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FŐBB TENDENCIÁK, VÁLTOZÁSOK 

➢ 2022-ben a járványügyi korlátozások feloldásával úgy a belföldi, mint a nemzetközi 

turizmus dinamikus növekedésnek indult, s ez megmutatkozik a hazai szállodák 

hónapról-hónapra javuló eredményeiben is. Ugyanakkor a II. féléves teljesítményekre 

negatív hatással lehet az infláció erősödése Magyarországon és az Európai Unióban, 

valamint az orosz-ukrán háború is. 

➢ Az év nyolcadik hónapjában a múlt évhez képest a vendégéjszakák száma országos 

szinten 7,5%-kal, Budapesten 63,2%-kal, a Balatoni régióban 0,6%-kal nőtt. A 

fővároson kívüli szállodákban 4,7%-kal csökkent, azaz a hazai szállodák augusztusi 

teljesítményét a fővárosi hotelek iránti kereslet kiugró növekedése határozta meg.  

➢ Ugyanakkor érdemes megnézni, hogyan alakult a 2022. augusztusi vendégéjszakák száma a 

szállodákban a koronavírus járvány előtti év, 2019. augusztusához, valamint az előző 

évekhez hasonlítva. Ezt az alábbi diagram szemlélteti. Ezzel kapcsolatban arra hívjuk fel a 

figyelmet, hogy 2021 és 2022 augusztusában Szövetségünk a KSH adatok helyett az NTAK 

adatokat használta az elemzéshez, s az NTAK régiós bontása eltér a KSH-tól, így a Balaton 

régiónál területi eltérés mutatkozhat. 

 

➢ Augusztus végéig a szállodai vendégéjszakák száma 2021 hasonló időszakához képest 

országos szinten +95,1%-kal nőtt, de 2019-hez hasonlítva 20,8%-kal kevesebb lett.  

 

➢ A következő diagramon a hazai szállodákban regisztrált belföldi és külföldi 

vendégéjszakák augusztus havi megoszlása és változása látható. Eszerint 2021-hez 

képest a belföldi vendégéjszakák száma 13,8%-kal, 2019-hez hasonlítva 3,7%-kal csökkent. 

A külföldi vendégéjszakák száma 2021-hez képest 66,5%-kal nagyobb, 2019-hez 

hasonlítva 31,6%-kal kisebb volt. 
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➢ Idén augusztusban az NTAK adatai alapján országos szinten összesen 1.184 szálloda 

üzemelt a 2019 augusztusi 1.051 hotellel szemben. 

➢ 2022 augusztusában a hazai szállodák teljes bruttó forgalma 52,96 milliárd Ft volt, ami 

16,7%-kal nagyobb a tavalyinál, de 7,4%-kal kevesebb a 2019 augusztusi bevételnél. 

➢ Budapesten a szállodák augusztus havi összes árbevétele 14,38 milliárd Ft volt. Ez 59,2%-

kal meghaladja a tavalyit, de 40,4%-kal elmarad a 2019 évitől. A Balatoni régió 

szállodáinak nyolcadik havi árbevétele 15,43 milliárd Ft volt, ami 6,2%-kal felülmúlta 

a múlt évit, illetve 30,5%-kal a 2019 augusztusit. A fővároson kívüli szállodák összes 

árbevétele augusztusban 38,58 milliárd Ft volt, ami 6,1%-kal nagyobb a múlt évinél, 

de 13,9%-kal kevesebb a 2019 azonos hónapjában elértnél. 

➢ Idén január-augusztus között országos szinten a szállodák összes bruttó árbevétele 

349,43 milliárd Ft volt. Ez 88,6%-kal nagyobb volt a tavalyinál, illetve 7,9%-kal 

felülmúlta a 2019 augusztusit.  

