PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
A magyar lakosság utazási szokásai 2012-ben1
A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készített kutatás alapján összeállította: Mester Tünde2

A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató Társaság 2012 decemberében a magyar lakosság utazási szokásait feltáró kutatást végzett 1000 fôs, országosan reprezentatív mintán. Egy 2000 óta
tartó, módszertanát és folytonosságát tekintve egyedülállónak tekinthetô kutatássorozat részeként a kutatás az
adatfelvételt megelôzô 12 hónap egy- és többnapos utazásait, valamint a háztartás számára legfontosabb utazást,
azaz a fôutazást vizsgálta meg részletesen.
2011 decembere és 2012 novembere között a megkérdezett magyar háztartások 73,3%-a vett részt egynapos
utazáson, azaz kiránduláson. A kiránduló háztartások 84,3%-a csak belföldi, 1,0%-a csak külföldi, 14,7%-a pedig bel- és
külföldi kirándulást egyaránt tett. Ez idô alatt a megkérdezett háztartások 63,1%-a vett részt többnapos utazáson. Az
utazó háztartások közül 60,9% csak belföldi, 13,7% csak külföldi, 25,4% pedig bel- és külföldi utazáson egyaránt járt. Az
összes háztartás 54,4%-a vett részt többnapos belföldi utazáson. Fôutazás a megkérdezett háztartások 44,4%-ában – a
többnapos utazáson részt vevô háztartások 70,4%-ában – fordult elô. A fôutazások 60,7%-a belföldi, 39,3%-a külföldi volt.
A 2003 és 2012 között eltelt idôszak adatait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az utazásból való kimaradásban egyre nagyobb szerephez jutnak az anyagi okok. Látható az is, hogy a belföldi utazások sokkal nagyobb
mértékben függnek a gazdasági környezet alakulásától, mint a külföldi utazások. Az utazók összességében egyre
tájékozottabbak és egyre aktívabbak. Az általános trendekkel ellentétben a magyar utazók ritkábban utaznak,
mint tíz éve, ám hosszabb utazásokat tesznek. A turizmus területi koncentrációja nem csökkent érdemben, ám a
szezonalitás mérséklôdött.

Kulcsszavak: magyar lakosság, egynapos utazás, kirán
dulás, többnapos utazás, fôutazás, belföldi utazás, kül
földi utazás, trend.

Bevezetés
A világ turizmusának jelentôs része a belföldi utazások
hoz köthetô, nemzetközi tapasztalatok szerint a belföldi
turizmus szilárd alapot adhat egy ország turisztikai telje
sítményéhez. Az országhatárokon belül tett utazások
eredményeként nem csupán az ehhez kapcsolódó kiadá
sok maradnak az adott desztináción belül, hanem a hazai
értékek megismerése az utazók számára fontos érzelmi
elônyöket is biztosít, és a turisztikai szolgáltatók számára
is hozzájárul a kapacitások idôbeni és térbeni koncentrá
ciójának enyhítéséhez, jobb kihasználásához.
Az elmúlt évtizedekben az utazás Magyarországon
is egyre inkább a mindennapi élet részévé vált, ezzel pár
huzamosan például a kereskedelmi szálláshelyeken ten
denciájában nô a belföldi vendégéjszakák száma. Mind
ebben a külsô tényezôk mellett a keresleti és kínálati
trendek egyaránt szerepet játszanak. E trendeknek, illet
ve a belföldi turizmus versenytársainak a megismerését
  A kutatást a Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T.
Piac- és Közvélemény-kutató Társaság készítette. A kutatás
elkészítésében dr. Ács Ferenc és dr. Sárkány Éva mûködött közre,
valamint az MT Zrt. részérôl Mester Tünde és Halassy Emôke.
2
  Vezetô kutató, Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Iroda, e-mail:
mester@itthon.hu.
1
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(közvetve a kínálat további fejlôdését) szolgálhatják a
jelen tanulmányban bemutatásra kerülô, a magyar lakos
ság utazási szokásai vizsgálatát tekintve egyedülállónak
tekinthetô kutatássorozat eredményei.
A 2012. évi utazási szokások bemutatása mellett a
rendelkezésre álló korábbi kutatási eredményeknek kö
szönhetôen lehetôvé vált a lakosság utazási szokásaiban
az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások feltérké
pezése is. A változások elemzése különösen fontos, ami
kor a magyar lakosság utazási szokásait olyan jelentôs
külsô tényezôk befolyásolták, mint például a 2008-ban
kirobbant gazdasági válság.
A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásait a
Központi Statisztikai Hivatal3 (KSH) is rendszeresen vizs
gálja, ám a KSH adatfelvételének elsôdleges célja a turisz
tikai költés alakulásának vizsgálata. További fontos kü
lönbséget jelent, hogy a KSH nem vizsgálja a belföldi
egynapos utazások jellemzôit.

1. Módszertan
A M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató Kft. a Magyar
Turizmus Zrt. (MT Zrt.) megbízásából 2000–2006 között
évente, azóta kétévente vizsgálja a magyar lakosság uta
zási szokásait. A kutatás három témakörre fókuszált:
a vizsgálatot megelôzô 12 hónap egynapos utazásaira
  http://www.ksh.hu/apps/meta.objektum?p_lang=HU&p_menu
_id=110&p_ot_id=100&p_obj_id=OGT
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(kirándulásokra), a többnapos utazásokra és a fô uta
 zá
sokra.
A 2003–2012 között azonos módszertan szerint
készült felmérés lehetôvé teszi az eredmények összeha
sonlítását is. A legutóbbi, némiképp módosult módszer
tan szerinti vizsgálat adatfelvétele 2012 decemberében
történt.
A felméréshez – az ország 18 év feletti lakosságát
reprezentáló – kétlépcsôs, arányosan rétegzett, véletlen
szerûen kiválasztott 1000 személyt tartalmazó valószínû
ségi mintát használtunk. A véletlen mintavételi eljárásból
származó kisebb eltéréseket – a szakmai sztenderdeknek
megfelelôen – statisztikai módszerrel, több szempontú
súlyozással korrigáltuk. A személyi minta így nem, kor
összetétel, településszerkezet és régió szerint tükrözi a
mag yarországi viszonyokat.
Annak érdekében, hogy a háztartásokra vonatkozó
megállapításainkat országos szintre vetítve lehessen ér
telmezni, a megyénkénti háztartásszám és háztartásmé
ret arányokat is figyelembe vettük. Ennek megfelelôen
az interjúalanyok által közölt információkat a teljes fel
nôtt (18 év feletti) magyar lakosságra, illetve a magyar
háztartásokra vonatkozóan értelmezzük.
A kutatás a következô kérdéskörökre terjedt ki:
• Tekintettel arra, hogy a (szabadidôs) utazás az
egyéb szabadidôs tevékenységekkel is „versenyben
áll”, vizsgáltuk, hogy mivel töltik szívesen idejüket
a megkérdezettek, mi nyújt számukra kikapcsoló
dást, és ebben milyen szerepet játszik az utazás.
Mivel feltételezésünk szerint a külföldi kapcsolatok
és tapasztalatok befolyásolják a külföldi, illetve bel
földi utazásokkal kapcsolatos attitûdöket és visel
kedést, a kutatás kiterjedt arra is, hogy a külföldön
élô rokonok, továbbá a külföldi tanulás, munkavál
lalás mennyiben befolyásolja az utazásokat.
• Az egynapos utazások (azaz kirándulások) jellem
zôi4 olyan utazásra vonatkozóan, amelynek során
a háztartás valamelyik tagja egy napnál rövidebb
ideig volt egy másik településen, és az utazás moti
vációja nem rendszeres munkavégzés vagy tanulás
volt.
• A többnapos utazások (azaz utazások) jellemzôi5:
olyan utazás esetében, amelynek során a háztar
tás valamelyik tagja legalább egy éjszakát távol
töltött lakóhelyétôl – de amely nem tartott egy
évnél tovább –, és az utazás célja nem rendszeres
munkavégzés volt.
4
  A pontos úti célra, illetve az információgyûjtésre vonatkozó
kérdés terjedelmi okokból csak a többnapos utazások esetében
szerepelt a 2012. évi felmérésben.
5
  A z igénybe vett közlekedési eszközre vonatkozó kérdés terje
delmi okokból nem szerepelt a 2012. évi felmérésben. A 2010.
évi felmérési eredmények kivonatos elemzése a Magyar Turiz
mus Zrt. itthon.hu címen elérhetô honlapjának Szakmai oldalain
a Kutatások, statisztika menüpontban olvasható.

• A vizsgált 12 hónap fôutazásának (az elôbbi utazá
sok közül a háztartás számára legfontosabb utazá
sának) az utazásoknál részletesebben vizsgált jel
lemzôi4.
További fontos módszertani újítást jelent, hogy a 2012. évi
felmérés során az egynapos (nem munkavégzés és tanulás
céljából tett) utazásokon belül megkülönböztettük a szo
kásos és nem szokásos életvitelhez tartozó utazásokat.
Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN World Tourism
Organization)6 és az Európai Unió7 által használt fogalom
rendszerrel összhangban a szokásos életvitelhez tartozó
egynapos utazások körébe tartoznak azok a rendszeres,
más településre irányuló (vásárlás, gyógykezelés, szóra
kozás, telekgondozás, sportolás, ügyintézés stb. céljából
tett) utazások, amelyek idôtartama egy napnál rövidebb.
(A rendszeres munkavégzés és a tanulás is a szokásos élet
vitelhez tartozik, de a kutatás során az ilyen célból történô
utazásokat eleve nem vizsgáltuk.) A nemzetközi gyakor
latnak megfelelôen ebbôl a szempontból az úti cél távol
sága a lakóhelytôl közömbös. Elemzésünkben kiemelten
vizsgáljuk a nem szokásos életvitelhez tartozó egynapos
utazások jellemzôit, mivel ezek tekinthetôk egyértelmûen
turisztikai célú utazásoknak.
A kutatás során a fôutazással való elégedettség
mérésére az MT Zrt. megbízásából, vele együttmûködésben
a M.Á.S.T. Piac- és Közvélemény-kutató Kft. által kidolgo
zott Turisztikai Elégedettségi Modellt (TEM-modell)8 vet
tük alapul. A TEM-modell 5 fokozatú skálán értékeli az
elvárásokat és az elégedettséget, amelyet az interjúala
nyok véleményében megjelenô differenciák határozot
tabb megjelenítése érdekében százas skálára vetíti ki.
Ebben a rendszerben a maximális fontosságot, illetve
elégedettséget a 100-as érték jelzi.

2. A magyar lakosság szabadidôeltöltési szokásai
A kutatás tapasztalata szerint legtöbben a családdal
együtt töltött idô (65,5%) alatt tudnak feltöltôdni, de a
televízió (61,6%) is nagyon sokak számára biztosít kelle
mes idôtöltést. A megkérdezettek fele (53,5%) szívesen
  http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-ba
sic-glossary
7
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-09022/EN/KS-RA-09-022-EN.PDF
8
  A TEM-modell a turisták valamely desztináció környezetével,
különbözô szolgáltatásaival, programjaival, látnivalóival, körül
ményeivel való elégedettséget mutatja – az egyes területi egy
ségekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó részindexek, valamint
a teljes desztinációval való elégedettséget jelzô aggregált index
segítségével – az egyes tényezôk fontosságával összevetve.
A modell alkalmas a különbözô szintû desztinációkkal való elé
gedettség mérésére. A TEM-modell módszertanával kapcsolatban
részletes felvilágosítás az MT Zrt. Kutatási Irodájától kapható.
6
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van együtt barátaival, az olvasás, zenehallgatás – és ami
a turizmus szempontjából is érdekes lehet – a színház, a
mozi, a kulturális programokon való részvétel, múzeum
látogatás egyharmaduk (34,7%) számára nyújt kikapcso
lódást. A szürke hétköznapokból való kiszakadásban a
kirándulásnak (23,0%) és az utazásnak (22,1%) gyakorla
tilag azonos súlya van, e két tevékenység a rangsor 6.,
illetve 7. helyén szerepel.

