A magyar lakosság 2005. évi nyári utazási tervei
A Magyar Turizmus Rt. megbízásából 2005 májusában végzett felmérés1 eredményei szerint
2005 májusa és szeptembere között a magyar háztartások 53%-a tervez utazást2. Az
átlagnál magasabb arányban a 18-30 és a 31-40 évesek, a Közép-Magyarország és a KözépDunántúl statisztikai régiókban élők fognak utazni. Azok, akik nem terveznek utazást,
többségükben (58%) anyagi és egészségügyi okokra (27%), valamint életkorukra (19%)
hivatkoztak.
Az utazást tervező háztartások úti célja 64%-ban csak belföldi, 19%-ban csak
külföldi lesz, a mind belföldi, mind külföldi utazáson résztvevő háztartások aránya 17%-ot
tesz ki. A csak belföldre utazók 2,02, a csak külföldre utazók 1,11, míg a külföldre és
belföldre is utazók 2,68 utazással számolnak a nyári időszakban.
A belföldi utazások tervezett úti célja (%)
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Az 1002 fős minta nem, kor, megye és településszerkezet szerint reprezentatív a magyar lakosságra. Az
adatfelvétel telefonos megkérdezés segítségével történt.
2
Az utazás olyan, a lakóhelyen kívüli településre, területre történő helyváltoztatás, amelynek során a háztartás
valamely tagja legalább egy éjszakát távol tölt otthonától és célja nem napi vagy rendszeres munkavégzés, illetve
tanulás.

A 2005. év nyarának legkedveltebb belföldi úti célja a Balaton régió: az utazások több mint
egyharmada (34%) irányul ide. Az évek óta első helyen szereplő régiót a Budapest-KözépDunavidék, Észak-Magyarország és Közép-Dunántúl követi. A leggyakrabban felkeresett
külföldi desztinációk Horvátország, Románia, Olaszország és Ausztria lesznek.
A külföldi utazások tervezett úti célja (%)
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A belföldi utazások kétharmadát a július-augusztus hónapokra tervezik, szeptemberi
utazást a válaszadók 9%-a említett. A belföldi utazások átlagos hossza a tervek szerint 5,1
éjszaka lesz, legfeljebb két éjszakásra az utazások harmadát tervezik. A kéthetes vagy
hosszabb utazások aránya várhatóan 2,5% lesz. Egy tervezett belföldi utazáson 2,51 fő fog
részt venni. A tervezett belföldi utazások 61%-ában ingyenes szálláshelyet fognak igénybe
venni.
A külföldi utazások 42%-ára a tervek szerint augusztusban fog sor kerülni, a júliusi
utazások aránya 33% lesz. A megszokottnál kisebb az utószezon szerepe: a külföldi
utazások 10%-át tervezik szeptemberre. A külföldi utazások átlagos hossza várhatóan 9,1
éjszaka lesz. Az utazások közel fele 6-7 éjszakás, 21%-uk ennél rövidebb, 33%-uk pedig
hosszabb. Egy tervezett külföldi utazáson átlagosan 2,64 fő fog részt venni. Az utazások
többsége (82%) esetében kereskedelmi szálláshelyet fognak igénybe venni.
A felmérés eredményei szerint a csak belföldön utazók átlagosan 68 100 forintot, a csak
külföldön utazók átlagosan 215 100 forintot, a bel- és külföldön is utazni szándékozók
295 700 forintot költenek 2005. évi nyári utazásaikra. Egy utazás költsége 91 500 forint
körül alakul, az egy főre eső költés 39 600 forintot tesz ki, ami egy napra vetítve 5000
forintot jelent.
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2005. május és szeptember között a megkérdezettek 43%-a (az utazást tervezők 81%-a)
tervez főutazást3. A főutazások közel kétharmadának (61%) belföldi lesz az úti célja, a
legnépszerűbb régiók a Balaton (a belföldi főutazások 38%-ának tervezett helyszíne) és
Észak-Magyarország (14%). A legkedveltebb külföldi desztinációk – az utazásoknál fentebb
említett országokhoz hasonlóan – az idei nyáron Horvátország (28%), Olaszország (11%),
Románia (9%) és Ausztria (8%) lesznek.
A belföldi főutazások 42%-át júliusra tervezik, augusztusban a válaszadók 39%-a
szándékozik főutazáson részt venni. Az elő- és az utószezon szerepe is csekély: a belföldi
főutazást tervezők 12%-a júniusban, 6%-a szeptemberben fog utazni. A tervezett belföldi
főutazások 41%-a egy hétnél rövidebb lesz. Egyhetesnek tervezik 35%-ukat, míg ennél
hosszabbnak 24%-ukat. Egy belföldi főutazás átlagos hossza 7,4 éjszaka lesz. Egy belföldi
főutazáson átlagosan 2,7 fő fog részt venni. A belföldi főutazások 38%-a esetében a tervek
szerint ingyenes szállást fognak igénybe venni az utazók.
A külföldi főutazást tervezők 38%-a augusztusra, 35%-a pedig júliusra tervezi utazását. A
válaszadók 15%-a júniusban, 10%-a szeptemberben szeretne utazni. Átlagosan 9,8 éjszakás
külföldi főutazást terveznek a válaszadók. Az utak többsége (49%) egyhetes lesz, ennél
rövidebb utazást 15% tervez, a hosszabb utak aránya 36%. Egy külföldi főutazáson átlagosan
2,8 fő fog részt venni. A külföldi főutazások 81%-a esetében a tervek szerint kereskedelmi
szállást fognak igénybe venni az utazók.
Egy belföldi főutazás átlagosan 67 100 forintba, egy külföldi főutazás átlagosan 206 400
forintba fog kerülni. Ez egy főre vetítve 27 400 (belföldi főutazás), illetve 88 500 (külföldi
főutazás) forintot jelent. A napi költés belföld esetében 4900 forint, külföld esetében pedig
10 300 forint körül alakul.

További információ:
Magyar Turizmus Rt. Piac- és Termékelemzési Iroda
1012 Budapest, Vérmező út 4.
telefon: 06-1/488 8710
fax: 06-1/488 8711
e-mail: kutatas@itthon.hu
honlap: www.itthon.hu > Szakmai oldalak > Piackutatások és Turizmus Bulletin
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Olyan utazás, amelyet a háztartás utazásai közül a legfontosabbnak tekint és a nem egyszemélyes háztartásból
legalább ketten részt vesznek rajta.
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