➢ Az NTAK adatai szerint augusztusban országos szinten a szállodák szobafoglaltsága 

64,5%, bruttó átlag szobaára 33.905 Ft, bruttó REVPAR mutatója 21.873 Ft volt. A 

szobafoglaltság 6,1 százalékponttal nagyobb volt a tavalyinál, de 12 százalékponttal 

elmaradt a 2019 augusztusitól. A bruttó átlag szobaár 17,1%-kal felülmúlta a 2021 évit, 

illetve 36,9%-kal a 2019 augusztusit. A bruttó REVPAR 29,4%-kal meghaladta a tavaly 

augusztusit és 15,6%-kal a 2019 évit.   

➢ Augusztusban Budapesten a szállodák szobafoglaltsága 68,1% volt, ami 26,1 

százalékponttal nagyobb volt a tavalyinál, de 16,1 százalékponttal kisebb a 2019 
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augusztusinál. A bruttó átlag szobaár 36.148 Ft lett, ami 29,9%-kal felülmúlta a 

tavalyit, illetve 12,3%-kal a 2019 augusztusit. A bruttó REVPAR 23.324 Ft volt. Ez 

99,6%-kal meghaladta a tavalyit, de 14,1%-kal kisebb volt a 2019 évinél.  

➢ Augusztusban a Balatoni régióban a szállodák szobafoglaltsága 72,3% volt, ami 1,4 

százalékponttal kisebb volt a tavalyinál és 7 százalékponttal elmaradt a 2019 évitől. A 

bruttó átlag szobaár 38.730 Ft volt, ami 15,9%-kal felülmúlta a tavalyit, illetve 66,9%-

kal a 2019 augusztusit. A bruttó REVPAR 27.992 Ft volt. Ez 13,7%-kal meghaladta a 

tavalyit és 52,2%-kal a 2019 augusztusit. 

 

➢ A bruttó átlag szobaárak és REVPAR mutató fentiek szerinti növekedésével kapcsolatban 

arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ebben jelentős szerepe volt annak is, hogy 2022. 

augusztusában, az MNB adatai alapján a 402,3 HUF/EUR átlag árfolyam 14,3%-kal 

gyengébb volt a 2021 augusztusi 352,0 HUF/EUR árfolyamnál, illetve 23,1%-kal 

gyengébb volt a 2019 augusztusi 326,9 Ft-nál. 
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A következő ábrán látható az elmúlt években az augusztus havi bruttó átlag szobaár 

alakulása a hazai szállodákban: 

 

➢ Országos szinten 2022. augusztusban a 10 legnagyobb beutazó piacról a következők szerint 

alakult a szállodai vendégéjszakák száma: Németország 143 ezer (b.index: 114%), 

Szlovákia 87 ezer (b.index: 213%), Csehország 75 ezer (b.index: 131%), Románia 70 ezer 

(b.index: 146%), Egyesült Királyság 57 ezer (b.index: 366%),  Lengyelország 56 ezer 

(b.index: 151%), Ausztria 54 ezer (b.index: 139%), Olaszország 48 ezer (b.index: 235%), 

Izrael 43 ezer (b.index: 265%),  Amerikai Egyesült Államok 42 ezer (b.index: 247%).   

➢ Budapesten 2022. augusztusban a 10 legnagyobb beutazó piacról a alábbiak szerint alakult 

a szállodai vendégéjszakák száma: Egyesült Királyság 48 ezer (b.index: 410%), 

Németország 46 ezer (b.index: 117%), Olaszország 40 ezer (b.index: 267%), Egyesült 

Államok 35 ezer (b.index: 251%), Izrael 35 ezer (b.index: 236%), Románia 27 ezer 

(b.index: 123%), Spanyolország 24 ezer (b.index: 322%), Franciaország 23 ezer (b.index: 

144%), Lengyelország 22 ezer (b.index:119%), Ukrajna 19 ezer (b.index: 279%).   