3. A magyar háztartások utazási
szokásai 2012-ben
2011. december eleje és 2012. november vége között a
megkérdezett háztartások 53,2%-a egy- és többnapos
utazáson is részt vett, 20,1%-a csak egy-, 9,9%-a csak
többnapos utazáson vett részt, 16,8%-a pedig sem egy-,
sem többnapos utazáson nem vett részt.
3.1. a magyar háztartások EGYNAPOS UTAZÁSAi
3.1.1. Az összes egynapos utazás
A vizsgált idôszakban a háztartások 73,3%-a vett részt
egynapos utazáson. Ezek 99,0%-a történt belföldön: csak
belföldön 94,3%, külföldön és belföldön is 14,7% járt. Csak
külföldre az utazó háztartások 1,0%-a kirándult.
Belföldi egynapos utazáson az összes megkérde
zett háztartás 72,6%-a járt. A teljes lakosságra vetítve egy
magyar háztartás átlagosan 8,49 alkalommal vett részt
egynapos utazáson belföldön. A vizsgálatba bevont ház
tartások 11,5%-a járt külföldi egynapos utazáson. A kül
földi egynapos utazáson részt vevô háztartások átlago
san 2,53 egynapos utazást tettek.
A háztartások belföldi egynapos utazásainak
29,7%-a a nyári hónapokra esett, de minden más hónap,
szezon szerepe is jelentôs volt: még a téli hónapokra is
meglehetôsen sok (21,8%) kirándulás esett. A háztartások
külföldi egynapos utazásai az évszakokat tekintve hason
lóan egyenletesen oszlottak meg.
A háztartások belföldi kirándulásainak motivációi
közül kiemelkedik a vásárlás (40,2%), amit a rokonok és
ismerôsök meglátogatása (22,2%) követ. A háztartások
külföldi egynapos utazásai hozzávetôleg negyedének
(25,5%) volt a vásárlás a motivációja, ezt követte 19,3%-kal
a sportolás, sportjellegû tevékenység végzése.
3.1.2. A szokásos életvitelhez nem tartozó
egynapos utazások
A vizsgált idôszakban a magyar háztartások körülbelül
fele, 52,5%-a vett részt nem szokásos életvitelhez tartozó, azaz kifejezetten turisztikai célú egynapos utazáson.
A kiránduló háztartások 28,4%-a kizárólag a szokásos élet
vitelhez tartozó, 47,4%-a az ahhoz nem tartozó egynapos

22

Turizmus bulletin XV. évfolyam 1. szám

utazáson vett részt, illetve a kiránduló háztartások 24,2%-a
mindkettôn volt legalább egyszer a vizsgált idôszakban.
Belföldi egynapos, nem szokásos életvitelhez tar
tozó utazáson a megkérdezett háztartások 51,9%-a járt,
átlagosan 2,49 alkalommal, ilyen külföldi utazáson pedig
11,0%-uk (átlagosan 0,20 alkalommal).
A szokásos életvitelhez nem tartozó egynapos uta
záson részt vevô háztartások 99,0%-a volt belföldön: csak
belföldön 84,3%, külföldön és belföldön is 14,7% járt. Csak
külföldre az utazó háztartások 1,0%-a tett a szokásos
életviteléhez nem tartozó kirándulást.
A belföldi egynapos utazások döntô többsége
(70,5%) a szokásos életvitelhez kapcsolódott, szemben a
külföldiekkel, ahol ez az arány 32,7% volt.
A szokásos életvitelhez nem tartozó kirándulások
túlnyomó többsége (92,7%) belföldre irányult. Ezek
37,9%-a a nyári hónapokra esett, de a tavaszi (24,5%) és
az ôszi (22,1%) szezon szerepe is jelentôs volt. A téli hóna
pokra meglehetôsen kevés (15,5%) ilyen kirándulás esett.
A hasonló külföldi egynapos utazások az évszakokat
tekintve egyenletesebben oszlottak meg. Nyáron tették
ezek 35,2%-át, télen a 27,4%-át, ôsszel a 20,8%-át, tavas�
szal pedig a 16,6%-át.
A szokásos életvitelhez nem tartozó belföldi kirán
dulások motivációi közül a rokonok és ismerôsök meg
látogatása (31,9%) emelkedik ki, amit a vásárlás (10,4%)
követ. A harmadik legfontosabb motiváció a vízparti
kirándulás volt (10,1%), míg 6,8%-nak gyógy
kezelés,
6,3%-nak pedig városlátogatás volt a célja (1. táblázat).
3.2. A MAGYAR HÁZTARTÁSOK Többnapos utazásAI
3.2.1. A háztartások többnapos utazásainak jellemzôi
2011. december eleje és 2012. november vége között a
magyar háztartások 63,1%-a vett részt többnapos utazá
son. Az utazó háztartások 86,3%-a járt belföldön: 60,9%
csak belföldön, 25,4% pedig bel- és külföldön is járt. Csak
külföldre mindössze 13,7% utazott. Minél nagyobb a ház
tartás, minél jobb az anyagi helyzete, annál valószínûbb,
hogy a háztartásban elôfordult többnapos utazás.
Belföldön az összes megkérdezett háztartás 54,4%-a
utazott, átlagosan 3,65 alkalommal. Belföldi utazáson az
átlagosnál magasabb arányban vettek részt a háromfôs,
a két aktív keresôvel rendelkezô, az átlagos jövedelmû,
az egyéb város kategóriába tartozó településen, illetve
a Közép-Magyarország tervezési statisztikai régióban9
található háztartások. Külföldi utazáson a vizsgálatba
vont háztartások 24,7%-a vett részt.
  A kutatás során demográfiai ismérvként használtuk azt a tény
adatot, hogy a megkérdezett háztartás melyik KSH tervezésistatisztikai régióban található, emellett a kutatás kiterjedt a
turisztikai régiók mint úti célok vizsgálatára is.
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1. táblázat
A háztartások utazásainak motivációi (%)
Szokásos életvitelhez
nem tartozó egynapos
utazások

Többnapos belföldi utazások

Motiváció
Belföldi

Külföldi

Összesen

1–3
éjszakás
belföldi
utazás

4 éjsza
kásnál
hosszabb
belföldi
utazás

Többnapos
külföldi
utazások

Rokon, barát, ismerôs meglátogatása

31,9

8,8

42,1

51,4

21,1

20,7

Vízparti kirándulás, üdülés

10,1

5,7

17,6

9,4

35,7

24,3

Egészségmegôrzés*

1,7

–

8,1

9,0

6,0

1,1

Nyaraló, második otthon felkeresése

1,0

0,5

6,1

4,4

10,0

0,6

Üzleti utazás

1,9

4,3

4,3

6,2

0,2

3,0

Gyógykezeltetés*

6,8

–

3,6

2,5

6,1

0,1

Hegyvidéki kirándulás, üdülés

5,8

3,3

2,8

2,4

3,9

9,7

Iskolai tanulmányút, kirándulás, táborozás

2,4

1,1

2,7

2,4

3,3

1,2

Kulturális rendezvény meglátogatása

4,6

2,0

2,4

2,5

2,3

1,2

Városlátogatás

6,3

23,1

2,2

1,5

3,7

17,1

Sportolás, sportjellegû tevékenység végzése

3,3

9,7

1,2

1,7

0,1

9,5

Egyéb rendezvény meglátogatása

4,0

4,5

1,0

1,1

0,7

0,5

Kertészkedés, kerti munka

0,5

0,9

1,1

0,5

–

Borkóstolás, gasztronómia

1,4

0,6

0,7

0,8

0,4

–

Sportrendezvény meglátogatása

1,6

0,6

0,1

2,0

1,8

Falusi turizmus

0,3

0,4

0,5

0,5

0,7

2,4

Vásárlás

10,4

29,4

0,2

0,2

0,2

0,4

Vallási turizmus

0,1

–

0,3

0,4

0,2

0,9

Nyelvtanulás

0,2

4,0

–

–

–

1,8

Egyéb

5,8

2,6

2,6

2,4

3,0

3,8

Összesen

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

N

2492

196

1725

1192

532

389

Megyjegyzés: a többnapos belföldi utazások motivációinak gyakorisága szerint rendezve. A háztartások szokásos életvitelhez nem
tartozó egynapos külföldi utazásai esetében a tíz százalék alatti részesedéssel bíró motivációkra vonatkozó adat az alacsony elem
szám miatt nem tekinthetô megbízhatónak.
* Egészségturizmus (gyógykezeltetés és egészségmegôrzés) összesen: szokásos életvitelhez nem tartozó egynapos belföldi uta
zásoknál: 8,5%, külföldi utazásoknál: 0,0%. Többnapos belföldi utazásoknál: 11,7%, 1–3 éjszakás belföldi utazásoknál: 11,5%, legalább
4 éjszakás belföldi utazásoknál: 12,1%. Többnapos külföldi utazásoknál: 13,5%
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

Becslésünk szerint a magyar háztartások a vizsgált idô
szakban 8,6 millió utazáson vettek részt: 7,0 millió belföldi
és 1,6 millió külföldi utat tettek. A magyar lakosság legnép
szerûbb úti céljai a magyarországi régiók voltak, a Tisza-tó
a 15. helyre került Ausztria, Románia, Olaszország, Horvát
ország, Németország és Nagy-Britannia mögött (1. ábra).
A háztartások belföldön tett utazásainak negyede
(25,2%) a Balaton turisztikai régióba irányult. A második
helyen Budapest–Közép-Dunavidék (BKD) régió állt (19,3%),

a harmadik legnépszerûbb régió a Nyugat-Dunántúl volt
(18,6%). Az utazás idôtartama szerint szignifikáns eltérés
mutatkozott az egyes régiók felkeresésében. A rövid uta
zások során a Nyugat-Dunántúl és a BKD régió, a hosszabb
utazások esetében pedig a Balaton turisztikai régió bizo
nyult a legnépszerûbbnek (2. táblázat).
A külföldi utazáson részt vevô háztartások átlago
san 1,77 külföldi utazást tettek a vizsgált idôszakban.
A külföldi utazások 15,4%-ának Ausztria volt az úti célja.
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1. ábra
A magyar háztartások legnépszerûbb úti céljai
(a többnapos utazások száma az összes magyar háztartásra vetítve, ezer utazás)
1772 (20,5%)

Balaton
Budapest–Közép-Dunavidék

1363 (15,8%)

Nyugat-Dunántúl

1311 (15,2%)
664 (7,7%)

Észak-Alföld

607 (7,0%)

Észak-Magyarország

453 (5,2%)

Közép-Dunántúl

415 (4,8%)

Dél-Alföld

365 (4,2%)

Dél-Dunántúl

244 (2,8%)

Ausztria

219 (2,5%)

Románia

172 (2,0%)

Olaszország

142 (1,6%)

Horvátország
Németország

107 (1,2%)

Nagy-Britannia

102 (1,2%)

Tisza-tó

101 (1,2%)
75 (0,9%)

Spanyolország

49 (0,6%)

Szlovákia
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Megjegyzés: BKD = Budapest–Közép-Dunavidék, összes utazás = 8632 ezer utazás (81,7%-a belföldi, 18,3%-a külföldi utazás). Záró
jelben a 8632 ezer utazásból történô részesedés szerepel. N = 1000.
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

Romániába a külföldi utazások 13,9%-a, Olaszországba
10,8%-a irányult. Az utazások 8,8%-a volt Európán kívüli.
A külföldi és belföldi utazások között említésre
méltó eltérés tapasztalható az utazások hossza szerint.
A belföldi utazások között a rövid, 1–3 éjszakás, azaz a
– feltehetôleg – hétvégi utazások domináltak (69,3%).
21,2%-ot tettek ki a 4–6 éjszakás, 2,9%-ot az egyhetes utazások, egy hétnél tovább a belföldi utazások
6,7%-a tartott. A belföldi utazások átlagos hossza 3,41
éjszaka volt. A külföldi utazások 56,6%-a ezzel szemben
4–7 éjszakás, ötöde (19,6%) pedig 1–3 éjszakás volt.10
  A külföldi utazások esetében az alacsony mintaelemszám
következtében eltekintünk az 1–3 éjszakás és a 4 éjszakásnál
hosszabb utazások részletes elemzésétôl.

