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STATISZTIKUS SZEMMEL 

Trendforduló volt-e 2013? 

Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról 

rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében – a kereskedelmi szálláshelyek 

adatain túl terjeszkedő – információkkal, a turizmus szezonalitása miatt ezek az adatok, 

illetve a változásokat jelző információk már alkalmasnak látszanak 2013 egészének a 

megítélésére. Bár az európai (és a világ-) gazdaság még távolról sem heverte ki a válság 

negatív hatásait, a turizmus már ismét kezdi az élénkülés jeleit mutatni. Magyarországon ez 

különösen a nemzetközi turizmus tekintetében igaz. 

A KSH adatai azt mutatják, hogy a nemzetközi turisztikai kereslet élénkülése egyik 

eredményeként az utasforgalmi export 985 milliárd forint volt január és szeptember között, 

az import, vagyis a magyar állampolgárok által külföldön megvalósult fogyasztás 

(költekezés) 396 milliárd, így az utasforgalmi egyenleg 589 milliárd forintot tett ki. Ha ezeket 

az adatokat az egy évvel korábbiakhoz hasonlítjuk, úgy a bevételekben több mint 7 

százalékos növekedést, a kiadásokban több mint 3 százalékos csökkenést tapasztalunk, 

mégpedig forintban. Az euróban számítható változás kicsit szerényebb, hiszen a forint 2013 

első kilenc hónapjában 2,5 százalékkal gyengébb (296,6) volt, mint egy évvel korábban. A 

jelenlegi tendenciák alapján az valószínűsíthető, hogy az éves bevételek elérik majd az 

1260 milliárd forintot, azaz a 4,3 milliárd eurót. Ezeknek a bevételeknek azonban csak 

mintegy 70 százaléka, vagyis kilenc hónap alatt 700 milliárd forint – 2,4 milliárd euró –

tulajdonítható a turizmusnak.  

A többi, közel 300 milliárd a döntően az éjszakázás nélküli átutazók, napi ingázó 

munkavállalók, vagy éppen bevásárlók, „üzletelők”, vagyis a mintegy 22 millió nem 

turisztikai céllal utazó költése, ami döntően nem is turisztikai célú szolgáltatások, 

sokkal inkább napi árucikkek vásárlását jelenti. Ez az összeg zömmel a Kárpátaljáról 

(kb. 20%), a Felvidékről (14-15%) és Erdélyből (14-15%), valamint Burgenlandból (10-

11%) érkezőktől, illetve a szerb-montenegrói átutazóktól (7-8%) származhat és – 

elsősorban a határok menti térségekben – a kiskereskedelem, vagy éppen a 

költségvetés számára nem lebecsülendő tételt jelent. A jelenség természetesen nem 

új, és hosszú évek, évtizedek óta a magyar utazók ingázására is jellemző. 

A megfelelő, a turisztikai bevételekre érvényes éves prognózis 2013-ra 880 milliárd forint, 

azaz 3 milliárd euró lehet. 

A turizmus szempontjából a válság előtti utolsó jó év, 2007 hasonló mutatóit áttekintve azt 

találjuk, hogy a mostani pozitív fordulatnak tűnő eredmények már meghaladják a hat évvel 

korábbiakat, sőt ez lényegében már 2012-ben bekövetkezett és 2013 ehhez képest jelent 

előrelépést. A változás irányát nem, csak a görbe meredekségét befolyásolja az a körülmény, 

hogy időközben meglehetősen hektikusan alakult a forint/euró árfolyam és ma a forint kb. 
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18 százalékkal (!) gyengébb, mint a határkőnek tekintett 2007. évben és 2,5 százalékkal 

gyengébb, mint 2012-ben volt.  

 

 

 

Az euróban számítható bevételi mutatók is gyarapodtak, az utasforgalmi import, vagyis a 

magyar állampolgárok külföldön megvalósult áru- és szolgáltatás vásárlásai azonban – és ez 

is kedvezőnek értékelhető fejlemény – 2013-ban lényegesen kevesebb volt, mint 2006-ban, 

2007-ben, de akár 2012-ben.  