➢ 2022. augusztusban a Balatoni régióban a 10 legnagyobb beutazó piacról a következők 

szerint alakult augusztusban a szállodai vendégéjszakák száma: Németország 50 ezer 

(b.index:125%), Szlovákia 29 ezer (b.index: 227%), Csehország 20 ezer (b.index: 184%), 

Ausztria 16 ezer (b.index: 166%), Lengyelország 7 ezer (b.index: 161%), Románia 5 ezer 

(b.index:171%), Izrael 4 ezer (b.index: 829%), Egyesült Királyság 3 ezer (b.index: 305%), 

Olaszország 2 ezer (b.index: 191%), Ukrajna 2 ezer (b.index: 194%),  

➢ A hazai szállodákban augusztusban közel 5 milliárd Ft értékű SZÉP kártyát váltottak be 

a vendégek. Ez 38,6%-kal elmarad a 2021 augusztusitól, de 11,3%-kal a nagyobb a 2019 

nyolcadik havinál. A szállodákban idén augusztusban felhasznált SZÉP kártyák értéke a 

belföldi szállásdíjbevétel 24,7%-át tette ki.  

➢ Idén augusztus végéig a hazai szállodákban összesen 21,6 milliárd Ft értékű SZÉP 

kártyát váltottak be a vendégek. Ez 1,8%-kal kevesebb a tavalyinál, de 19,4%-kal több 

a 2019 hasonló időszakában felhasználtnál. 
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➢ A nemzetközi STR riport szerint 2022 augusztusában a közép-kelet-európai régióban 

vizsgált 5 ország között a magyarországi szállodák nettó REVPAR mutatója volt a 2.  

legmagasabb, 72,4€ (b.index 2021. augusztusához hasonlítva: 172,3%). Magyarországot 

megelőzte Ausztria 87,6€ (b.index: 131,4%), követte Csehország 60,2€ (b.index:197,4%), 

Lengyelország 59,1€ (b.index: 141,9%) és Szlovákia 55,1€ (b.index: 162,6%).  

➢ Az STR riport adatai alapján 2022 augusztusában a vizsgált 27 európai ország között a 

magyarországi szállodák szobafoglaltságban 69,9%-kal a 16., nettó átlag szobaárban 

(103,7€) a 9. és nettó REVPAR-ban (72,4€) a 10. helyen végeztek. 

➢ Ugyancsak az STR adatai szerint a 

vizsgált öt közép-kelet-európai 

ország fővárosai között a budapesti 

hotelek augusztus havi 73,8€ 

nettó REVPAR mutatója volt a 

második legmagasabb.  

➢ Az STR riport adatai szerint 2022 

augusztusában a vizsgált 35 európai 

desztináció, főváros között Budapest szállodái szobafoglaltságban 69,4%-kal a 18., nettó 

átlag szobaárban 106,4€-val a 21., nettó REVPAR-ban 73,8€-val a 20. helyen végeztek. 

RÉGIÓS ELŐREJELZÉS 

Az MSZÉSZ havonta végez országos felmérést a tagszállodák körében. 2022. szeptember 

elején 155 adatszolgáltató tagszálloda töltötte ki a kérdőívet, mely alapján a szobafoglaltság 

előrejelzés a következő két hónapra az alábbiak szerint alakul. 

MSZÉSZ régiók előrejelzés 2022. szeptemberre  előrejelzés 2022. októberre  

Balatoni régió 56 – 65% 50 – 59%  

Budapesti régió 70 – 79% 65 – 74% 

Dél-Alföldi régió 60 – 69% 50 – 59% 

Dél-Dunántúli régió 56 – 65% 47 – 56% 

Északi régió 54 – 63% 43 – 52% 

Keleti régió 53 – 62% 46 – 55% 

Nyugati régió 54 – 63% 47 – 56% 

 

  

Nettó REVPAR (EUR) 

  
2021. 

augusztus 
2022. 

augusztus 
2022/2021 

Budapest 36,9 73,8 199,8% 

Pozsony 28,2 52,7 186,9% 

Prága 29,0 65,6 226,5% 

Bécs 49,8 76,2 153,0% 

Varsó 29,3 60,5 206,6% 
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SZÁLLODANYITÁSOK 