10
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Egy hétnél tovább 23,9%-uk, két hétnél 6,2%-uk tartott.
A külföldi utazások átlagosan 7,77 éjszakások voltak
(2. ábra). A külföldi utazások közül egy hétnél hosszabb
idôre Spanyolországba, Németországba, Nagy-Britanni
ába és Görögországba utaztak.
A kül- és belföldi utazások között ugyanakkor
nincs számottevô eltérés az utazás idôpontja szerint.
A legtöbb belföldi utazást (38,9%) a július–augusztusi
fôszezonban tették, de magas volt a június és a tavasz
aránya is. A téli hónapokban ritkán vettek részt belföldi
utazáson a háztartások – ebben az idôszakban az év
vége volt a legnépszerûbb. A külföldi utazások több
ségére (40,9%) is a nyári fôszezonban került sor. Az utó
szezon szerepe még jelentôs (19,8%) volt, de az elô- és
a téli szezoné már nem (10. táblázat).

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
2. táblázat
A turisztikai régiók népszerûsége az utazás
idôtartama szerint (%)
Utazás idôtartama
Régió

1–3
4 és több Összesen
éjszakás éjszakás

Balaton

15,6

46,7

25,1

Budapest–Közép-Dunavidék

21,9

13,5

19,3

Dél-Alföld

5,9

5,8

5,9

Dél-Dunántúl

5,6

4,2

5,2

Észak-Alföld

11,3

5,1

9,4

Észak-Magyarország

8,6

8,6

8,6

Közép-Dunántúl

6,7

5,7

6,4

Nyugat-Dunántúl

23,4

7,9

18,6

Tisza-tó

0,9

2,6

1,4

Összesen

100,0

100,0

100,0

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

Mind az 1–3 éjszakás, mind a 4 vagy ennél több éjszakás
belföldi utazások elsôsorban a nyári hónapokra koncent
rálódtak (3. táblázat).
Feltártuk, hogy a vizsgált idôszakban jelentkezô
hosszú hétvégék11 miként befolyásolják a háztartások
belföldi utazásainak számát és hosszát. A belföldi utazá
sok 13,6%-a érintette valamelyik hosszú hétvégét, ezek
átlagos hossza 3,26 éjszaka, a hosszú hétvégét nem érin
tô utazások átlagos idôtartama pedig 3,43 éjszaka volt,
vagyis a hosszú hétvégék alapvetôen nem befolyásolták
a háztartások belföldi utazásainak hosszát. A felmérés
ben részt vevô háztartások elsôsorban az Észak-Magyar
ország, a Dél-Alföld, a Nyugat-Dunántúl és a Balaton
turisztikai régiókat keresték fel a hosszú hétvégét érintô
utazásaik alkalmával.
A háztartások belföldi utazásainak motivációi köz ül a rokonok és ismerôsök felkeresése volt a legfonto
sabb: az utazások 42,1%-ának ez volt a fô célja. Vízparti
pihenés a belföldi utazások 17,6%-ának, egészségturiz
mus 11,7%-ának, a nyaraló felkeresése 6,1%-ának volt
a motivációja. Az 1–3 éjszakás utazásoknál a rokonok és
ismerôsök felkeresése (51,4%), a hosszabb utazásoknál
a vízparti pihenés (35,7%) volt a fô motiváció (1. táblázat).
A Balaton és a Tisza-tó esetében dominált a vízparti utazás, üdülés motiváció, a többi régió esetében
  A munkaszüneti napok számát a Munka Törvénykönyve hatá
rozza meg. Összesen tíz napot sorol fel: január 1., március 15.,
húsvéthétfô, május 1., pünkösdhétfô, augusztus 20., október 23.,
november 1. és december 25–26. A munkaszüneti napok körüli
munkarendet a nemzetgazdasági miniszter rendeletben szabá
lyozza. Ez a rendelet határozza meg, hogy az adott évben mely
hétvégék minôsülnek ún. hosszú hétvégének. 2012-ben kilenc
hosszú hétvége volt.
11

a rokonlátogatás volt az elsôdleges cél. A városlátogatás
a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld régióban, az egészség
megôrzés céljából tett utazás a Nyugat-Dunántúl, a hegy
vidéki utazás az Észak-Magyarország, a nyaraló felkere
sése a Közép-Dunántúl és a Balaton régió esetében volt
az átlagnál fontosabb motiváció. Leginkább a hegyvidéki
utazás, egészségmegôrzés, a rokonlátogatás, a nyaraló
felkeresése „évszakfüggetlen”.
A háztartások külföldi utazásainak motivációinál
némiképp eltérô sorrendet láthatunk: a vízparti kirándu
lás, üdülés volt a legnépszerûbb (24,3%), ezt követte a
rokonlátogatás (20,7%) (1. táblázat).
A háztartások belföldi utazásain átlagosan 1,75 fô
vett részt egy háztartásból. 1–3 éjszakára átlagosan 1,64
fô, 4 vagy több éjszakára átlagosan 2,01 fô utazott el
együtt a háztartásból. A háztartások egy külföldi utazá
sán átlagosan 1,91 fô vett részt.
A háztartások belföldi utazásainak többségében
(65,4%) a megkérdezettek ingyenes szállást vettek igény
be: az utazások 50,9%-ában ingyenes magánszálláson,
13,2%-ában saját nyaralóban, második otthonban laktak,
az utazások 1,0%-a esetében vállalati üdülôt, 0,3%-a ese
tében vadkempinget választottak. A fizetôs szálláshelyek
közül a szálloda (az összes belföldi utazás 9,1%-a) és
az apartman (6,0%) volt a legnépszerûbb. A háztartások
1–3 éjszakás belföldi utazásaikor az ingyenes magán
szállás szerepe jóval átlag feletti (58,1%), a 4 vagy annál
több éjszakás belföldi utazások során szignifikánsan ki
sebb (34,6%) volt. Ennek oka feltehetôleg a rövidebb és
3. táblázat
A háztartások belföldi utazásainak idôpont
és az utazás idôtartama szerinti megoszlása (%)
Utazás hossza
Hónap

1–3 éjszakás

4 és több
éjszakás

Összesen

Január

4,2

0,7

3,1

Február

4,2

0,9

3,2

Március

7,0

1,1

5,1

Április

8,0

3,0

6,5

Május

10,6

5,9

9,2

Június

10,7

13,1

11,4

Július

12,7

31,2

18,4

Augusztus

15,9

30,7

20,5

Szeptember

7,5

6,3

7,2

Október

8,8

2,1

6,7

November

5,7

2,3

4,7

December

4,7

2,7

4,1

Összesen

100,0

100,0

100,0

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.
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2. ábra
A háztartások többnapos utazásainak megoszlása az utazások idôtartama szerint (%)
35

30

1–3 éjszakás utazások
Belföldön: 69,3%
Külföldön: 19,5%

30,2

24,4

25

4–7 éjszakás utazások
Belföldön: 24,1%
Külföldön: 56,6%

20
14,7

15

10,1

10

15,7

14,4

12,9

8 éjszakás és hosszabb utazások
Belföldön: 6,7%
Külföldön: 23,9%

13,6
11,7

9,2

7,2

8,0

6,9
5,1

5

2,9

2,3

2,3
0,6

0

1

2

3

4

5
■ Belföld

N = 1732 belföldi utazás és 389 külföldi utazás 

hosszabb utazások jellemzô motivációjának köszönhetô:
az 1–3 éjszakás belföldi utazások fô motivációja a roko
nok, barátok meglátogatása volt.
A háztartások külföldi utazásai során a legmaga
sabb arányban szállodában (31,3%), azonbelül is három
csillagos szállodában (16,4%) szálltak meg az utazók. Ezt
követi a belfölditôl jóval elmaradó arányban (22,0%) az
ingyenes magánszállás. Apartmanban a háztartások kül
földi utazásainak 15,5%-ában szálltak meg. Összes
sé
gében külföldön 70,9%-ban fizetôs szálláshelyet vettek
igénybe (3. ábra).
3.2.2. A háztartások belföldi utazásokra vonatkozó
döntései és tájékozódási szokásai
A felmérés során elemeztük, hogy mi keltette fel a ház
tartások érdeklôdését az egyes belföldi úti célok iránt a
vizsgált idôszakban, és mi volt a legfontosabb szempont,
amely alapján végül kiválasztották az adott desztinációt.
Megvizsgáltuk azt is, hogy miként alakultak a háztartá
sok turisztikai információgyûjtési szokásai általában a
belföldi utazások esetében.
A vizsgált idôszakban az úti cél iránti érdeklôdést
a belföldi utazások esetében elsôsorban a rokonoktól,
barátoktól kapott meghívás (52,4%), valamint a saját
korábbi kedvezô tapasztalat (42,0%) és az ajánlás (25,2%)
keltette fel. Ha a szerint vizsgáljuk a kérdést, hogy kül
földre vagy belföldre utaztak a háztartások, azt tapasz
taljuk, hogy azoknál, akik külföldön és belföldön egyaránt
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Hosszabb

■ Külföld
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

jártak, jóval nagyobb szerepet kapott a korábbi látogatá
sok kedvezô tapasztalata, a rokonok, ismerôsök meghí
vása és az internet, mint azoknál, akik csak belföldön
jártak (4. táblázat).
Vizsgáltuk azt is, hogy jellemzôen mikor döntenek
a megkérdezettek a rövidebb, illetve a hosszabb tartóz
kodással járó belföldi utazásokról. A rövid (1–3 napos)
utazásokról a háztartások 43,1%-a két héten belül hozza
meg döntését, ezen belül 13,3%-a néhány nappal, 29,8%-a
pedig 1–2 héttel elôtte dönt. Az ennél hosszabb utakról
korábban határoznak: 31,8% egy-két hónappal, 12,0%
pedig 3–6 hónappal korábban dönt.
A belföldi utazáson részt vevô háztartások 45,7%-a
sem az utazás elôtt, sem az utazás közben nem szokott
turisztikai információkat gyûjteni (a rokonok, ismerôsök
felkeresése motivációval utazók aránya közel ugyanen�
nyi, 42,1%). Csak az utazás elôtt 34,7%, csak az utazás
alatt 2,0%, az utazás elôtt és közben is az utazó háztar
tások 17,6%-a szokott tájékozódni. Azok, akik külföldön
és belföldön egyaránt jártak, lényegesen magasabb
arányban gyûjtenek turisztikai információt (34,1% csak az
utazás elôtt, 2,6% csak az utazás alatt, 26,1% az utazás
elôtt és alatt egyaránt), mint azok, akik csak belföldön
voltak, azaz a külföldre is utazók belföldi utazásaik ese
tében is nagyobb figyelmet fordítanak a tájékozódásra.
A háztartások többnapos belföldi utazásaival kap
csolatban elsôsorban az utazás elôtti információg yûjtés
a jellemzô. A belföldön utazó háztartások 52,2%-a az
utazás elôtt, 21,3% pedig az utazás alatt is tájékozódik.