Továbbra is az a magyar turizmus gyengéje, hogy meglehetősen szerény a külföldiek 

költekezési hajlandósága. Az év első kilenc hónapja során mindössze 12 275 forint volt egy 

átlagos látogató egy napjára jutó fogyasztás, ami alig több mint 40 eurónak felel meg. Az egy 

napra Magyarországra látogatók (napi ingázók, átutazók, lásd korábban) átlagosan naponta 

10 290 forintot, a több napra, turisztikai motivációval utazók pedig 13 951 forintot, 47 eurót 

költenek. Összehasonlításképpen érdemes rátekinteni a magyarországi szállodai átlagárakra, 

amelyek a 3–5 csillagos, tehát a külföldiek által igénybevett házak esetén 10 és 32 ezer forint 

között alakultak, a reálisabb összevetést jelentő egy fő egy éjszakájára jutó szállásdíj pedig 6 

és 19 ezer forint között alakult. 

A legnagyobb, pénzben mérhető turisztikai kereslet, a legtöbb turisztikai bevétel a német, az 

egyesült államokbeli, az osztrák, a lengyel (!) és az egyesült királyságbeli turistáktól 

származik.  
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A Magyarországra érkező külföldiek száma és kiadásai országonként, 
2013. I-III. negyedév 

  

   

Országok 
                       

Egy 
napra 

látogatók  

Több 
napra 

látogatók 
Látogatók 

Ebből: Nem turisz- 

turisztikai 
motiváció-

val 
érkezők 

tikai motivá- 

cióval 
érkezők 

száma, ezer fő               kiadásai, millió 
forint  forint 

      Ausztria 4 729 653 89 460 56 579 32 881 

Bulgária 785 95 8 049 1 882 6 167 

Csehország 574 401 29 505 26 367 3 138 

Egyesült Államok 19 320 68 799 64 058 4 742 

Egyesült Királyság  40 293 36 428 34 214 2 214 

Franciaország 99 174 18 913 16 846 2 067 

Hollandia                   78 235 27 940 27 114 827 

Horvátország 594 21 4 761 1 203 3 558 

Lengyelország 979 600 49 122 42 643 6 479 

Németország 661 1 596 155 947 137 509 18 438 

Olaszország 160 338 27 926 25 700 2 226 

Románia 4 852 731 56 468 15 777 40 691 

Svájc 49 148 14 883 14 501 382 
Szerbia, 
Montenegró 2 281 220 27 397 5 099 22 298 

Szlovákia 7 131 664 64 353 21 441 42 912 

Szlovénia 273 8 2 755 847 1 908 

Ukrajna 1 225 210 69 093 9 174 59 918 

      Összesen 25 626 8 189 984 596 698 257 286 339 
Forrás: KSH 
kiadványtár 
alapján 

      

Sokat mondanak azok az adatok is, amelyek a külföldiek magyarországi költekezésének 

szerkezetét tükrözik. Ezek szerint a turisztikai motivációval utazók kiadásaik több mint 80 

százalékát, vagyis kb. 565 milliárd forintot szálláshely-, vendéglátó, közlekedési, kulturális 

és gyógyászati szolgáltatásokra fordítottak 2013 januárja és szeptembere között. A napi 

ingázók és átutazók ezzel szemben éppen fordított arányban élelmiszerekre, egyéb 

árucikkekre és nem turisztikai szolgáltatásokra fordították kiadásaik kb. 80 százalékát, vagyis 

kb. 210 milliárd forintot, a turizmusra pedig csupán 54 milliárd jutott. 
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A Magyarországra látogató külföldiek fogyasztási szerkezete, 2013. IIII. negyedév 

  

Szolgáltatás-, árucikkcsoport 

egy napra több 
napra Összes 

Ebből: 
turisztikai 

cél 

        
utazó 

 

                            látogató 
utazó 

       

  
    

  

