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Felére csökkenő idegenforgalom
Hargita megye is szerepel a legnagyobb visszaesést jegyző megyék listáján
• Eltérően alakult a 
2020-as rendkívüli 
nyári turisztikai idény 
Erdély különböző régi-
óiban, összességében 
véve viszont elmond-
ható, hogy felére esett 
vissza a turistaforga-
lom. Székelyföldön 
Hargita megyében je-
gyezték a legnagyobb 
csökkenést.

B Á L I N T  E S Z T E R ,
ISZLAI KATALIN

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

felére csökkent a 2020-as nyári 
idényben – derül ki az Erdélystat 
erdélyi statisztikai szolgálat által 
lapcsaládunkhoz eljuttatott adat-
sorokból. A megyei statisztikai hi-
vatalok előzetes adataiból készített 
összesítés szerint a tavaly nyári 
(június–októberi) turisztikai sze-
zonban Erdélyben – annak ellené-
re, hogy a tavaszi koronavírus-jár-
vány miatt bevezetett korlátozások 
enyhítése után beindult az idegen-
forgalom – a turistaérkezések és 
vendégéjszakák száma az előző 
év azonos időszakához képest fe-
lére (mínusz 49 százalék, illetve 
mínusz 50 százalék) csökkent. A 
visszaesés mértéke enyhén megha-
ladja az országos átlagot (46,5 szá-
zalék). Ugyanebben a periódusban 
a turisztikai szálláshelyek kapaci-
tás-kihasználtsága 23,3 százalékos 
volt, ami ugyancsak jelentős (15 
százalékpontos) visszaesést jelent 
az előző évhez viszonyítva.

Kisebb lett Erdély súlya

A hivatalosan bejegyzett erdélyi 
szálláshelyek 1 542 840 turistaér-
kezést regisztráltak 2020 júniusa és 
októbere között, ami 1 483 846 fővel 

(49 százalékkal) alacsonyabb, mint 
az előző év azonos időszakában. A 
vendégéjszakák száma ugyanebben 
a periódusban 3 364 632 volt, ami 3 
360 321-gyel (50 százalékkal) keve-
sebb, mint a 2019-es nyári szezon-
ban. Egy turista átlagosan 2,2 napot 
töltött egy erdélyi szálláshelyen a 
nyári időszakban. Országos össze-
hasonlításban Erdély a romániai 
turistaérkezések és vendégéjszakák 
több mint egyharmadát adta (40,2 
százalék és 35,2 százalék), ami az 
erdélyi turizmus országos súlyá-
nak visszaesését jelenti az előző 
évekhez képest (2019-ben 42,1 szá-
zalék és 37,7 százalék) – mutat rá 
az Erdélystat. A havi szintű adatok 
alapján a régióban – az év egészét 
tekintve – tipikusan a nyári hóna-
pokban a legnagyobb a turistafor-
galom. 2020-ban ez kizárólag az 
augusztusi hónapról mondható el – 
csak ebben a hónapban emelkedett 
500 ezer fölé a vendégek száma.

Visszaesés Székelyföldön

Az erdélyi turistaforgalom legna-
gyobb részét – a turistaérkezések 
41,3 százalékát és a vendégéjsza-
kák 35,3 százalékát – a dél-erdélyi 
megyékben regisztrálták. Brassó 
megye 354 980 turistaérkezéssel 
és 690 594 vendégéjszakával Er-
délyben az első helyet, míg orszá-
gosan a második helyet foglalja el 
a megyék rangsorában (Konstanca 
megye mögött). További 17,8 szá-
zalékkal járult hozzá az erdélyi 
vendégéjszakák számához a két 
közép-erdélyi megye (Kolozs és Ma-
ros), 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 viszo-
nyított visszaesés legsúlyosabban 
Hunyad, Szilágy, Kolozs, Temes, 
Hargita és Arad megyéket érintette 
(59 százalék fölötti csökkenés).

Székelyföldön egyébként a nyá-
ri szezonban 97 407 turistaérkezést 
(45 768 Kovászna és 51 639 Hargita 
megyében) és 308 174 vendégéjsza-
kát (201 494 Kovászna és 106 680 
Hargita megyében) regisztráltak. 

Az előző év azonos időszakához 
viszonyítva ez 50 százalékos csök-
kenést jelent a turisták, illetve 52,9 
százalékos csökkenést a vendég-
éjszakák számában. Különösen 
Hargita megye mutatott jelentős 
csökkenést ebben az időszakban 
(57,3 százalék és 61,6 százalék). 
Ezzel a két székelyföldi megye a 
teljes erdélyi turistaérkezések 6,3 
százalékát és a vendégéjszakák 9,2 
százalékát adta, ami enyhe csökke-
nést jelent az előző évekhez mérve. 
Csökkenő tendenciát mutat a szé-
kelyföldi szálláshelyek kapacitásá-
nak kihasználtsága is. Ez az érték a 
2020-as nyári szezonban 26,6 szá-
zalék, míg egy évvel korábban 40,8 
százalék volt.