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
A belföldi utazások elôtti információgyûjtés legfôbb esz
közei: az internetes honlapok (85,4%), a korábban ott járt
személyek, ismerôsök (36,2%), az internetes közösségi
oldalak (23,8%), az internetes fórumok (17,0%), a pros
pektusok (16,7%), a térképek (15,8%) és az útikönyvek
(12,7%). Az utazások közben elsôsorban az internetes
honlapok (14,3%), a prospektusok (12,9%), a térképek
segítségével, valamint közvetlenül a szállásadónál tájé
kozódnak (13,0%).
Egy-egy belföldi utazás megtervezésekor a háztar
tások fele (50,4%) általában igénybe veszi az internetet.
A válaszadók 49,2%-a információgyûjtésre használja az
internetet, 17,7%-a foglalásra és 7,4%-a fizetésre is.
3.2.3. A hosszabb belföldi utazás elmaradásának okai
A kizárólag csak külföldi utazáson vagy legfeljebb csak
3 éjszakás belföldi utazáson részt vevô 285 háztartásban
leggyakrabban anyagi okokkal (38,0%), illetve idôhiánnyal
(20,3%) indokolták a hosszabb belföldi utazás elmaradá
sát. A harmadik legtöbbször említett gátló tényezô, hogy
az anyagi lehetôségük miatt – ha már utazásra költenek
– inkább külföldre utaznak (16,1%), a negyedik ok pedig
az, hogy munkahelyi kötelezettségbôl és egyéb elfog
laltságból adódó idôhiány miatt nem tudtak belföldön
3. ábra
A háztartások többnapos utazása során igénybe vett
szálláshely típusa (%)
Belföld
Külföld

hosszabban utazni (inkább ez esetben is külföldre utaz
nak). A két utóbbi indok a belföldi utazások alacsonyabb
vonzerejére, presztízsére utal.
A hosszabb belföldi utazások elmaradását a külföl
dön élô családtaggal rendelkezô, illetve nem rendelkezô
háztartások tagjai egyaránt leggyakrabban anyagi okok
kal indokolták. Ebben a tekintetben tehát nincs különb
ség a két szegmens között. Fontos azonban kiemelni,
hogy a külföldön élô rokonsággal rendelkezô háztartások
az átlagosnál magasabb arányban nevezték meg az okok
között, hogy anyagi lehetôségük nem tette lehetôvé,
hogy belföldön hosszabban utazzanak, és ha már uta
zásra költöttek, inkább külföldre utaztak.
Ha a válaszokat három csoportban vizsgáljuk az uta
zástípusok szerint, jelentôs eltéréseket tapasztalunk.
A kizárólag 1–3 éjszakás belföldi utazáson részt vevô háztartások három legfontosabb indoka: anyagi lehetôségük
nem tette lehetôvé, hogy (egyáltalán) hosszabban utazza
nak, idôhiány miatt (egyáltalán) nem tudtak hosszabban
utazni, otthoni kötelezettségei(k) miatt nem utazhattak el
hosszabb idôre. (A kizárólag rövid belföldi utazáson részt
vevôk a többieknél magasabb arányban említették, hogy
nem szívesen töltenek hosszabb idôt távol otthonuktól.)
A kizárólag külföldi utazáson részt vevô háztartások három
legfontosabb indoka: a felkeresett úti cél természeti és
kulturális értékei, látnivalói nem találhatók meg belföldön,
külföldön a megszokottól eltérô a környezet, továbbá
ismeretlen úti célt akartak felkeresni. A külföldi és 1–3
éjszakás belföldi utazáson részt vevô háztartások három
legfontosabb indoka: anyagi lehetôségük nem tette lehe
tôvé, hogy (egyáltalán) hosszabban utazzanak, idôhiány
miatt (egyáltalán) nem tudtak hosszabban utazni, illetve
anyagi lehetôségük nem tette lehetôvé, hogy belföldön
hosszabban utazzanak (ha már utazásra költenek, inkább
külföldre utaznak).
3.3. A háztartások fôutazásainak jellemzôi

■ Ingyenes magánszállás (22,0; 50,9)
■ Saját nyaraló, üdülô,
telek (1,0; 13,1)
■ Szálloda (31,3; 9,1)
■ Apartman (15,5; 6,0)
■ Panzió (6,7; 5,4)

■ Fizetô magánszállás (9,3; 5,1)
■ Kemping (4,3; 2,4)
■ Ifjúsági szálló (1,4; 1,4)
■ Turistaszálló (2,2; 1,3)
■ Vállalati üdülô (0,2; 1,0)
■ Vadkemping (0,0; 0,3)

Megjegyzés: a zárójelben elsô helyen a külföldi, második helyen
a belföldi megoszlás olvasható. 

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

2011. december eleje és 2012. november vége között a
megkérdezett háztartások 44,4%-ában, az utazáson részt
vevô háztartások 70,4%-ában fordult elô fôutazás. (Az uta
záson részt vevô háztartások 29,6%-a egyik utazását sem
minôsítette fôutazásnak.) A fôutazások 60,7%-a belföldi,
39,3%-a külföldi volt. Akinek van külföldön élô családtagja,
rokona, illetve aki tanult, dolgozott a felmérést megelôzô
három évben külföldön, az átlagosnál magasabb arányban
vett részt külföldi fôutazáson.12 A vizsgált idôszakban tett
fôutazások közel negyede csupán 1–3 éjszakás, valamivel
több, mint háromnegyede legalább 4 éjszakás volt.
12
  A z alacsony mintaelemszám miatt a külföldi rokonokra, bará
tokra, továbbá a külföldi tanulásra, munkavégzésre vonatko
zóan közölt adatok csak tájékoztató jellegûek, azok mélyebb
következtetés levonására nem alkalmasak.
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4. táblázat
A háztartások belföldi úti céljai iránti érdeklôdést felkeltô tényezôk (említési arány, több válasz adható, %)
Belföldi többnapos utazások
Összesen

Kizárólag belföldi
utazáson részt vett

Belföldi és külföldi
utazáson egyaránt
részt vett

Rokonok, barátok meghívása

52,4

52,1

52,5

Korábbi látogatások kedvezô tapasztalata

42,0

36,7

54,4

  

Ismerôsök, rokonok ajánlása

25,2

22,7

31,1

Internetes honlap

13,8

12,3

17,3

Internetes közösségi oldal

7,5

6,6

9,6

Internetes fórum

7,3

7,3

7,2

Televízió-mûsor

7,2

6,5

9,0

Sajtóban olvasott cikk

6,8

5,7

9,3

Tájat, országot bemutató prospektus

6,0

6,4

5,1

Hirdetés

3,4

3,1

4,3

Utazási iroda ajánlata

1,5

0,4

4,3

Rádiómûsor

1,4

2,0

0,0

Tourinform irodában kapott tájékoztatás

1,0

0,9

1,2

Utazási kiállítás

0,7

0,5

1,0

Egyéb

26,8

26,8

26,7

N

544

372

152

A háztartások összes belföldi többnapos utazásaira vonatkozó adat szerint rendezve.

A belföldi fôutazások résztvevôi közül legtöbben a Balaton
turisztikai régiót részesítették elônyben, a hazai fôutazá
sok 42,8%-ának ez volt az úti célja (4. ábra). A rövidebb (1–3
éj
szakás) és a hosszabb (legalább 4 éjszakás) belföldi
fôutazások elsôdleges úti célja egyaránt a Balaton volt,
a rövidebb utazások harmada (34,8%), a hosszabb utak
közel fele (46,8%) ide irányult.
A belföldi fôutazáson részt vevô háztartások 74,6%-a
járt már korábban fôutazása helyszínén. A Közép-Dunántúl
települései voltak leginkább az „újonnan felfedezettek”,
ott csak a válaszadó háztartások 42,2%-a járt korábban.
Külföldi fôutazáson a megkérdezett háztartások
17,4%-a, a fôutazáson részt vevô háztartások 39,2%-a járt.
A 174 külföldre utazó által leggyakrabban említett úti cél
Románia (16,3%) volt. Horvátországot a második (11,6%),
Olaszországot (8,9%) és Nagy-Britanniát (8,9%) a harmadiknegyedik helyen említették. Nagy-Britannia esetében fel
tehetôleg a 2012. évi londoni olimpia erôsen befolyásolta
ezt az elôkelô helyezést. Az Európán kívüli fôutazások
részesedése 9,8%. A külföldi fôutazáson részt vevô háztar
tások 46,3%-a járt már korábban is fôutazása helyszínén.
A belföldi fôutazások 32,9%-a az 1–3 éjszakás
kategóriába tartozott, a legtöbb rövid belföldi fôutazás
(18,2%) hároméjszakás volt. A 4–7 éjszakás fôutazások
aránya 54,9%, az ennél hosszabb utaké 11,9%. A külföldi
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Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

fôutazások 73,5%-a 6 éjszakánál rövidebb volt. A külföldi
fôutazások 67,2%-a 4–7 éjszakás tartózkodással járt, az
ennél hosszabb utazások aránya 26,1%. A válaszadók
fôutazásuk során belföldön átlagosan 5,23, külföldön 7,67
éjszakát töltöttek otthonuktól távol.
A legtöbb háztartás (36,6%) augusztusban vett részt
az év legfontosabb belföldi utazásán. Júliusban utazott
további 31,2%, júniusban 9,2%. A válaszadó háztartások
közel negyede (23,0%) nem a nyári hónapokban volt bel
földi fôutazáson. Az utószezon vonatkozásában szeptem
ber érdemel említést, ekkor tették a belföldi fôutazások
5,3%-át, de feltehetôen a novemberi hosszú hétvége miatt
a fôutazások 4,5%-a erre a hónapra esett. Külföldi fôuta
záson a legtöbb háztartás (36,9%) augusztusban vett részt.
Júliusban további 20,7%, júniusban pedig 9,7% utazott.
A külföldi fôutazások 13,2%-ában (23 háztartás) az utazás
idôpontja hosszú hétvégére esett. Legtöbben (17 háztartás)
az augusztusi hosszú hétvégét használták ki.13
A háztartások belföldi fôutazásain átlagosan 2,39
fô, külföldi fôutazásain pedig 2,25 fô vett részt. A belföldi
fôutazások többségénél (83,1%) a háztartás minden tagja
részt vett a fôutazáson.
  A z alacsony mintaelemszám miatt az adatokat csak tájékoz
tató jelleggel közöljük.