Összesen, millió forint  
263 707 720 889 

984 
596 698 257 

Szálláshely- és vendéglátó-
szolgáltatás 8,7 41,0 32,3 40,0 
Közlekedés 0,5 15,7 11,6 15,0 
Üzemanyag-vásárlás  7,7 3,2 4,4 2,9 
Élelmiszer, ital  25,1 6,1 11,2 6,4 
Egyéb árucikk 38,4 12,4 19,4 12,9 
Gyógyászati és egészségmegőrzési 
szolgáltatások  3,7 5,8 5,3 7,4 
Kulturális, sport- és egyéb turisztikai 
szolgáltatások 0,8 9,8 7,4 9,9 
Egyéb szolgáltatások 15,0 5,9 8,3 5,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Forrás: KSH kiadványtár alapján 

       

                         Utasforgalmi és turisztikai bevételek, kiadások és egyenleg 2007–2013 
 

      

Megnevezés 2006 2007 2012 
2013. 
I–IX. Várható 

   
milliárd forint 

 Utasforgalmi export - teljes 970 931 1175 985 1260 

Utasforgalmi import - teljes 481 577 516 396 500 

Egyenleg - teljes 489 354 659 589 760 

      Turisztikai export (bevétel)  678 639 809 698 880 

Turisztikai import (kiadás)  323 393 387 312 390 

Turisztikai egyenleg  355 246 422 386 490 

  
előző év azonos időszaka = 100 

Utasforgalmi export - teljes 122,7 96 97,9 107,3   

Utasforgalmi import - teljes 105,6 120 96,4 96,8   

Egyenleg - teljes 134,3 72,4 99,1 115,8   
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Turisztikai export (bevétel)  105,9 94,4 95,5 108,8   

Turisztikai import (kiadás)  94,2 121,3 99,5 100,4   

Turisztikai egyenleg  121,1 69,7 86,8 116,7   

   
millió euró 

 Utasforgalmi export - teljes 3671 3705 4060 3317 4270 

Utasforgalmi import - teljes 1820 2296 1782 1338 1700 

Egyenleg - teljes 1851 1409 2278 1982 2577 

      Utasforgalmi export - az MNB fizetési mérlegében 3596 3437 3882 2937 4080 

Utasforgalmi import - az MNB fizetési mérlegében 1690 2080 1553 1086 1470 

Egyenleg - az MNB fizetési mérlegében 1906 1354 2334 1851 2610 

      Turisztikai export (bevétel)  2566 2542 2795 2353 2970 

Turisztikai import (kiadás)  1223 1564 1337 1052 1310 

Turisztikai egyenleg  1343 978 1448 1299 1660 

    előző év azonos időszaka = 100 

Utasforgalmi export - teljes 
 

100,9 94,5 105,2   

Utasforgalmi import - teljes 
 

126,1 93 94,5   

Egyenleg - teljes 
 

76,2 95,7 114   

Utasforgalmi export - az MNB fizetési mérlegében 
 

99,6 96,1 103,7   

Utasforgalmi import - az MNB fizetési mérlegében 
 

127,1 88,1 91,7   

Egyenleg - az MNB fizetési mérlegében 
 

72,1 102,6 111,1   

Turisztikai export (bevétel)  
 

99,1 92,9 106,2   

Turisztikai import (kiadás) 
 

127,9 105,5 97,9   

Turisztikai egyenleg    73,1 95,7 113,9   

Euro forint átlagárfolyam (MNB) 264,2 251,3 289,4 296,6   

*) az MNB az IMF módszertanát követve a nemzetközi 
személyszállítást nem a turizmus, hanem 

     a szállítási szolgáltatások között veszi figyelembe. A KSH a 
Magyarországon rezidens személy- 

     szállítási vállalkozások bevételeit turisztikai keresletnek tekinti 
     **) Csak a turisztikai motivációval utazók fogyasztása (kiadásai) 
      

dr. Probáld Ákos 

statisztikai szakértő,  

a KSH ny. főosztályvezetője 


