
	

	 	

	

Nyaralási	szokások	
nemzetközi	összehasonlításban	

	

A	járvány	hatása	és	a	fenntarthatósági	szempontok	érvényesülése	
	

A	REPUBLIKON	INTÉZET	ELEMZÉSE	

2022.	JÚNIUS	



2 

ÖSSZEFOGLALÓ	

• Noha	az	utóbbi	években	változtak	a	hagyományos	nyaralási	szokások,	a	német,	a	

lengyel,	és	a	cseh	válaszadókhoz	hasonlóan	a	magyarok	fele	is	úgy	tervezi,	hogy	

kereskedelmi	szálláshelyen,	ellátással	fog	nyaralni.	

• A	magánszálláshelyek	népszerűbbek	a	kelet-közép-európai	országokban,	ennek	

valószínűsíthető	oka	az	alacsonyabb	keresetekben	kereshető.	

• Kevésbé	 jellemző	 Lengyelországban	 és	 Magyarországon	 a	 saját	 nyaralóban	

tervezett	 pihenés,	 ugyanakkor	 többen	 tervezik,	 hogy	 egy	barát	 vagy	 egy	 rokon	

által	biztosított	szálláshelyen	nyaralnak.	

• A	magyarokra	jellemző	a	legkevésbé	a	kempingben	való	nyaralás.	

• Amíg	 magyar	 utazókra	 jellemző	 leginkább,	 hogy	 kulturális	 adottságok	 alapján	

hozzák	meg	döntésüket,	addig	a	programkínálat	őket	érdekli	a	legkevésbé.	

• Lengyelországban	a	 gyerekeknek,	 az	 időseknek,	 és	 a	 fogyatékkal	 élőknek	 szánt	

programkínálat	 a	 legfontosabb	 szempont,	 ami	 Csehországban	 is	 a	 három	

legfontosabb	között	szerepel.	

• Szinte	minden	válaszadó	utazási	szokásaira	hatással	volt	a	koronavírusjárvány,	a	

leggyakoribb	 válasz	 a	 biztonsági	 és	 egészségügyi	 kérdésekre	 való	 nagyobb	

figyelem	volt.	

• Magyarországon	 és	 a	 többi	 vizsgált	 országban	 is	 gyakran	 elhangzott,	 hogy	 az	

emberek	 összességében	 kevesebb	 utaznak	 a	 koronavírus	miatt,	 továbbá	 az	 úti	

célok	is	megváltoztak,	növekedett	a	belföldi	nyaralási	kedv.	

• A	 fenntarthatóság	 érdekében	 legkevésbé	 a	 lengyel	 és	 a	 magyar	 válaszadók	

hajlandóak	a	többet	fizetni.	

• A	 fenntarthatóság	 érdekében	 a	 magyarok	 leginkább	 helyi	 termelőktől	

vásárolnának	 és	 a	 nyaraláson	 eltöltött	 idő	 alatt	 csökkentenék	 saját	

hulladékmennyiségüket	

• .	 	
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BEVEZETÉS	

Az	éves	pihenés	legfontosabb	időszaka	a	hagyományos	munkavégzési	keretek	között	a	

nyári	szabadság.	A	második	világháború	után	megjelenő,	a	társadalom	szélesebb	rétegei	

számára	is	elérhető	nyaralás	gyökeresen	átalakította	az	idegenforgalmat,	a	vendéglátást	

és	az	utazási	szokásokat.	A	turizmus	azonban	képes	politikai	feszültségeket	is	generálni.	

Budapesten	 is	 kritizálták	 civil	 szervezetek	 a	 magánszállások,	 az	 Airbnb	 elterjedését,	

valamint	helyi	lakosok	a	fővárosi	bulinegyedben	kialakult	szórakozási	szokásokat.	

A	koronavírusjárvány	során	jelentősen	visszaesett	az	idegenforgalom,	amely	nem	csak	az	

ágazatra,	de	a	nyaralási	szokásokra	is	hatással	volt.	Az	idegenforgalom	kapcsán	felmerül	

továbbá	a	fenntarthatóság	kérdése	is,	hiszen	a	turizmus	miatt	megnövekedő	légiforgalom	

önmagában	is	súlyos	széndioxid	kibocsájtó,	továbbá	a	népszerű	úti	célokon	megjelenik	a	

túlzott	látogatószámból	következően	az	épített	és	természeti	környezet	pusztulása.		

Az	 alábbi	 elemzésben	 öt	 ország,	 Németország,	 Ausztria,	 Csehország,	Magyarország	 és	

Lengyelország	 tekintetében	 vizsgáljuk	meg	 a	 nyaralási	 szokásokat	 a	 koronavírus	 és	 a	

fenntarthatóság	 tekintetében.	 Az	 országok	 kiválasztásának	 fő	 szempontja	 a	 földrajzi	

közelség	és	a	kulturális	és	történelmi	hasonlóság	volt.		