13
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5. táblázat
A háztartások belföldi és külföldi fôutazásainak motivációi (%)
Belföldi fôutazások
Motiváció

Külföldi
fôutazások

Összesen

1–3 éjszakás

Legalább
4 éjszakás

Vízparti kirándulás, üdülés, utazás

39,4

26,7

45,8

37,0

Rokon, barát, ismerôs meglátogatása

16,6

19,3

15,3

18,7

Egészségmegôrzés*

15,2

22,6

11,6

0,9

Hegyvidéki kirándulás, üdülés, utazás

8,2

11,7

6,5

11,1

Gyógykezeltetés*

5,6

0,8

7,9

0,0

Városlátogatás

3,9

3,9

3,9

17,0

Nyaraló, második otthon felkeresése

2,4

–

3,6

–

Egyéb rendezvény meglátogatása

1,6

3,3

0,8

0,6

Falusi turizmus

1,6

1,8

1,5

1,8

Kulturális rendezvény meglátogatása

1,3

3,2

0,4

0,6

Sportolás, sportjellegû tevékenység végzése

1,0

0,9

1,4

5,8

Zarándoklaton, vallási turizmusban való részvétel

0,8

2,3

–

1,9

Iskolai tanulmányúton, kiránduláson, táborozáson való részvétel

0,4

–

0,5

0,6

Sportrendezvény meglátogatása

0,3

–

–

0,6

–

–

–

2,4

Nyelvtanulás
Egyéb
Összesen
N

1,7

3,4

0,8

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

270

89

181

174

Megjegyzés: a háztartások összes belföldi fôutazásaira vonatkozó adat szerint rendezve.
* Egészségturizmus (gyógykezeltetés és egészségmegôrzés) összesen a belföldi fôutazásoknál: 20,8%, az 1–3 éjszakás belföldi
fôutazásoknál: 23,4%, a legalább 4 éjszakás belföldi fôutazásoknál: 19,5%. Külföldi fôutazásoknál: 0,9%.
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

4. ábra
A háztartások belföldi fôutazásainak úti célja (%)
Észak-Alföld
(7,3)

Dél-Alföld (4,9)

ÉszakMagyarország
(13,2)

Balaton
(42,8)

DélDunántúl
(2,8)
NyugatDunántúl
(9,6)
Közép-Dunántúl
(5,3)

Tisza-tó (3,2)
Budapest–
Közép-Dunavidék (10,9)

N = 270 belföldi fôutazáson részt vevô háztartás
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

A vizsgált idôszakban az úti cél kedvezô természeti adott
ságait, látnivalóit említették a leggyakrabban a háztar
tások a desztináció kiválasztásának okai közt a belföldi
(40,0%) és a külföldi (51,0%) fôutazások esetében egyaránt
(5. ábra). A háztartások belföldi fôutazásaik esetében a
legfontosabb okként a korábbi kedvezô tapasztalatot
(14,1%), a külföldi fôutazások esetében pedig azt jelölték
meg, hogy rokon, barát, ismerôs lakik ott vagy utazott
oda korábban (11,8%).
A fôutazások legfontosabb motivációja a vízparti
pihenés volt bel- és külföldön egyaránt (39,4, illetve 37,0%).
Belföldön ezt az egészségturizmus követte 20,8%-kal
(5. táblázat). (Általában az 1–3 és a legalább 4 éjszakás
belföldi utazások esetében is ez volt a két fô motiváció.)
A háztartások belföldi fôutazásai során végzett
tevékenységek rangsorát a passzív pihenés, kikapcsoló
dás vezeti (80,3%), a második helyen a strandolás, fürdôzés
áll (59,3%), míg a háztartások külföldi utazásai esetében
elsô helyen a városlátogatás található (77,7%), ezt követi
a passzív pihenés, kikapcsolódás 62,3%-os említési gya
korisággal (6. táblázat).
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5. ábra
A háztartások fôutazásai helyszínének kiválasztási szempontjai (említési arány, több válasz adható, %)
Az úti cél kedvezô természeti adottságai, látnivalói
Korábbi kedvezô tapasztalat
Kedvezô ár–érték arány
Az úti cél kedvezô kulturális adottságai, látnivalói
Az utazás kedvezô ára, alacsony költsége
Oda egyszer el kell utazni az életben
Ott voltak engem érdeklô programok
Nem a háztartás tagjai döntöttek a fôutazás helyszínérôl
Meghívták
Különleges, egyedülálló hangulata van a helynek
Kedvezô éghajlat, idôjárás
Mindig oda megy
Rokonok, barátok, ismerôsôk ajánlották
Közel volt, könnyen el lehetett érni az adott helyet
Rokon, barát ismerôs lakik ott vagy utazott oda
Divatos hely
Vonzó kép él róla a válaszadóban, mindig oda vágyott
Talált egy nagyon jó, kedvezô konkrét ajánlatot
Még sosem járt ott, és új helyet akart megismerni
Más, mint a hétköznap megszokott, de nem egzotikus
Internetes fórumon, blogon ajánlották
Egzotikus hely volt
Egyéb ok

40,0

25,2
21,6
28,1
21
9,9
18,9
24,8
18,3
1,1
16,8
17
13,6
22,9
11,8
34,1
10,7
6,6
10,7
18,3
10,3
4,2
8,4
12,1
8,3
11,0
18,3
9,2
23
7,3
1,7
3,4
29,4
1,9
0
10
20
30
40

■ Belföld
N = 270 belföldi és 174 külföldi fôutazás

A háztartások belföldi fôutazásai során a leg
nép
sze
rûbbek az ingyenes szálláshelyek voltak (38,1%): 28,5%
ingyenes rokoni, baráti szállást választott, 6,3% saját tel
kére, nyaralójába ment, 3,3% vállalati üdülôben pihent.
A fizetôs szálláshelyek közül a szálloda (20,4%) volt a leg
népszerûbb, majd az apartman (12,8%), a fizetôs magán
szállás (10,0%) és a panzió (9,9%) következett a sorban.
A külföldi fôutazások 21,1%-ában vettek igénybe ing yenes
szálláshelyet a megkérdezettek: ingyenes magánszállá
son (20,1%), illetve saját nyaralójukban (1,0%) szálltak
meg. A fizetôs szálláshelyek közül a szálloda (32,5%) és az
apartman követett (16,5%) a legnépszerûbb.
A belföldi fôutazások során a válaszadó háztartások
38,6%-a vett igénybe a szálláshoz kapcsolódóan ellátást,
étkezést. Teljes ellátást a megkérdezettek 8,8%-a válasz
tott, félpanziót 19,7%-uk kért. A háztartások 42,2%-a saját
maga gondoskodott az ellátásáról, 19,2%-ról pedig a roko
nok, ismerôsök gondoskodtak. A külföldi fôutazáson részt
vevô háztartások kevesebb mint fele (45,5%) vett igénybe
szálláshoz kapcsolódó ellátást, étkezést. 36,8% saját maga
oldotta meg az ellátást, 17,7%-ról pedig a rokonok, isme
rôsök gondoskodtak.
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■ Külföld
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

A belföldi fôutazáson részt vevô háztartások 69,4%-a
étkezett az utazás során legalább egyszer vendéglátóhe
lyen. A vendéglátóhelyen étkezôk jellemzôen (40,9%)
naponta egyszer ettek az adott egységben. A külföldi
fôutazáson részt vevô háztartások 84,3%-a utazása során
legalább egyszer étkezett vendéglátóhelyen.
Az utazások 91,6%-át önállóan szervezték a részt
vevôk. 3,0% esetében vett részt a szervezésben utazási
iroda is, 5,4%-ot pedig egyéb intézmény (iskola, klub stb.)
szervezett. A külföldi fôutazásokat kisebb arányban,
65,6%-ban szervezték önállóan a résztvevôk (utazási
iroda: 32,7%, egyéb intézmény 1,7%). Teljes egészében a
külföldi fôutazások 15,7%-át szervezte utazási iroda.
A TEM-modell alkalmazásának eredményei szerint
a belföldi fôutazáson részt vevô háztartások magas elvá
rási szinttel (100 pontos skálán 80,7 pont) rendelkeznek,
a 86,9 pontos elégedettségi index pedig azt bizonyítja,
hogy utazásukkal nagyon elégedettek voltak. Az összes
turisztikai régió megítélése kedvezônek minôsíthetô az
eredmények alapján.14 A külföldi fôutazáson részt vevô
14
  A legtöbb régió esetében nagyon alacsony az elemszám, ezért
régiónkénti értékeket nem közlünk.
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háztartások is magas elvárási szinttel (81,4 pont) rendel
keznek, és többnyire nagyon elégedettek (86,7 pont).
Külön ki kell emelnünk, hogy a felmérés tanúsága szerint
jelentôs alulteljesítés mind belföldön, mind külföldön
egyetlen komponensnél, az ár–érték arány esetében
mutatható ki, a többi komponens vonatkozásában felül
teljesítés jelentkezett. Mindkét úti célnál a vendéglátás,
az informálódás, tájékozódás és a turisztikai vonzerôk
vonatkozásában a nyújtott teljesítmény jelentôsen meg
haladja az elvárásokat.
A belföldi fôutazás résztvevôinek 79,0%-a tervezi,
hogy a felmérést követô három év (2013–2015) során
ismét ellátogat a fôutazás helyszínére. Ez a magas arány
is megerôsíti az elégedettséget. Különösen a Dél-Dunán
túl és a Budapest–Közép-Dunavidék (89,8%) régióban
fô
utazást tett háztartások szeretnének visszatérni
korábbi fôutazásuk helyszínére. A külföldi fôutazáson
részt vevô háztartások 60,6%-a tervezi, hogy az elkövet
kezendô három év során ismét felkeresi fôutazásának
helyszínét.
A belföldi fôutazás elôtt az utazók 43,4%-a gyûjtött
turisztikai információt: 32,2% csak a fôutazás elôtt, 10,5%
elôtte és közben is, 0,7% csak alatta. Az információt gyûj
tôk aránya elmarad a belföldi utazásokénál mérttôl, ami
összefügghet azzal, hogy a fôutazások úti céljának kivá
lasztása során a korábbi kedvezô tapasztalat, az, hogy
rokon, barát, ismerôs lakik ott, illetve a meghívás volt a
legfontosabb szempont, azaz az elôzetes tájékozódás
szerepe kevésbé hangsúlyos. Az információt gyûjtôk az
in
ter
netrôl (honlap 85,4%, internetes közösségi oldal
21,1%, internetes fórumok 9,2%), a korábban ott járt sze
mélyektôl (37,0%), a prospektusokból (22,7%) és a térké
pekbôl (18,7%) tájékozódtak a leggyakrabban. A televíziómûsorokat 5,5%, az utazási irodákat 2,4%, a sajtót 1,2%,
az utazási kiállításokat mindössze 0,3% említette. A bel
földi fôutazásáról turisztikai információt gyûjtôk össze
sen 88,8%-a tájékozódott az internetrôl utazásával kap
csolatban.
3.4. A háztartások turisztikai költése
Az egyes utazástípusok során a magyar háztartások által
elköltött összeg alakulását a 7. táblázat tartalmazza.
Motivációk szerint is lényeges különbségeket mutatott ki
a felmérés, például a rokonokat és barátokat meglátoga
tók egy utazás alatt háztartásonként átlagosan 5910
forintot, a vízparti üdülésen részt vevô háztartások pedig
57 938 forintot költöttek el.
A rövid (1–3 éjszakás) utazások 9072 forintba kerül
tek naponta egy fônek, a hosszabb (4+ éjszakás) belföldi
utak esetében 22 811 forint volt ez az érték. Úti cél szerint
vizsgálva a kérdést megállapíthatjuk, hogy a legmaga
sabb egy utazásra esô költés a Balaton régióba (43 836
forint) tett utazásokat jellemezte (8. táblázat).