2022 első nyolc hónapjában Magyarországon 11 új szálloda nyílt meg: Eurostars 

Ambassador, Budapest 92 szobával, Aqua Hotel, Kecskemét 41 szobával, Emerald Hotel 

& Suites, Budapest 99 szobával, Dormero Hotel Budapest 134 szobával, Mercure Hotel 

Tokaj, 55 szobával, LUA Resort, Balatonfüred 78 szobával, Hotel Oktogon, Budapest 121 

szobával, Grand Hotel Savoy - JK19, Budapest 100 szobával és az Áurea Ana Palace 

Hotel, Budapest 107 szobával, a The Three Corners Downtown Edition Hotel, Budapest 

74 szobával és a Mercure Debrecen 155 szobával. 
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SZAKEMBEREK HÓNAPÉRTÉKELÉSE 

 

Polgár Tibor, az InterCityHotel Budapest igazgatója, Budapesti régió  

A 2021 májusában megnyitott 312 szobás szállodánk augusztusban 50% 

szobafoglaltságot, nettó 78 euró átlag szobaárat, illetve 39 euró RevPAR-t ért el. Ezzel az 

eredménnyel nem vagyunk még elégedettek, a COVID közepén nyitottunk, aztán jött a háború, 

a piaci bevezetés nem a normál ütemben tudott megvalósulni.  Hiányoznak a megfelelő számú 

üzleti utazók, a MICE rendezvények. A szálloda vendégköre 90%-ban külföldi (ukrán, német, 

osztrák, USA, brit, olasz, spanyol) szabadidős egyéni és csoportos vendégekből áll. A Keleti 

pályaudvar közelsége segít a növekvő számú, vonattal érkező külföldi vendégek 

megnyerésében.  

Szeptemberre az augusztusinál gyengébb üzletmenetre számítunk, valamint gyengének és 

bizonytalannak látjuk az év hátralévő hónapjai iránt mutatkozó keresletet is. Sok a 

bizonytalanság, jellemzőek a „last minute” foglalások.  

A munkaerőhelyzet kritikus továbbra is, kevés a szakképzett munkaerő. Ugyanakkor az utóbbi 

hetekben – feltehetően éttermi bezárások miatt – nőtt a szakács- és felszolgáló pozíciókra 

érkezett jelentkezések száma.  

A múlt évben megnyitott szálloda energiafelhasználás szempontjából korszerű technológiával 

épült, eddig az energiaköltség a forgalomra vetítve 7-8% körül volt. Attól tartunk, hogy ez a 

következő hónapokban négy-ötszörösére is emelkedhet. 

 

Vezekényi Péter, a Prestige Hotel Budapest igazgatója, Budapesti régió 

Augusztusban a szálloda szobafoglaltsága közel 90% volt. A foglaltság a válság előtti, 

2019 augusztusához képest alacsonyabb lett, (a Prestige szálloda ui. inkább az 5 csillagos 

szállodákkal áll versenyben, ahol a 2019-es kereslet még nem tért vissza), az EURO-ban 

számított nettó átlag szobaár kb. 15%-kal, a RevPAR pedig több mint 20%-kal elmaradt attól. 

A bruttó működési eredmény (GOP) a két évvel ezelőtti 60%-ról 50%-ra csökkent. 

A szeptemberi kilátások kedvezőnek tűnnek, 90% feletti szobafoglaltságot várunk.  

A IV. negyedévben – főleg novemberben és decemberben – valamivel gyengébb üzletmentre 

számítunk, mivel a kereslet egyelőre gyengébb ezekre a hónapokra.  

A szálloda vendégkörének 97%-a külföldi, közöttük meghatározóak az amerikai, a brit, az 

olasz, a francia és az izraeli utazók.  

A létszámhelyzet sajnos nem stabil, a szálloda minimális létszámmal üzemel. Folyamatos 

toborzásra van szükség, illetve munkatársainkat is új munkavállalók megnyerésére 

ösztönözzük. Munkatársaink 5%-a külföldi, akik részben ázsiaiak, részben dél-amerikaiak.  

