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Eltérően alakult a 2020-as 
rendkívüli nyári turisztikai 
idény Erdély különböző régi-
óiban, összességében véve vi-
szont elmondható, hogy felére 
esett vissza a turistaforgalom. 
Brassó és Bihar megye a jár-
vány ellenére is népszerű volt 
az utazni vágyók körében.

 » KRÓNIKA

A laposan megsínylette a ko-
ronavírus-járványt az erdé-
lyi idegenforgalom, amely 

a felére csökkent a 2020-as nyári 
idényben, a különböző régiókban 
eltérően alakult a turistaforgalom 
– derül ki az Erdélystat erdélyi 
statisztikai szolgálat által tegnap a 
Krónikához eljuttatott adatsorok-
ból. A megyei statisztikai hivatalok 
előzetes adataiból készített össze-
sítés szerint a 2020-as nyári (júni-
us–októberi) turisztikai szezonban 
Erdélyben – annak ellenére, hogy 
a tavaszi koronavírus-járvány mi-

A PARTIUMBAN KISEBB, KÖZÉP-ERDÉLYBEN NAGYOBB MÉRTÉKBEN ESETT A VENDÉGLÁTOGATÁS, PANGÁS A SZÁLLÁSHELYEKEN

Felére csökkent az idegenforgalom Erdélyben

Látott már szebb napokat. A nyáron Borszéken is kevés turistával találkoztunk

Turistamágnes. A nagyváradi élményfürdő nem úgy nézett ki a nyáron, mintha világjárvány lenne

 » Egy turista át-
lagosan 2,2 napot 
töltött egy erdélyi 
szálláshelyen a 
nyári időszakban.

att bevezetett korlátozások enyhítése 
után beindult az idegenforgalom – a 
turistaérkezések és vendégéjszakák 
száma az előző év azonos időszaká-
hoz képest felére (–49 százalék, illet-
ve –50 százalék) csökkent. A vissza-
esés mértéke enyhén meghaladja az 
országos átlagot (46,5 százalék).

Ugyanebben a periódusban a tu-
risztikai szálláshelyek kapacitáski-
használtsága 23,3 százalékos volt, 
amely ugyancsak jelentős (15 száza-
lékpontos) visszaesést jelent az előző 
évhez viszonyítva.

Kisebb lett Erdély súlya
az országos turizmusban
A hivatalosan bejegyzett erdélyi szál-
láshelyek 1 542 840 turistaérkezést 
regisztráltak 2020 júniusa és októbere 
között, ami 1 483 846 fővel (49 száza-
lékkal) alacsonyabb, mint az előző év 
azonos időszakában. A vendégéjsza-
kák száma ugyanebben a periódus-
ban 3 364 632 volt, ami 3 360 321-gyel 
(50 százalékkal) kevesebb, mint a 
2019-es nyári szezonban. Egy turista 
átlagosan 2,2 napot töltött egy erdélyi 
szálláshelyen a nyári időszakban.

Országos összehasonlításban Er-
dély a romániai turistaérkezések és 
vendégéjszakák több mint egyharma-
dát adta (40,2 százalék és 35,2 száza-
lék), ami az erdélyi turizmus országos 

súlyának visszaesését jelenti az előző 
évekhez képest (2019-ben 42,1 száza-
lék és 37,7 százalék) – mutat rá az Er-
délystat statisztikai szolgáltatás.

A havi szintű adatok alapján a ré-
gióban – az év egészét tekintve – ti-
pikusan a nyári hónapokban a leg-
nagyobb a turistaforgalom. 2020-ban 
ez kizárólag az augusztusi hónapról 
mondható el – csak ebben a hónap-
ban emelkedett 500 ezer fölé a vendé-
gek száma. Viszont sem a júliusi, sem 
a szeptemberi turistaérkezések nem 
haladják meg a koronavírus-járvány 
előtti téli hónapok forgalmát.

Továbbra is Brassó megye
a legnépszerűbb célpont
A téli időszakhoz hasonlóan a nyári 
idényben is az erdélyi turistaforgalom 
legnagyobb részét – a turistaérkezé-
sek 41,3 százalékát és a vendégéjsza-
kák 35,3 százalékát – a dél-erdélyi 
megyékben regisztrálták.

Brassó megye 354 980 turistaérke-
zéssel és 690 594 vendégéjszakával 
Erdélyben az első helyet, míg orszá-
gosan a második helyet foglalja el a 
megyék rangsorában (a fekete-ten-
ger-parti Konstanca megye mögött). 
További 17,8 százalékkal járult hozzá 
az erdélyi vendégéjszakák számához 
a két közép-erdélyi megye (Kolozs és 
Maros), valamint 14,3 százalékkal a 
Bánság és 13 százalékkal a Partium. 
Az észak-erdélyi és székelyföldi me-
gyék részesedése 10 százalék alatti.

Az erdélyi megyék közül az előző 
év június–októberi időszakához vi-
szonyított visszaesés legsúlyosabban 
Hunyad, Szilágy, Kolozs, Temes Har-
gita és Arad megyéket (59 százalék 
fölötti csökkenés), míg legkevésbé 
súlyosan Fehér és Krassó-Szörény 
megyéket (40 százalék alatti csökke-
nés) érintette.

Az erdélyi szálláshelyek kapaci-
tás-kihasználtsága a nyári szezonban 
23,3 százalékos volt, amely enyhén 
elmarad az országos értéktől (26,8 
százalék), és 15 százalékponttal ala-
csonyabb, mint az előző év azonos 
időszakában. E tekintetben Erdélyből 
a partiumi megyék teljesítettek a leg-
jobban, 29,2 százalékos kihasználtsá-
gi aránnyal, míg az észak-erdélyi me-
gyék a legrosszabbul (18,6 százalék).