6. táblázat
A háztartások belföldi és külföldi fôutazása
során végzett tevékenységek
(említési arány, több válasz adható, %)
Háztartások
Tevékenység

belföldi

külföldi

fôutazásai
Passzív pihenés, kikapcsolódás

80,3

62,3

Strandolás, fürdôzés

59,3

45,9

Városlátogatás

44,6

77,7

Természeti látnivalók megtekintése

34,2

57,3

Kulturális látnivalók megtekintése

30,4

54,0

Gyógyfürdô, gyógykezelés*

26,6

8,7

Wellness-szolgáltatás*

19,9

14,0

Vásárlás

19,7

42,9

Rokonok, ismerôsök felkeresése

14,2

14,9

Szórakozás, diszkó, tánc

12,2

13,8

Borkóstolás, pincelátogatás

11,4

5,4

Fesztiválokon való részvétel

11,3

3,1

Egyéb kulturális rendezvények
meglátogatása

10,7

8,4

A helyi ételspecialitások megkóstolása

7,7

23,3

Könnyûzenei koncerten való részvétel

6,6

1,3

Vízi sport

6,3

6,8

Kerékpározás

5,6

5,4

Kertészkedés, kerti munka

3,7

1,3

Hobbitevékenység

3,1

1,5

Horgászás, vadászás

2,3

0,4

Egyéb sport

1,6

5,1

Világörökség megtekintése

1,5

15,7

Sporteseményen való részvétel

1,2

3,6

Színház-, opera-, hangverseny-látogatás

0,9

4,4

Zarándoklat, vallási turizmus

0,8

2,3

Lovaglás

0,7

0,4

Tanulás

0,3

3,1

Konferencián, kiállításon való részvétel

0,2

–

Síelés

–

4,9

Egyéb

4,4

6,1

N

265

165

Megjegyzés: a háztartások összes belföldi fôutazásaira vonat
kozó adat szerint rendezve.
* Egészségturizmus (wellness-szolgáltatás és gyógyfürdô, illetve
gyógykezelés igénybevétele) összesen: 
belföldi fôutazások esetében: 46,5%, 
külföldi fôutazások esetében: 22,7%
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.
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7. táblázat
A háztartások belföldi és külföldi utazásainak költése
Szokásos életvitelhez nem
tartozó egynapos utazás

Költés fô/nap (Ft)
Magyar háztartások költése összesen (millió Ft)

Többnapos utazás

Fôutazás

Belföldi

Külföldi

Belföldi

Külföldi

Belföldi

Külföldi

5 101

13 997

3 928

9 807

5 288

11 030

78 664 ± 1 887

20 214 ± 1 763

165 282 ± 8 623

230 496 ± 16 547

73 099 ± 6 310

134 835 ± 13 161

A makroszintû költségkivetítések értelmezésénél figyelembe kell venni a minta reprezentativitására vonatkozó megállapításokat.
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

4. Az utazáson részt vevô magyar
lakosság profilja
A 2012. évi felmerés mintáját és az adatgyûjtô kérdôívet
is úgy alakítottuk ki, hogy egyaránt lehessen informáci
ókat kapni a magyar háztartások és a felnôtt (18 év
feletti) magyar lakosság utazási szokásairól. Az alkalma
zott minta teljes egészében reprezentálja a felnôtt
magyar lakosságot nem, korösszetétel, településszerke
zet és régió szerint. Mivel a háztartási és a személyi minta
esetében tapasztalt utazási szokások között nincs szig
nifikáns eltérés, a személyek utazási jellemzôire jelen
cikkben nem térünk ki, hanem az utazó személyek pro
filját vázoljuk fel a vizsgált demográfiai mutatók alapján
a 9. táblázatban.
A válaszadók 16,5%-ának él olyan rokona külföldön,
aki állampolgára, 5,8%-ának pedig olyan rokona, aki nem
állampolgára az adott országnak. Munkavégzés céljából
átmenetileg külföldön tartózkodó családtagról a megkér
dezettek tizede (10,5%), átmenetileg kint tanuló rokonról
2,0%-a számolt be. A felmérés tapasztalata szerint akinek

van külföldön élô családtagja, rokona, illetve aki tanult,
dolgozott a felmérést megelôzô három évben külföldön,
az átlagosnál magasabb arányban vett részt külföldi
fôutazáson.

5. Összehasonlítás a korábbi évek
kutatási eredményeivel
A 2000 óta tartó felméréssorozat 2003-tól kezdve alap
vetôen azonos módszertan szerint készült, ami lehetôvé
teszi az eredmények közvetlen összehasonlítását. Az
egynapos utazások esetében az összehasonlítás csak
korlátozottan lehetséges, hiszen korábban nem vizsgál
tuk a szokásos életvitelhez nem tartozó egynapos uta
zások jellemzôit. A jelenlegi felmérés során terjedelmi
okokból nem vizsgált témák (például egynapos kirándu
lások részletesebb adatai, közlekedési eszközök, tájéko
zódás a külföldi utazások esetében) korábbi eredményeit
tájékoztató jelleggel közöljük az összehasonlító tábláza
tokban. 2003 és 2012 között a magyar háztartások uta
zási szokásait az alábbi trendek jellemzik.
8. táblázat

A háztartások költése többnapos belföldi utazásaik során, turisztikai régiónként (forint)
N

Teljes költés/
háztartás/utazás

Egy fôre jutó költés/
utazás

Költés/fô/nap

Balaton

259

43 836

25 635

9 666

Budapest–Közép-Dunavidék

231

19 636

11 351

3 663

Dél-Alföld

55

20 811

14 865

6 988

Turisztikai régió

Dél-Dunántúl

66

20 199

13 116

3 160

Észak-Alföld

139

13 339

6 382

1 826

Észak-Magyarország

119

34 218

24 796

10 839

Közép-Dunántúl

76

16 660

7 090

2 183

Nyugat-Dunántúl

288

10 907

5 681

1 079

Tisza-tó

14

39 118

18 110

4 504

1248

23 441

13 395

3 928

Belföldi utazások átlaga

A makroszintû költségkivetítések értelmezésénél figyelembe kell venni a minta reprezentativitására vonatkozó megállapításokat.
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.
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5.1. a magyar háztartások egynapos UTAZÁSAI

külföldre utazóké változatlan maradt, és nôtt a mindkét
helyre utazók aránya (6. ábra).
Az egy háztartásra jutó belföldi egynapos utazások
száma ugyanakkor egyértelmûen nôtt 2003 és 2012 között,
csaknem megduplázódott. Az egy háztartásra jutó külföldi
egynapos utazások száma (szintén némi hullámzástól elte
kintve) 2003 és 2012 között nem változott érdemben.

Az egynapos utazáson részt vevôk aránya az elmúlt
években nem változott számottevôen, némi hullámzás
figyelhetô csak meg. A 2012. évi 73%-os arány magasnak
tekinthetô az elmúlt évtized vonatkozásában. Miközben
a csak belföldre utazók aránya enyhén csökkent, a csak

9. táblázat
Az utazáson részt vevô személyek profilja

Ismérv

Nem

Korcsoport

Iskolai
végzettség

Aktivitás

Kizárólag nem szokásos
életvitelhez tartozó
egynapos utazáson
vett részt

Szokásos és nem szokásos
életvitelhez tartozó
egynapos utazáson
egyaránt részt vett

Többnapos utazáson
részt vevôk

N

%

N

%

N

%

férfi

162

49,5

88

51,4

296

48,3

nô

165

50,5

83

48,6

317

51,7

18–24 év között van

48

14,6

16

9,3

89

14,5

25–30 év között van

63

19,3

23

13,2

104

17,0

31–40 év között van

45

13,6

37

21,4

101

16,4

41–50 év között van

58

17,8

24

13,9

98

16,0

51–60 év között van

43

13,1

34

20,1

100

16,3

60 év feletti

70

21,5

38

22,1

122

19,8

maximum általános iskola

34

10,5

18

10,7

41

6,8

szakmunkásképzô

55

16,7

29

17,2

103

16,9

érettségi

159

48,7

62

36,1

266

43,4

felsôfokú végzettség

79

24,1

62

36,1

202

33,0

dolgozik

185

56,5

118

69,0

383

62,4

nyugdíjas

60

18,5

33

19,2

112

18,3

82

25,0

20

11,8

119

19,3

Idegen nyelv igen
ismerete
nem

egyéb inaktív

142

43,4

97

56,8

331

54,0

185

56,6

74

43,2

282

46,0

igen

27

8,2

10

6,1

47

7,7

nem

300

91,8

161

93,9

566

92,3

fôváros

74

22,6

32

18,4

124

20,2

megyeszékhely

75

22,9

23

13,3

156

25,4

Dolgozott-e,
tanult-e
külföldön

Település
típusa

Régió

Összesen

egyéb város

79

24,1

64

37,1

180

29,3

község

99

30,4

53

31,1

154

25,2

Közép-Magyarország

103

31,6

52

30,3

194

31,6

Közép-Dunántúl

39

11,9

29

17,0

76

12,4

Nyugat-Dunántúl

35

10,8

34

19,7

68

11,0

Dél-Dunántúl

21

6,5

18

10,3

63

10,2

Észak-Magyarország

53

16,3

21

12,1

72

11,8

Észak-Alföld

36

11,1

10

5,9

59

9,6

Dél-Alföld

39

11,9

8

4,8

82

13,3

327

100,0

171

100,0

613

100,0

A makroszintû költségkivetítések értelmezésénél figyelembe kell venni a minta reprezentativitására vonatkozó megállapításokat.
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.
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6. ábra
A magyar lakosság utazási aktivitása (A többnapos utazáson részt vevôk aránya, %)
100
90
80

64
16,0

24,0

19,0

25,0

63,0

24,0

25,0

62,0

70

61,0

60

61,0

61,0

67,0

62

60
62,0

67,0

62,0

58,0

62,0

61,0

59
58

58,0

30

57

20
10

18,0

19,0

17,0

14,0

14,0

2004

2005

2006

2008

2010

2012

10,7

6,2

4,9

4,2

4,7

5,6

7,0

1,4

1,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

9,0

17,0

2003

Belföldi utazások
száma (millió)
Külföldi utazások
száma (millió)

0

63

61

60,0

50
40

19,0

■ Külföldre utazók aránya

■ Belföld utazók aránya

■ Mindkét helyre utazók aránya

56
55

Utazók aránya (jobb tengely)

Megjegyzés: A táblázatban a teljes magyar lakosságra becsült utazások száma szerepel.  Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

Az egy utazáson részt vevôk száma kismértékben, de
csökkent mind a belföldi, mind a külföldi egynapos uta
zások esetében.
A legnépszerûbb desztinációkat 2004 és 2010 között
vizsgáltuk a kirándulások esetében. A felméréssorozat
eredményei szerint a Budapest–Közép-Dunavidék rég ió
tartósan népszerûnek bizonyult, de 2010-ben nem szere
pelt a három legnépszerûbb régió között. A háztartások
külföldi utazásai esetében egyértelmû koncentrálódás
figyelhetô meg: a vizsgált idôszak végére Ausztria vezetô
szerepe megerôsödött.
A fôszezonon kívüli utazások növekvô népszerûsége
egyértelmû a magyar háztartások körében: a vizsgált
idôszak során elsôsorban a téli utazások lettek kedvel
tebbek, de a nyár továbbra is ôrzi vezetô pozícióját.
A háztartások belföldi egynapos utazásai eseté
ben a rokonlátogatás vezetô szerepet tölt be, ám 2006-tól
– a strandolás helyett – a vásárlás is bekerült a legfonto
sabbak közé. A gyógykezeltetés és a városlátogatás 2008
óta felváltva jelennek meg a legfontosabb három moti
váció között. A külföldi egynapos utazások tekintetében
úgy tûnik, hogy a vásárlás és a városlátogatás mellett
a rokonok, ismerôsök felkeresése bizonyul tendenciájá
ban a legnépszerûbbnek.
Az információt gyûjtôk aránya nem változott 2004
és 2010 között, az utazók tapasztaltságát jelzi azonban,
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hogy egyre több forrásból tájékozódnak. A világháló az
utazások elôkészítésében átvette a vezetô szerepet a
belföldi egynapos utazások esetében is.
A háztartások egynapos belföldi utazásainak kia
dásai a vizsgált idôszak végére nem változtak érdemben
az idôszak elejéhez képest, ám a 2005-ös költségvetési
kiadáscsökkentések, illetve a 2008 második felében
kibont akozó válság hatásai egyértelmûen megjelentek.
Utóbbi hatások érzékelhetôk a külföldi kirándulások
kiadásai esetében is, ott azonban az idôszak végére a
kiadások jelentôs növekedését tapasztalhattuk.
5.2. a magyar háztartások többnapos
utazásai
A többnapos utazáson részt vevôk aránya sem változott
a vizsgált idôszakban – eltekintve a 2008-as átmeneti, jól
érzékelhetô visszaeséstôl –, ezen belül azonban nôtt a
csak külföldre utazó háztartások aránya a csak belföldre
utazók arányának rovására (11. táblázat). Ezzel párhuza
mosan emelkedett a belföldön és külföldön is utazók
aránya. Az egy háztartásra jutó utazások száma csök
kent. Szintén csökkent a teljes lakosságra vetített belföldi
utazások száma, míg a külföldi utazások száma nôtt.
2010–2012-ben megtorpanni látszik a folyamat, a belföldi
utazások pozíciója stabilizálódott.