Hargita megye lemaradásban

A székelyföldi visszaesés, főként 
Hargita megyében egyrészt a külföl-
di vendégkör elmaradásával magya-
rázható Horváth Alpár turisztikai 
szakember véleménye szerint. Mint 
megkeresésünkre kifejtette, Har-
gita megyében az országos átlaghoz 
képest mindig is magasabb, 20–30 
százalékos volt a külföldi vendég-
kör aránya. „Nagyon sok kis panzió, 
vidéki szálláshely a magyarországi 
turisták fogadására volt beállva, 
akik ezúttal nem jöttek, és azok a 
szolgáltatók, akiknek magyaror-
szági utazási irodáktól szervezett 
csoportjaik voltak, tavaly mind ezek 
nélkül maradtak. Őket nem lehetett 
belföldi vendégekkel pótolni. Azok 
az egységek tudtak könnyebben ki-
lábalni a krízishelyzetből, amelyek 
rendelkeztek egy már korábban jól 
kiépített belföldi ügyfélkörrel. Vol-
tak azonban olyanok is, akik kény-
telenek voltak bezárni” – mutatott 

rá a szakember. Hozzátette, a tavalyi 
év tanulsága az, hogy néhány piaci 
szereplő túlságosan ráállt egy bizo-
nyos vonalra, illetve elhanyagolták 
a kapcsolatépítést és a jelenlétet a 
belföldi piacon. Kovászna megye 
ebben a tekintetben jobban áll, mint 
Hargita megye, mivel előbbiben ha-
marabb indították el a Visit Covasna 
applikációt, tavaly pedig országos 
szinten elsőként a Visit Covasna 
Safe Place programot, amelyen ke-
resztül COVID Safe Place (korona-
vírus szempontjából biztonságos 
hely) tanúsítványban részesítették 
a bizonyos óvintézkedéseket betartó 
szálláshelyeket. Ezáltal, mivel a tu-
risták a tömeg elkerülésére és a biz-
tonságra vágytak tavaly, a Brassó 

felé áramló vendégek egy részét „el-
happolták”, akik inkább a csende-
sebb Kovászna megyei helyszíneket 
választották. Kovászna megyében 
továbbá jóval kevesebb vendég jóval 
több vendégéjszakát töltött a koráb-
bi években, mint Hargita megyében, 
és ez azzal magyarázható, hogy Ko-
vászna megyében meghatározó je-
lentősége van a gyógyturizmusnak 
8–10 napos tartózkodási idővel. Az 
is fontos, hogy Kovászna megyében 
egyre több négycsillagos szállo-
da jelenik meg, miközben Hargita 
megyében mindössze két ilyen ta-
lálható. „Látható tehát, hogy hiába 
nagyobb kiterjedésű Hargita megye, 
változatosabb felszíni formákkal, 
mégis van lemaradása Kovászna 
megyével szemben” – húzta alá 
Horváth Alpár.

Változásra van szükség

A szakember szerint az is látszik a 
statisztikákból, hogy a kirándu-

lók száma tavaly is magas volt, a 
csökkenés inkább a szállóvendé-
gek számában mutatkozott meg. 
„A Gyilkos-tónál, Parajdon és más 
felkapottabb helyszíneken tavaly 
is alakultak ki tömegek, de turisz-
tikai szempontból nem az a siker, 
ha tapossák le egymást az embe-
rek az üdülőhelyeken, hanem ha 
kevesebb ember több éjszakát tölt 
el az adott helyszíneken. Ennek 
az a feltétele, hogy megfelelő szol-
gáltatás- és programkínálat álljon 
rendelkezésre. A tömegturizmust 
el kell felejteni, és a kiscsoportos, 
személyre szóló szolgáltatások nép-
szerűsítésére és értékesítésére kell 
törekedni. A fogyasztói szokások is 
át fognak alakulni, és úgy sejtem, 

hogy az aktív ajánlatoknak lesz 
nagyobb vonz erejük, amelyek a pi-
henés helyett a mozgásra helyezik a 
hangsúlyt, sportosabbak” – hang-
súlyozta. Ehhez a szálláshelyek 
amellett, hogy eladják saját szolgál-
tatásukat, partneri hálózatokat kell 
kiépítsenek, amelyeken keresztül 
szabadidős szolgáltatásokat is ér-
tékesítenek. Ebből a szempontból 
az önkormányzatokon is nagy fe-
lelősség van a szakember szerint, 
kérdés, hogy a területhasználatot 
mennyire tudják gördülékennyé 
tenni. „Nem az a kérdés, hogy meg-
közelíthető-e Csíkszereda, hanem 
hogy onnan ki lehet-e jutni Hargita-
fürdőre. Ugyanez a kérdés például a 
Gyilkos-tó esetében is, hogy tömeg 
alakul ki vagy nyugodtan lehet 
közlekedni az üdülőtelepen gyalo-
gosan és autóval egyaránt” – zárta 
Horváth Alpár.

Megsínylette a turizmus 
a világjárványt. Az érkezések 
és vendégéjszakák száma 
a felére csökkent Erdélyben

▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

„Megfertőzte” a járvány Románia turizmusát
A romániai kereskedelmi szálláshelyeken a tavalyi első tizenegy 
hónapban több mint 50 százalékkal csökkent a vendégek és a vendég-
éjszakák száma – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által 
nemrég nyilvánosságra hozott adatsorokból. A vendégéjszakák száma 
51 százalékkal, 13,819 millióra esett vissza az előző évi 28,178 millióhoz 
képest. A belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 44,6 
százalékkal, 12,861 millióra csökkent, 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 millióhoz mérten. A belföldi turisták 
száma csaknem 44 százalékkal, 5,556 millióra csökkent, míg a külföl-
dieké 82,7 százalékkal, mintegy 437 ezerre csökkent a tavalyi 2,523 
millióhoz képest. A kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsági mutatója 
23,8 százalék volt, ami 11 százalékponttal maradt el az előző évitől.




