7 94,3 92,0 41,4 43,7

Kemping 89,8 92,8 90,9 68,6 72,6
Összesen 100,0 94,0 96,4 67,2 71,9

A balatoni szállodák az első tizenegy hónap során átlagosan 46%-os 
szobakihasználtsággal működtek, ami 1,1 százalékponttal volt több, 
mint az előző év azonos időszakában. Jóval kedvezőbb a gyógyszállók 
kihasználtsága, ahol a foglalások (az országost meghaladó) 65%-os 
szintet értek el. A szállodai átlagnál valamivel kisebb, 43%-os telített-
séggel üzemeltek a belföldi vendégek körében népszerű wellness-
szállodák.
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