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
Az utazásból kimaradás okai között egyértelmûen meg
erôsödött az anyagi problémák szerepe. A vizsgált idô
szak végére a belföldi utazások aránya az összes utazás
ból 89%-ról 82%-ra csökkent. Az elmúlt évtizedben mind
a belföldi, mind a külföldi utazások hosszabbak lettek, a
belföldi utazások 26%-kal, a külföldiek 18%-kal.
Belföldön a Balaton és a Budapest–Közép-Dunavidék voltak a legnépszerûbbek, mindvégig a legnépsze
rûbb három desztináció között szerepeltek, a többnapos
utazások esetében nem figyelhetô meg a turizmus terü
leti koncentrációjának enyhülése. A külföldi úti célok
közül a vizsgált 10 év során Ausztria és Horvátország
bizonyult a legnépszerûbb desztinációnak; az úti célok
megoszlása jelentôs ingadozást mutatott. Az egy-egy
belföldi vagy külföldi utazáson részt vevôk száma egy
aránt kismértékben csökkent.
A belföldi utazások legfontosabb motivációi között
a 2005 óta folyamatosan vezetô rokonlátogatás mellett
megjelent a nyaraló felkeresése is, a vízparti utazás pedig
megôrizte szerepét. A külföldi utazások körében a város
látogatás bekerült a legnépszerûbb három motiváció közé.
Míg a belföldi utazások tekintetében az évszakok
szerepe az elmúlt években nem változott számottevô
mértékben, a külföldi utazások esetében nagyobb mér
tékû eltolódás figyelhetô meg a nyári idôszaktól az ôsz
és a tél felé.
Belföldön az ingyenes szálláshelyek szerepe inga
dozott, külföldön egyértelmûen megerôsödött. A legnép
szerûbb fizetôs szálláshely belföldön a szálloda volt a
vizsgált idôszakban, a második helyen azonban az apart
man felváltotta a fizetôvendéglátást. Külföldön a vizsgált
évtizedben végig a szálloda és az apartman volt a két
legkedveltebb fizetôs szállástípus.
A közlekedési eszközök tekintetében 2005 és 2010
között belföldön csökkent a vonat szerepe, külföld vonat
kozásában pedig egyértelmûen megerôsödött a repülôé,
feltehetôleg a fapados járatoknak és a chartereknek kö
szönhetôen.
Egyre többen gyûjtenek turisztikai információt az
utazáshoz kapcsolódóan, az internet itt is átvette a veze
tô szerepet, népszerûsége minden korábbi információfor
rásét jócskán meghaladja.
Az egy utazásra jutó kiadás mind a belföldi (+53,8%),
mind a külföldi utazások (+21,5%) esetében nôtt, azonban
az egy fô egy napjára jutó kiadások a belföldi utazások
esetében csökkentek, míg a külföldiek esetében nôttek.
A 2005-ös megszorítások, illetve a legutóbbi recesszió
ha
tásai elsôsorban a háztartások belföldi utazásaira
szánt összeg esetében jelentkeztek.
5.3. a magyar háztartások FÔutazásai
A fôutazáson részt vevô háztartások aránya 2003 és
2012 között (az összes háztartáshoz képest) csökkent

(12. táblázat). A fôutazáson részt vevôk egyre nagyobb
arányban minôsítenek fôutazásnak külföldi úti célt.
A belföldi úti célok között a Balaton vezetô szerepet
töltött be a emellett a Budapest–Közép-Dunavidék és
Észak-Magyarország voltak a legnépszerûbbek. A területi
koncentráció a fôutazások tekintetében sem enyhült tar
tósan. Külföldön a közeli tengerpartok és Ausztria voltak
a legkedveltebbek.
Az elmúlt években a belföldi és a külföldi fôutazá
sok hossza egyaránt csökkent. A nyári idôszak kiemelt
szerepe nem változott.
A belföldi fôutazáson részt vevôk egyre nagyobb
arányban töltik egy helyen az utazást, a külföldi fôutazások
esetében ez 2003 és 2012 között kismértékben csökkent.
Az ingyenes szállást igénybe vevôk aránya (belföldön
jelentôsebb mértékben, külföldön kismértékben) csökkent
az elmúlt években, belföldön a szálloda és az apartman is
belépett a legnépszerûbb szálláshelyek közé, külföldön a
szállodák megelôzték az apartmanokat. A szálláshoz kap
csolódóan (kereskedelmi) ellátást, étkezést igénybe vevôk
aránya belföldön és külföldön egyaránt nôtt.
A közlekedési eszközök között a belföldi fôutazások
során a vonat szerepe ingadozásokkal ugyan, de csök
kent 2003 és 2010 között. A külföldi fôutazások esetében
a repülôgép szerepe egyértelmûen megerôsödött az
autóbusz rovására.
A fôutazások során végzett tevékenységek között
belföldön a városlátogatások népszerûsége nôtt a termé
szetjárás rovására az elmúlt évtizedben. A városlátogatás
a külföldi fôutazások során is egyre nagyobb szerepet
kap, ott a kulturális látnivalók megtekintése mellett 2012ben megjelent a természeti látnivalók megtekintése is.
Az utazási irodák szerepe a belföldi fôutazások ese
tében nem változott, a külföldiek esetében csökkent.
A vizsgált idôszak elején is jóval alacsonyabb volt az uta
zási irodák igénybevétele a belföldi utazások esetében
(3%), mint a külföldiek esetében (40%).
A belföldi és külföldi fôutazásokkal kapcsolatos elé
gedettség nagyjából megegyezôen alakult, egyik eset
ben sem tapasztalható számottevô változás.
A belföldi és külföldi fôutazásokon részt vevôk uta
zásonkénti költése egyaránt nôtt (a növekedés a belföldi
fôutazások esetében nagyobb volt), ám az egy fô egy
napjára jutó kiadások esetében míg a belföldnél növeke
dést, addig a külföldnél csökkenést tapasztalhatunk 2003
és 2012 között.
Az MT Zrt. megbízásából folytatott, a magyar lakos
ság utazási szokásait feltérképezô kutatássorozat ered
ményei a hazai utazókról a turisztikai döntéshozók széles
köre számára értékes információkkal szolgál. Az – idôso
rosan is vizsgálható – eredmények további kutatásokat
alapozhatnak meg, és jövôbeni elemzésekre adnak lehe
tôséget, a komplex adatbázis egy-egy szegmens, illetve
úti cél turisztikai fejlôdéséhez is hozzájárulhat.
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PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
10. táblázat
A háztartások egynapos utazásainak (kirándulásainak) jellemzôi
Tényezô

2003

2005

2006

2008

2012

Kirándulók aránya (%)

66

65

72

63

73
84

Egynapos utazáson részt vevôk aránya (%)
Belföldre

90

89

91

88

Külföldre

1

4

2

1

1

Mindkét helyre

10

7

7

12

15

Az egynapos utazások száma
Belföldön, a lakosság
körében
Belföldön, a résztvevôk
körében
Külföldön, a lakosság
körében
Külföldön, a résztvevôk
körében

4,8

3,4

6,8

6,0

8,5

7,4

5,5

9,8

9,4

11,7

0,2

0,2

0,2

0,1

0,3

2,7

2,1

2,2

1,6

2,5

Egy-egy egynapos utazáson részt vevôk átlagos száma
Belföldön

–

2,07

2,21

2,06

1,80

Külföldön

–

1,70

2,60

2,00

1,71

Az egynapos utazások legfontosabb úti céljai (%)
Észak-MagyarBudapest–KözépBudapest–Középország (25),
Dunavidék (18),
Dunavidék (18),
Dél-Alföld (19),
Dél-Dunántúl (17),
–
Dél-Dunántúl (17),
Budapest–KözépÉszak-MagyarÉszak-Alföld (14)
Dunavidék (16)
ország (15)
Ausztria (63),
Horvátország (16),
Ausztria (19),
Horvátország (18),
Románia (17),
Olaszország (13),
Olaszország (9),
Románia (12),
Szlovákia (8)
Ausztria (12)
Horvátország (9)
Ausztria (11)
A többnapos utazások aránya évszakonként (%)

Belföldön

Külföldön

Belföldön

11

Tavasz

24

24

24

23

26

Nyár

47

45

33

36

30

Ôsz

18

51

25

22

23

Tél

14

17

21

20

27

Tavasz

26

26

27

17

25

Nyár

37

25

26

32

31

Ôsz

23

31

26

31

17

Belföldön

Külföldön

18

19

–

Tél

Külföldön

10

–

Az egynapos utazások legfontosabb motivációi (%)
vásárlás (34)
rokonlátogatás (24), vásárlás (37), rokonpihenés (15),
rokonlátogatás (22),
látogatás (21),
vízparti utazás (15), vízparti utazás (17),
vízparti utazás (6) gyógykezeltetés (9)
vásárlás (12)
rokonlátogatás (15)
vásárlás (39),
vásárlás (29),
városlátogatás (29),
vásárlás (29),
városlátogatás (22),
üzleti út (23),
vásárlás (23),
üzleti út (12),
hegyvidéki
rokonlátogatás (12) rokonlátogatás (16) városlátogatás (18)
kirándulás (14)
Az egynapos belföldi utazások költsége (forint)

22

vásárlás (40),
rokonlátogatás (22),
gyógykezeltetés (7)
vásárlás (26),
sportolás (19),
városlátogatás (16),
rokonlátogatás (11)

Egy utazásra

–

35 618

34 449

58 106

77 109

Egy fôre

–

18 150

18 871

32 031

–

Egy utazásra

–

43 349

50 846

38 423

65 070

Egy fôre

–

25 110

27 994

22 960

–

Az egynapos külföldi utazások költsége (forint)

Megjegyzés: A táblázatban nem szereplô 2004. és 2010. évi eredmények a szakmai.itthon.hu > Kutatások, statisztikák > Belföldi
turizmus menüpontban olvashatók. Az összehasonlíthatóság érdekében 2012-re vonatkozóan a magyar háztartások egynapos
belföldi és külföldi utazásainak adatai szerepelnek a táblázatban.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.
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PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
11. táblázat
A háztartások többnapos utazásainak jellemzôi

Utazók aránya (%)

2003

2005

2006

2008

2012

62

61

61

58

63

Többnapos utazáson részt vevôk aránya (%)
Belföldre

67

62

62

58

61

Külföldre

9

18

19

17

14

Mindkét helyre
Utazás elmaradásának
okai (%)

24

19

19

25

25

anyagi okok (58),
egészségügyi
okok (34)

anyagi okok (69),
egészségügyi okok
(27)

anyagi okok (66),
egészségügyi
okok (27)

anyagi okok (36),
egészségügyi
okok (23)

anyagi okok (68),
egészségügyi
okok (26)

Egy-egy többnapos utazáson részt vevôk átlagos száma
Az utazók körében

5,21

2,66

2,42

2,81

3,35

Belföldön, a lakosság
körében

2,85

1,28

1,11

1,23

1,73

Belföldön, az utazók
körében

5,13

2,59

2,05

2,54

3,65

Külföldön, a lakosság
körében

0,36

0,33

0,37

0,40

0,39

Külföldön, az utazók
körében

1,80

1,46

1,59

1,64

1,57

A többnapos utazások aránya (%)
Belföldön

89

79

75

75

82

Külföldön

11

21

25

25

18

Belföldön

Balaton (27),
BKD (15),
ÉMo (15)