Az	elemzést	 a	Eurobarometer	2021.	októberi	 adatfelvétele	 segítségével	 végeztük	el.	A	

minta	nagysága	országonként	1000,	15	és	annál	idősebb	fő,	függetlenül	a	megkérdezettek	

állampolgárságuktól.	 A	 mintában	 szereplők	 kiválasztása	 véletlenszerűen	 történt,	 a	

reprezentatívitást	a	demográfiai	és	földrajzi	súlyozás	biztosította.	Mivel	az	adatfelvétel	

2021	 őszén	 készült,	 így	 a	 válaszokban	 tükröződő	 vélemények,	 attitűdök	 érvényesnek	

tekinthetőek	a	2022-es	nyaralási	időszakban	is.	Minden	kérdésre	több	válasz	volt	adható.	
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EREDMÉNYEK	

	
1.	ábra:	Nyaralás	előtt	szálláshely-preferencia	(országok	szerint)	

Szálláshely	 tekintetében	 nem	 kiugró	 a	 különbség	 az	 egyes	 országok	 között,	 kivételt	

inkább	 Ausztria	 képez	 (1.	 ábra).	 Noha	 az	 utóbbi	 években	 változtak	 a	 hagyományos	

nyaralási	szokások,	a	német,	a	lengyel	és	a	cseh	válaszadókhoz	hasonlóan	a	magyarok	fele	

is	 úgy	 tervezi,	 hogy	 kereskedelmi	 szálláshelyen,	 ellátással	 fog	 nyaralni.	 A	

magánszálláshelyek	 népszerűbbek	 a	 kelet-közép-európai	 országokban,	 ennek	

valószínűsíthető	oka	az	alacsonyabb	keresetekben	kereshető.	Kevésbé	jellemző	továbbá	

Lengyelországban	és	Magyarországon	a	saját	nyaralóban	tervezett	pihenés,	ugyanakkor	

többen	tervezik,	hogy	egy	barát	vagy	egy	rokon	által	biztosított	szálláshelyen	nyaralnak.	

Érdekes	eredmény	továbbá,	hogy	a	magyarokra	jellemző	a	legkevésbé	a	kempingben	való	

nyaralás.	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kereskedelmi	szállások	(Hotel,	panzió)	ellátással

Kereskedelmi	szállások	(Hotel,	panzió)	ellátás	nélkül

Magánszálláshelyek	(nyaraló	vagy	apartman
közvetlenül	a	tulajdonostól	foglalva)

Saját	tulajdonú	ingatlan	vagy	nyaraló

Barát	vagy	rokon	biztosít	szállást	a	saját	ingatlanában

Online	szállásfoglalás	fizetés	nélkül	(pl:	"couch
surfing")

Kemping	vagy	üdülőfalu

Más	fajta	szálláshely

Nem	tudja/nem	alkalmazható

Ön	milyen	típusú	szálláshelyben	gondolkodik	a	nyaralás	
megszervezése	előtt?

Németország Ausztria Csehország Magyarország Lengyelország
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2.	ábra:	Utazási	cél	választási	preferenciák	

Az	utazási	cél	kiválasztása	során	a	magyar	utazókra	jellemző	leginkább,	hogy	a	kulturális	

adottságok	 alapján	 hozzák	 meg	 döntésüket	 (2.	 ábra).	 A	 többi	 vizsgált	 országban	 is	

fontosak	a	cél	természeti	adottságai,	ez	alól	kivételt	a	csehek	jelentenek,	akik	számára	a	

programlehetőségek	 a	 fontosabbak.	 Ez	 utóbbi	 szempont,	 azaz	 a	 programkínálat	 a	

legkevésbé	a	magyar	nyaralókat	érdekli.	A	legkevésbé	árérzékenyek	a	német	nyaralók,	a	

magyarok	 körében	 ugyanakkor	 ez	 a	 harmadik	 legfontosabb	 szempont.	 A	 legnagyobb	

különbség	a	vizsgált	országok	között	a	gyerekeknek,	az	 időseknek	és	 fogyatékosoknak	

szánt	 programok	 fontossága	 kapcsán	 volt	 mérhető.	 A	 lengyel	 válaszadóknak	 ez	 a	

legfontosabb	 szempont,	 valamint	 a	 csehek	 esetén	 is	 a	 három	 legfontosabb	 között	

szerepel.	