 

Szerencsére a szállodában gázt nem használunk, azonban az áram ára több mint kétszeresére 

emelkedett idén. Emiatt a közműszolgáltatók költsége – amely korábban a nettó árbevétel 3-

4%-át tette ki – már meghaladja annak 5%-át. 
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Szerdi Zsuzsanna, a Hotel Lycium**** igazgatója, Keleti régió  

 Általában az augusztus a legkiemelkedőbb vendégforgalmú hónapunk - ez az idén is így 

volt. Néhány tizednyi eltéréssel hoztuk a pandémia előtti 2019. évi szobafoglaltságot, ami 80% 

felett alakult. Érdekes, hogy ez hasonlóan alakult a pandémia időszaka alatt is, mert augusztusra 

valahogy mindig helyre állt a forgalom. Vendégeink 51%-a volt belföldi, ami korábban ennél 

nagyobb arány volt. A jelentős külföldi létszám egy 1 hetes nemzetközi sporteseménynek és a 

Virágkarneváli hét jelentősebb nemzetközi érdeklődésének köszönhető. Legnagyobb küldő 

terület még mindig Németország, ezenkívül közel 40 országból érkeztek hozzánk vendégek 

üzleti profilunkból adódóan.   

Átlagárban jelentős emelkedést tudtuk elérni 2019. évhez képest, amire szükség is volt, hiszen 

a költségek és különösen a beszerzési árak is jelentősen növekedtek. Összességben bevételünk 

közel 33%-kal emelkedett - hatékony gazdálkodás következtében jövedelmezőségünk is a 

fentiek tükrében javult. 

A munkaerőállományt – ha nehezen is – de sikerült biztosítani. Most a housekeeping és 

felszolgáló munkakörök voltak a leggyengébb láncszemek.   

Az ősz első 2 hónapjának kilátásai nagyon jók: jelentős rendezvény állományunk ismét jó 

bevételt ígérnek, azonban a november és december még nagy kérdőjel.  

Energiaköltségeink már augusztus 1-től, de legerőteljesebben októbertől emelkednek, ami 

számításaink szerint év végéig fel is emészti a megtermelt többletbevételeket. 

 

Szijártó Csaba, a Hotel Marina Port igazgatója, Balatoni régió  

A nyári főszezon második hónapjában, augusztusban rendkívül jó volt az üzletmenet. 

94% szobafoglaltságot értünk el a járvány előtti év, 2019 augusztusának 93%-ával szemben. 

Az átlag szobaár 30%-kal, a RevPAR 32%-kal volt nagyobb a három évvel ezelőttinél. A bruttó 

működési eredmény 40%-kal haladta meg azt. Augusztusban a vendégek 84%-a belföldi, 16%-

a külföldi volt a 2019 augusztusi 90-10%-kal szemben, azaz a külföldiek részaránya idén 

magasabb lett.  

Októberre igen gyenge a kereslet, 30% alatti kihasználtsággal számolunk, míg 2019 

októberében a szobafoglaltság 56% volt. Jelentősen csökkent mind az egyéni szabadidős, mind 

a vállalati rendezvények iránti érdeklődés. Emiatt azt tervezzük, hogy november elején 5 

hónapra bezárunk és csak a húsvéti ünnepekre nyitunk ki ismét.   

A gyenge kereslet mellett a szálloda bezárásának oka az energiaárak megemelkedése. A gázért 

263%-kal, az áramért 174%-kal kell többet fizetnünk, mint a múlt évben. 2023-ra nem 

kötöttünk a gázszolgáltatóval szerződést, mert a gázért már tízszer magasabb árat ajánlottak.   

Az idei szezonban a munkaerőhelyzet igen nehéz volt. Szakképzett munkaerőt gyakorlatilag 

nem tudtunk felvenni, sok diákot alkalmaztunk. A housekeeping területén takarító céggel is 

szerződtünk.  

