OKTÓBERBEN EGER VOLT A 3. LEGNÉPSZERŰBB
Magyar Turisztikai Ügynökség üzleti célú turisztikai trendriport:
októberben Budapest, Hajdúszoboszló és Eger volt a legnépszerűbb
Kivonatos közlés
Forrás https://mtu.gov.hu/cikkek/2020-oktobereben-budapest-hajduszoboszlo-es-eger-volt-a-legnepszer-bb-2038

„Mivel a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által üzemeltett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központba (NTAK) valamennyi szálláshelytípustól naponta érkeznek adatok, akár hónapokról, akár
egy-egy rövidebb, a turisztikai ágazat számára kiemelt időszakról is részletes kép rajzolható fel.
Az október az őszi szünet miatt a rövid kikapcsolódás ideje, míg sokak számára a családlátogatás,
emlékezés időszaka is egyben. Ők zömmel többedmagukkal keltek útra, és leginkább vidéki
szállodákat, egyéb és magánszálláshelyeket kerestek fel. Bár Budapesten a tavalyi vendégszámnak
csak 10%-át tette ki az idei októberi, a hazai utazók körében is – akárcsak korábban a
külföldieknél – a főváros volt a legkedveltebb település, Hajdúszoboszló és Eger előtt.
A tavaly októberi belföldi vendégéjszaka-szám 87%-a valósult meg októberben. A tízedik
hónapban érkezett összes vendég 91%-a ismét vidéki szálláshelyekre utazott, és ott 1,4 millió
vendégéjszakát töltött el. A vidéken megszálló vendégek 96%-a volt hazai, ők a vidéki vendégéjszakák
92%-át adták.
A vidéki szálláshelyek közül, szeptemberhez hasonlóan ismét a szállodák voltak a legnépszerűbbek,
az összes vendégéjszaka közel felét, 49%-át töltötték el itt az utazók. További 33%-ot egyéb és
magánszálláshelyeken, 10%-ot panziókban, 4%-ot pedig közösségi szálláshelyeken.
Az októberi 1,6 millió vendégéjszakának a 34%-a a leglátogatottabb 10 településen realizálódott.
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Az elmúlt hónap vendégéjszaka-számai alapján a fővárost Hajdúszoboszló követte, majd Eger,
Miskolc, Gyula. A TOP 10 település ezek mellett Balatonfüred, Szeged, Hévíz, Zalakaros és Debrecen
voltak. Az összes vizsgált városban a belföldi vendégéjszakák domináltak (átlagosan 80%), a legtöbb
külföldi vendégéjszaka Budapestet követően Debrecenben, valamint Szegeden valósult meg.
Őszi szünet
Az október 23. – november 1. közötti őszi szünet kilenc éjszakáján az ország szálláshelyein 267 ezer
vendég szállt meg, ez a teljes októberi vendégszám 43%-a. A turisztikai térségek közül a legtöbb vendég,
48 ezer a Balaton (18%), 40 ezer a Mátra—Bükk (15%) és 21 ezer a Budapest környéke (8%) turisztikai
térségekbe érkezett ebben az időszakban. Az október hónapban eltöltött 1,6 millió összes vendégéjszaka
39%-a, 618 ezer ebben az időszakban realizálódott, így egyértelműen megállapítható, hogy többen
indultak útnak, mint a hónap korábbi napjain. A leglátogatottabb település Budapest után Eger,
Hajdúszoboszló, Miskolc és Gyula voltak. Az őszi szünet időszakában a szálláshelyeken megszállt
vendégek átlagéletkora 36 év volt.
VENDÉGÉJSZAKA SZÁMOK ALAKULÁSA EGERBEN
IFA BEVALLÁSOK ADATAI ALAPJÁN

Forrás: Eger MJV PH Adó Iroda
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Köszönjük az egri szálláshelyeknek, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárultak Eger Megyei
Jogú Város fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek,
munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!
Eger, 2020. november hó.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága
E-mail cím: ado@ph.eger.hu
Honlap cím: www.eger.hu
Telefonszám: +36 (36) 523-700
Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: EGERADO
Teljes neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága KRID azonosítója: 644093165
ePapír benyújtás: Címzett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu
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