Az átlaghoz hasonló visszaesés 
a Székelyföldön
A Székelyföldön a nyári szezonban 
97 407 turistaérkezést (45 768 Ko-
vászna és 51 639 Hargita megyében) 
és 308 174 vendégéjszakát (201 494 
Kovászna és 106 680 Hargita megyé-
ben) regisztráltak. Az előző év azonos 
időszakához viszonyítva ez 50 szá-
zalékos csökkenést jelent a turisták, 
illetve 52,9 százalékos csökkenést a 
vendégéjszakák számában. Különö-
sen Hargita megye mutatott jelentős 
csökkenést ebben az időszakban (57,3 
százalék és 61,6 százalék).

Ezzel a két székelyföldi megye a tel-
jes erdélyi turistaérkezések 6,3 száza-
lékát és a vendégéjszakák 9,2 százalé-
kát adta, ami enyhe csökkenést jelent 
az előző évekhez mérve.

Csökkenő tendenciát mutat a szé-
kelyföldi szálláshelyek kapacitásá-
nak a kihasználtsága is. Ez az érték 
a 2020-as nyári szezonban 26,6 szá-
zalék, míg egy évvel korábban 40,8 
százalék volt – von mérleget az Er-
délystat.

A Partiumban kicsit jobb
a helyzet
A másik, jelentős arányban magyarok 
lakta erdélyi régióban, a Bihar, Szat-
már és Szilágy megyékből összesített 
partiumiban a székelyföldi vendég-
forgalom közel dupláját regisztrálták: 
199 057 turistaérkezést és 561 956 
vendégéjszakát. Ez elsősorban a ki-
emelkedő Bihar megyei vendégfor-
galomnak köszönhető (159 916 turis-
taérkezés és 503 770 vendégéjszaka).

Az előző év nyári időszakához vi-
szonyítva Partiumban az erdélyi át-
lagnál kisebb mértékben csökkent a 
vendégek (–43,7 százalék) és a vendé-
géjszakák száma (–45,1 százalék). Ez 
a régión belüli súlyából adódóan va-
lójában a Bihar megyei idegenforga-
lom alakulását tükrözi (–42,6 száza-
lék, illetve –44 százalék). Ugyanakkor 
a régióbeli Szilágy megye jelentősen 
erdélyi átlag fölötti csökkenést köny-
velhetett el ebben a szezonban (–62,4 
százalék, illetve –63,7 százalék).

A szálláshelyek kapacitásának 
kihasználtsága ebben a régióban is 
csökkent, 29,2 százalékra az előző 
évi 46,8 százalékról. Ugyanakkor ez 
a kihasználtság ebben az évben is a 
legmagasabb az erdélyi régiók között, 
ami elsősorban az országos szinten is 
kimagasló Bihar megyei értéknek kö-
szönhető (35,8 százalék).

Közép-Erdély megzuhant
Az elmúlt nyári időszakban a kö-
zép-erdélyi régióban (Kolozs és Ma-
ros) az erdélyi átlag feletti vendégfor-
galom-csökkenést tapasztalhattunk. 
A turistaérkezések száma 275 160 
(ami 57,2 százalékkal kevesebb, mint 
egy évvel korábban), és a vendégéj-
szakák száma 525 178 volt, ami 57,9 
százalékos csökkenést jelent.

A régiót alkotó két megye szállás-
helykapacitás-kihasználtsága az elő-
ző évekkel ellentétben jelentős kü-
lönbséget mutat: Kolozs megye jóval 
erdélyi átlag alatti (18 százalékos), 
Maros megye pedig átlag fölötti (31 
százalékos) – derül ki az Erdélystat 
által közölt adatsorokból.
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„Megfertőzte” a járvány Románia turizmusát

A romániai kereskedelmi szálláshelyeken a tavalyi első 
tizenegy hónapban több mint 50 százalékkal csökkent 
a vendégek és a vendégéjszakák száma – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) által tegnap nyilvános-
ságra hozott adatsorokból. A vendégéjszakák száma 51 
százalékkal, 13,819 millióra esett vissza az előző évi 28,178 
millióhoz képest. A belföldi vendégek által eltöltött vendé-
géjszakák száma 44,6 százalékkal 12,861 millióra csök-
kent, míg a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 
80,7 százalékkal, 957 ezerre csökkent az előző évi 4,948 
millióhoz képest.  A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett 
vendégek száma is 51,8 százalékkal, 5,993 millióra esett 
vissza a tavalyi azonos időszakban jegyzett 12,434 millió-
hoz mérten. A belföldi turisták száma csaknem 44 szá-
zalékkal, 5,556 millióra csökkent, míg a külföldieké 82,7 
százalékkal, mintegy 437 ezerre csökkent a tavalyi 2,523 
millióhoz képest. A kereskedelmi szálláshelyek kihasznált-
sági mutatója 23,8 százalék volt, ami 11 százalékponttal 
maradt el az előző évitől. 2019-ben 3,6 százalékkal több, 
13,268 millió belföldi és külföldi vendég érkezett a keres-
kedelmi szálláshelyekre, akik az előző évinél 5 százalékkal 
több, 29,870 millió vendégéjszakát töltöttek el. A külföldi 
turisták száma 4,1 százalékkal, 2,671 millióra csökkent a 
2018-as évhez mérten.