A téli időszakra tervezett bezárás idején saját forrásból korszerűsítjük a szálloda energetikai 

rendszerét, napelemeket, hőszivattyúkat építünk be. 
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Müller-Pápai Zsuzsanna, a Spirit Hotel Thermal Spa stratégiai igazgatója, Nyugati régió  

és a NaturMed Hotel Carbona vezérigazgatója, Balatoni régió  

Spirit Hotel Thermal Spa: augusztusban a szálloda kiemelkedő eredményt ért el.  

A szobafoglaltság meghaladta a 75%-ot. A kihasználtság a 2019 augusztusival azonos volt, az 

átlag szobaár 61%-kal, a RevPAR 26%-kal nőtt a 3 évvel korábbihoz hasonlítva. A szálloda 

összes bevétele 26%-kal felülmúlta a 2019 augusztusában elértet. A GOP szint 36% lett, ami 7 

százalékponttal maradt el a 2019 augusztusitól. 

A vendégek kb. kétharmada belföldi, egyharmada külföldi volt. Utóbbiak nagy részét 

osztrákok, csehek, szlovákok és németek tették ki.  

A szeptemberi, októberi kilátások kedvezőek. Szeptemberben 70% feletti, októberben pedig 

60-65% foglaltságra számítunk. A novemberi és decemberi üzletmenetet illetően még sok a 

bizonytalanság.  

Az üzemeltetésben a legnagyobb gondot a munkaerőhelyzet okozza, ugyanis nehéz szakképzett 

munkaerőt találni. Folyamatosan új munkatársakat keresünk, részükre továbbképzést is 

biztosítunk. A munkaerőhiány egyik oka Ausztria közelsége, a szakmai képzettséggel 

rendelkezők ott vállalnak munkát.  

Eddig a korábban megkötött feltételekkel vásároltunk energiát, így a szálloda energiaköltsége 

a bevétel kb. 9%-át tette ki. Arra számítunk, hogy az új szerződés szerint az energiaköltség az 

eddigi hat-nyolcszorosára fog emelkedni. Olyan energiatakarékossági intézkedéseket 

tervezünk, melyek nem csökkentik szolgáltatásaink minőségét. 

NaturMed Hotel Carbona: augusztusban a szálloda kiemelkedő eredményt ért el. A 

szobafoglaltság 81% volt, ami 2-3 százalékponttal meghaladta a 2019. évit. A nettó átlag 

szobaár és a RevPAR 60%-kal felülmúlta a 3 évvel ezelőttit. A szálloda teljes árbevétele kb. 

50%-kal nagyobb volt a 2019 augusztusinál.  

Fentiek eredményeként a bruttó működési eredmény (GOP) 45% lett. Ez 20 százalékponttal 

nagyobb a 2019 augusztusinál. 

A szeptemberi kilátások kedvezőek, 70% feletti foglaltságra számítunk. Ezzel szemben a IV. 

negyedévben sok a bizonytalanság, a külföldi és belföldi érdeklődés egyaránt gyenge.  

A hotel vendégkörének 37%-a belföldi, 63%-a külföldi. Utóbbiak között meghatározóak a 

szlovák, a cseh és a német vendégek.  

Az üzemeltetésben gondot okoz a munkaerőhelyzet.  

Az energiaköltség jelenleg a bevétel 7-8%-ának felel meg. Arra számítunk, hogy az új 

szerződés szerint az energiaköltség az eddigi három-négyszeresére fog emelkedni. Az 

energiaköltségek csökkentésére több intézkedést is tervezünk, köztük a szabadtéri medence téli 

lezárását. 
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RÉSZLETES STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK 

 

ORSZÁGOS SZÁLLODAI ADAT – Vendégéjszakák száma (ezer) 

  2019. augusztus 2021. augusztus 
NTAK adat 

2022. augusztus 
NTAK adat 

2022/2019 2022/2021 

összesen 2 941 2 255 2 425 82,4% 107,5% 

belföldi 1 484 1 657 1 429 96,3% 86,2% 

külföldi 1 457 598 996 68,4% 166,5% 

 