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Az	utazási	cél	kultúrális	adottságai	(múzeumok,	helyi
események,	gasztronómia)

Az	utazáci	cél	természeti	adottságai

Az	utazási	cél	által	nyújtott	programlehetőségek

Az	utazás	teljes	ára

Az	utazási	cél	által	nyújtott	programlehetőségek
gyerekeknek,	időseknek	és	fogyatékkal	élőknek

Az	úti	cél	(város,	vagy	régió)	környezetbarát
gyakorlatokat	folytat

Az	úti	cél	elérhető	kis	környezeti	kihatású
közlekedéssel

Fenntarthatósági	igazolással	rendelkező	szállások	és
látnivalók

Helyi	lakosság	részt	vesz	az	idegenforgalmi
tevékenységekben

Egyértelmű	információ	az	egészség-	és
biztonságvédelmről

Valami	más

Amikor	utazási	célt	választ,	az	alábbiak	közül	
melyeket	tartja	a	legfontosabbnak?

Németország Ausztria Csehország Magyarország Lengyelország



6 

	
3.	ábra:	A	COVID-19	pandémia	hatásai	az	utazási	szokásokra	

Különböző	szempontot	fontosnak	tartva,	de	szinte	minden	válaszadó	utazási	szokásaira	

hatással	 volt	 a	 koronavírusjárvány	 (3.	 ábra).	 A	 leggyakoribb	 válasz	 a	 biztonsági	 és	

egészségügyi	kérdésekre	való	nagyobb	figyelem	volt.	Magyarországon	és	a	többi	vizsgált	

országban	 is	gyakran	elhangzott,	hogy	az	emberek	összességében	kevesebb	utaznak	a	

koronavírus	miatt,	továbbá	az	úti	célok	is	megváltoztak,	növekedett	a	belföldi	nyaralási	

kedv.	

	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Változik	az	úti	cél	(pl:	városnézés,	strandolás	stb.)

Változik	a	célország

Változik	a	szálláshely

Változik	az	alatt	végzett	tevékenységek	köre

Változik	a	célországba	való	eljutás	módja

Összességében	kevesebb	utazás

Több	nyaralás	belföldön

Több	figyelem	az	egészségügyi	és	biztonsági
intézkedésekre

Több	figyelem	a	turizmus	által	kifejtett	hatásokra	a
helyi	közösségek	körében

Nem	számít	hosszútávú	hatásokra

Más	hatásra	számít

Nem	tudja/nem	tartja	relevánsnak

Milyen	hosszútávú	hatással	lesz,	ha	lesz,	az	ön	utazási	szokásaira	a	
COVID-19	pandémia?

Németország Ausztria Csehország Magyarország Lengyelország



7 

	
4.	ábra:	Az	utazási	szokások	változtatás	a	fenntarthatóság	érdekében	

A	fenntarthatósági	szempontok	szintén	lényegesek	a	vizsgált	országokban,	ugyanakkor	a	

lengyel	és	a	magyar	válaszadók	a	legkevésbé	hajlandóak	többet	fizetni	ennek	érdekében	

(4.	ábra).	A	magyarok	leginkább	helyi	termelőktől	vásárolnának	és	a	nyaraláson	eltöltött	

idő	 alatt	 csökkentenék	 saját	 hulladékmennyiségüket.	 Sokan	 válaszolták	 azt	 is,	 hogy	

turistaszezonon	kívül	mennének	nyaralni,	hasonlóan	a	cseh	és	a	lengyel	válaszadókhoz,	

amely	azonban	csak	az	utazás	elhalasztását	jelenti.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	

A	Republikon	működését	2018-22	között	az	Európai	Unió	„Europe	for	Citizens"	programja	támogatja.	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Többet	fizetne	a	környezet	megóvása	érdekében

Többet	fizetne	a	helyi	közösség	támogatása
érdekében

A	turista	szezonon	kívül	menne	nyaralni

Kevésbé	népszerű	úti	célokat	választana

Hozzájárulna	a	szén-dioxid	kibocsájtás
ellensúlyozásához	(pl.	fák	ültetésével)

Helyi	termelőktől	vásárolt	termékeket	fogyasztana

Ökológia	hatást	figyelmbe	véve	választana	a
közlekedési	lehetőségek	közül

A	nyaraláson	eltöltött	idő	alatt	csökkenti	a	saját
hulladékmennyiségét

A	nyaraláson	eltöltött	idő	alatt	csökkentené	a
vízfogyasztást

Nem	tervezem	megváltoztatni	a	szokásaim

Valmilyen	másmilyen	módon

Nem	tudja/nem	releváns

Kész	arra	hogy	változtasson	az	utazási	és	turisztikai	szokásain	a	
fentarthatóság	érdekében?	Ha	igen,	milyen	módon?

Németország Ausztria Csehország Magyarország Lengyelország