Balaton (25),
BKD (22),
ÉMo (14%)

Balaton (25),
BKD (21),
Dél-Dunántúl (14)

Balaton (25),
ÉMo (19),
BKD (17)

Balaton (25),
BKD (19),
Nyugat-Dunántúl (19)

Külföldön

Horvátország (18),
Románia (12),
Ausztria (11)

Ausztria (19),
Olaszország (9),
Horvátország (9)

Horvátország (16),
Olaszország (13),
Ausztria (12)

Olaszország (13),
Horvátország (11),
Románia (11)

Ausztria (15),
Románia (14),
Olaszország (11)

A többnapos utazások legfontosabb úti céljai (%)

A többnapos utazások hossza (éjszaka)
Összesen

3,1

5,0

5,2

4,2

4,2

Belföldön

2,7

4,5

4,8

3,4

3,4

Külföldön

6,6

7,0

6,5

6,4

7,8

A többnapos utazáson részt vevôk száma
Belföldön

–

Külföldön

–

1,98

2,22

1,99

1,75

1,95

2,03

1,95

1,91

A többnapos utazások legfontosabb motivációi (%)
Belföldön

pihenés (26),
rokonlátogatás (21),
vízparti utazás (14)

rokonlátogatás (37),
vízparti utazás (19),
nyaraló
felkeresése (11)

rokonlátogatás (36),
vízparti utazás (22),
nyaraló
felkeresése (6)

rokonlátogatás (37),
vízparti utazás (21),
egészségmegôrzés (7)

rokonlátogatás (42),
vízparti utazás (18),
nyaraló
felkeresése (6)

Külföldön

pihenés (28),
rokonlátogatás (10),
strandolás (14)

strandolás (28),
rokonlátogatás (15),
városlátogatás (14)

strandolás (36),
rokonlátogatás (16),
városlátogatás (15)

vízparti utazás (28),
városlátogatás (17),
rokonlátogatás (15)

vízparti utazás (24),
rokonlátogatás (21),
városlátogatás (17)

A többnapos utazások aránya évszakonként (%)

Belföldön

Tél

9

7

7

10

10

Tavasz

22

17

18

20

21

Nyár

53

55

56

52

50

Ôsz

16

21

20

17

19
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PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
11. táblázat (folyt.)
2003

2005

2006

2008

2012

A többnapos utazások aránya évszakonként (%)

Külföldön

Tél

11

10

7

12

14

Tavasz

15

14

17

18

16

Nyár

61

58

56

47

50

Ôsz

13

18

20

24

20

A legnépszerûbb szálláshelyek (%)
Ingyenes szállás
aránya belföldön

–

68

61

66

65

Legnépszerûbb kereskedelmi szállások
belföldön

–

szálloda (8), fizetôvendéglátás (8)

szálloda (10), fizetôvendéglátás (6)

szálloda (9), fizetôvendéglátás (8)

szálloda (9),
apartman (6)

Ingyenes szállás
aránya külföldön

–

18

23

18

29

Legnépszerûbb kereskedelmi szállások
külföldön

–

szálloda (30),
apartman (18)

szálloda (31),
apartman (18)

szálloda (27),
apartman (22)

szálloda (31),
apartman (16)

A legnépszerûbb közlekedési eszközök (%)
Belföldön

–

autó (58),
vonat (22)

autó (64),
vonat (21)

autó (69),
vonat (16)

–

Külföldön

–

autó (44),
autóbusz (24),
repülô (20)

autó (54),
repülô (22),
autóbusz (18)

autó (47),
autóbusz (29),
repülôgép (19)

–

Turisztikai információt
gyûjtôk aránya (%)

–

49

50

60

54*

korábban
ott jártak (64),
internet (57),
prospektus (49)

korábban
ott jártak (64),
internes
honlap (57),
internetes
fórum (16),
prospektus (48)

internetes
honlap (85),
internetes
közösségi
oldalak (24),
internetes
fórumok (17),
korábban
ott jártak (36),
prospektus (17)

internet (65),
prospektus (58),
korábban
ott jártak (58)

internetes
honlap (80),
internetes
fórum (27),
korábban
ott jártak (64),
prospektus (55)

–

A legfontosabb információforrások (%)

Belföldi utazásoknál

Külföldi utazásoknál

–

–

korábbi
tapasztalat (45),
internet (41),
térkép (41)

prospektus (53),
internet (52),
korábban
ott jártak (50)

A belföldi többnapos utazások költsége (forint)
Egy utazásra

15 244

23 600

27 029

28 372

23 441

Költség/fô

–

12 073

13 347

14 516

13 395

Költség/fô/nap

–

3 788

3 829

4 801

3 928

A külföldi többnapos utazások költsége (forint)
Egy utazásra

119 772

124 375

119 984

137 270

145 550

Költség/fô

–

67 098

65 604

84 269

76 204

Költség/fô/nap

–

12 036

12 587

13 392

18 732

Megjegyzés: A táblázatban nem szereplô 2004. és 2010. évi eredmények a szakmai.itthon.hu > Kutatások, statisztikák > Belföldi
turizmus menüpontban olvashatók.
* 2012-ben csak a belföldi utazások esetében vizsgáltuk.
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.
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PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
12. táblázat
A háztartások fôutazásainak jellemzôi
Tényezô

2003

2005

2006

2008

2012

Fôutazást tevôk aránya (%)

50

43

44,5

40

44

Belföldre

69

61

60,5

59

61

Külföldre

31

39

39,5

41

39

Fôutazások aránya (%)

A fôutazások legfontosabb úti céljai (%)

Belföldön

Külföldön

Balaton (34),
Észak-Magyarország (22),
Budapest–KözépDunavidék (10)
Horvátország (21),
Olaszország (14),
Románia (12),

Balaton (40),
Észak-Magyarország (14),
Budapest–KözépDunavidék (9)
Horvátország (15),
Olaszország (13),
Ausztria (12)

Balaton (36),
Észak-Alföld (10),
Budapest–KözépDunavidék (10)

Balaton (35),
Észak-Magyarország (14),
Észak-Alföld (10)

Horvátország (20),
Görögország (14),
Olaszország (13)

Horvátország (19),
Olaszország (18),
Görögország (11)

Balaton (43),
Észak-Magyarország (13),
Budapest–KözépDunavidék (11)
Románia (16),
Horvátország (11),
Olaszország (9)

A fôutazások hossza (éjszaka)
Belföldön

9,57

5,37

6,36

4,96

5,24

Külföldön

9,54

8,28

7,97

7,83

7,67

Belföldön

79

Külföldön

67

A nyári fôutazások aránya (%)
81

77

76

77

70

75

67

67

A fôutazást egy helyben töltôk aránya (%)
Belföldön

74

Külföldön

64

79

80

83

–

63

68

63

–

A legnépszerûbb szálláshelyek (%)
Ingyenes szállást igénybe
vevôk aránya a belföldi
fôutazások között
Legnépszerûbb kereskedelmi szálláshelyek belföldi
fôutazás esetén
Ingyenes szállást igénybe
vevôk aránya a külföldi
fôutazások között
Legnépszerûbb kereskedelmi szálláshelyek külföldi
fôutazás esetén

60

55

44

42

38

fizetô magánszállás (9),
apartman (8)

szálloda (12),
fizetô magánszállás (11)

szálloda (18),
fizetô magánszállás (11)

fizetô magánszállás (17),
apartman (13),
szálloda (13)

szálloda (20),
apartman (13),
fizetô magánszállás (10)

23

16

16

14

21

apartman (30),
szálloda (25)

szálloda (30),
apartman (21)

szálloda (36),
apartman (27)

szálloda (32),
apartman (27)

szálloda (33),
apartman (17)

Az ellátást igénybe vevôk aránya (%)
Belföldön

–

Külföldön

–

27

30

28

39

40

41

52

46

A legnépszerûbb közlekedési eszközök (%)
Belföldön
Külföldön

autó (71),
vonat (21)
autó (52),
autóbusz (32),
repülô (20)

autó (70),
vonat (19)
autó (43),
autóbusz (24),
repülô (23)

autó (70),
vonat (15)
autó (53),
repülô (26),
autóbusz (18)

autó (74),
vonat (14)
autó (51),
autóbusz (25),
repülôgép (22)

–
–

A fôutazás során végzett tevékenységek
Tevékenységek száma
belföldi fôutazás esetén
Legnépszerûbb
tevékenységek belföldi
fôutazás esetén (%)

4,0

3,9

3,9

4,2

4,2

pihenés (80),
pihenés (85),
pihenés (78),
pihenés (75),
pihenés (91),
strandolás (59),
strandolás (67),
strandolás (62),
strandolás (54),
strandolás (61),
természetjárás (37) természetjárás (37) városlátogatás (42) városlátogatás (50) városlátogatás (45)
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PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY
12. táblázat (folyt.)
Tényezô

2003

2005

2006

2008

2012

5,0

5,2

A fôutazás során végzett tevékenységek
Tevékenységek száma
külföldi fôutazás esetén
Legnépszerûbb
tevékenységek külföldi
fôutazás esetén (%)

5,3

5,1

4,7

városlátogatás (78),
városlátogatás (86),
pihenés (66),
pihenés (62),
városlátogatás (69),
pihenés (80),
pihenés (76),
városlátogatás (65),
természeti látnistrandolás (66),
természetjárás (62),
kulturális
kulturális
valók (57), kulturális
pihenés (61)
strandolás (58)
látnivalók (72)
látnivalók (58)
látnivalók (54)
Elégedettség a fôutazással (átlag 5-ös skálán)

Belföldön*

4,3

4,5

4,7

4,6

–

Külföldön**

4,4

4,6

4,7

4,6

–

A belföldi fôutazások költsége (forint)
Egy utazásra

53 411

49 029

46 308

57 485

66 506

Költség/fô

24 991

20 592

19 249

22 248

27 710

Költség/fô/nap

4 514

4 700

4 215

5 264

5 288

Egy utazásra

166 953

157 805

170 678

179 244

190 350

Költség/fô

86 433

75 992

80 753

83 428

84 600

Költség/fô/nap

11 744

10 878

12 472

11 389

11 030

A külföldi fôutazások költsége (forint)

Utazási iroda által szervezett fôutazások aránya (%)
Belföldön

3

6

5

4

3

Külföldön

40

37

38

45

33

A fôutazás helyszínérôl
turisztikai információt
gyûjtôk aránya (%)

31

45,5

43,1

44,0

43,4***

Internetet információforrásként használók aránya a fôutazás során (%)
Belföldi fôutazásnál

19

29,5

43,2

47,8

85,4

Külföldi fôutazásnál

37

56,3

79,9

76,6

–

Megjegyzés: A táblázatban nem szereplô 2004. és 2010. évi eredmények a szakmai.itthon.hu > Kutatások, statisztikák > Belföldi
turizmus menüpontban olvashatók.
* Elégedettség a belföldi fôutazásokkal (100-as skálán) 2012-ben: 80,7.
** Elégedettség a külföldi fôutazásokkal (100-as skálán) 2012-ben: 86,7.
*** 2012-ben csak a belföldi fôutazások esetében vizsgáltuk.
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. / M.Á.S.T.

A teljes kutatás megtekinthetô a Magyar Turizmus Zrt.
Kutatási Irodájánál, elôzetes idôpont-egyeztetés után,
fogadóóra keretében (minden héten csütörtökön 14–17
óra között). További információk: Magyar Turizmus Zrt.
Kutatási Iroda, tel.: 488-8710, fax: 488-8711, e-mail: kutatas
@itthon.hu, internet: itthon.hu.
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