 

BUDAPESTI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer) 

  2019. augusztus 2021. augusztus 
NTAK adat 

2022. augusztus 
NTAK adat 

2022/2019 2022/2021 

összesen 975  407 664  68,1% 163,2% 

belföldi 87  118 104  119,6% 88,5% 

külföldi 888  289 560  63,1% 193,7% 

 

 

BALATONI SZÁLLODAI ADAT - Vendégéjszakák száma (ezer) 

  2019. augusztus 2021. augusztus 
NTAK adat 

2022. augusztus 
NTAK adat 

2022/2019 2022/2021 

összesen 707  656 661 93,5% 100,6% 

belföldi 518  558 500 96,5% 89,6% 

külföldi 189  99 161 85,1% 163,3% 
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TOP 10 KÜLDŐPIAC, ORSZÁGOS - Vendégéjszakák száma (ezer) 

  2019. augusztus 2021. augusztus 
NTAK adat 

2022. augusztus 
NTAK adat 

2022/2019 2022/2021 

Németország 182 125 143 79% 114% 

Szlovákia 65 41 87 134% 213% 

Csehország 72 58 75 104% 131% 

Románia 60 48 70 116% 146% 

Egyesült Királyság 95 16 57 61% 366% 

Lengyelország 81 37 56 69% 151% 

Ausztria 56 39 54 96% 139% 

Olaszország 81 21 48 60% 235% 

Izrael 54 16 43 80% 265% 

USA 88 17 42 47% 247% 

2022. augusztus TOP 10 alapján felállított sorrend 

TOP 10 KÜLDŐPIAC, BUDAPEST - Vendégéjszakák száma (ezer) 

  2019. augusztus 2021. augusztus 
NTAK adat 

2022. augusztus 
NTAK adat 

2022/2019 2022/2021 

Egyesült Királyság 81 12 48 59% 410% 

Németország 61 39 46 75% 119% 

Olaszország 69 15 40 58% 267% 

USA 80 14 35 44% 251% 

Izrael 43 15 35 81% 236% 

Románia 21 22 27 129% 123% 

Spanyolország 62 8 24 40% 322% 

Franciaország 27 16 23 85% 144% 

Lengyelország 31 19 22 72% 119% 

Ukrajna 16 7 19 121% 279% 

2022. augusztus TOP 10 alapján felállított sorrend 
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www.mnb.hu adatai alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORSZÁGOS ADAT - Szállodai bruttó bevétel (millió Ft) 

  
2019. 

augusztus 
2020.  

augusztus 

2021.  
augusztus  

NTAK adat 

2022.  
augusztus  

NTAK adat 
2022/2019 2022/2020 2022/2021 

összes bevétel  57 200 37 156 45 394 52 965 92,6% 142,5% 116,7% 

szobaárbevétel 36 273 22 175 30 742 37 693 103,9% 170,0% 122,6% 

http://www.mnb.hu/
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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  

Országok nettó REVPAR értéke, 2022. augusztus 

 
STR adatai alapján 

 

SZÁLLODANYITÁSOK 

Magyarországon 2022 első nyolc hónapjában 11 szálloda nyitott meg. 

Az MSZÉSZ szállodaberuházásokról szóló nyilvántartása a www.hah.hu honlapon a  

„Csak Tagoknak” menüpontban található az alábbi linkre kattintva: 

https://www.hah.hu/csak-tagoknak/szallodai-beruhazasok/mszesz-nyilvantartasa 

 

STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK 

További KSH, NTAK és STR statisztikai táblázatok elérhetőek weboldalunkon: 

https://www.hah.hu/elemzesek/trendriport  

file:///C:/Users/Kovács%20István/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3J8VQHXF/www.hah.hu
https://www.hah.hu/csak-tagoknak/szallodai-beruhazasok/mszesz-nyilvantartasa
https://www.hah.hu/elemzesek/trendriport

