
Augusztusban drágábban nyaralunk 

 

Budapest, 2012. június 28. – A nyári hónapok közül augusztusban költjük a legtöbbet a nyaralásra, 

átlagosan 76 ezer forintot – derül ki a Szallas.hu adataiból. Idén is a fürdővárosok a legnépszerűbbek. 

 

Folyamatosan növekszik a nyár előrehaladtával az üdülésre fordított összeg a Szallas.hu statisztikája 

szerint. Míg a júniusi időszakra vonatkozó szállásfoglalások értéke átlagosan 34 400 forint volt, addig 

a júliusi nyaralások esetében átlagosan 63 400, az augusztusiaknál pedig 75 900 forintot fordítunk 

szállásfoglalásra. „Bár a főszezonban valamelyest emelkednek a szobaárak, a foglalások értéke nem 

csak emiatt növekszik. A nyár elején az iskola és a vizsgaidőszak miatt még jellemzően csak egy-egy 

hosszú hétvégére utazunk el, júliusban és augusztusban viszont a leállások is arra ösztönzik az 

embereket, hogy több szabadságot vegyenek ki” – árnyalta a képet Rácz István, a Szallas.hu csoport 

marketing vezetője. 

 

Nem csak többet költünk, többen is megyünk nyaralni a főszezonban a portál adatai szerint. „Júliusra 

már most 34 százalékkal több foglalást regisztráltunk, mint júniusra, és ez az arány még növekedni is 

fog, hiszen sokan az utolsó pillanatban döntenek a nyaralásról” – részletezte a statisztikát Rácz 

István. A Szallas.hu információi alapján a nyár közepére a szállások több mint felét foglalták már le. 

„Érdemes tehát még a júliusi last minute ajánlatokat is figyelni, de résen kell lenni, mert a jó helyeket 

gyorsan elkapkodják. Az ár mellett legalább az elérhető fizetési módokat, a vendégek értékeléseit és a 

szálláshely fő jellemzőit mérlegeljük” – tanácsolja a szakember. 

 

Nyáron a fürdőket keressük 

 

A portál adatai szerint idén nyáron is a fürdővárosok a legkeresettebbek: Siófok után Hajdúszoboszló 

és Balatonfüred szállásaira érkezett a legtöbb foglalás. A legnépszerűbb városok listájára Gyula és 

Balatonlelle is felkerült, Zalakaros és Hévíz viszont valamelyest veszített népszerűségéből 2011-hez 

képest. „Érdekes, hogy a Szallas.hu közvélemény-kutatása alapján szívesen utaznánk történelmi 

nevezetességeikről híres városokba, például Egerbe, Sopronba, Pécsre vagy Visegrádra is, végül 

azonban úgy tűnik, inkább valamelyik fürdővárosban töltjük a szabadságunkat” – mondta Rácz 

István. 

 

A Szallas.hu statisztikájának háttere 

A Szallas.hu Magyarország piacvezető szálláskereső oldalaként havonta mintegy 500 000 látogatóval 

rendelkezik (szezontól függően). Az első félévre vonatkozó statisztikák a 2012-ben január 1. és június 

26. között rögzített foglalások alapján készültek. Bár a minta nem reprezentatív, jól tükrözi a belföldi 

szállásokra vonatkozó online foglalási tendenciákat. 

A tervezett úti célokkal kapcsolatos adatok a Szallas.hu 2012. június 18. és 26. között végzett online 

kérdőíves kutatásából származnak. A 24 036 fő részvételével lebonyolított kutatás a legfontosabb 

tendenciákat tárta fel, de nem tekinthető reprezentatívnak a magyar lakosságra nézve. 

 

Kapcsolódó webcímek: 

http://www.szallas.hu 

http://www.youtube.hu/szallasguru/ 

 

http://szallas.hu/
http://www.szallas.hu/
http://www.youtube.hu/szallasguru/


Kapcsolódó képanyag: 

Rácz István fényképe nyomdai felbontásban: 
http://www.sakkom.hu/sajto/szallas_hu/kepek/Szallas_hu_Racz_Istvan_nyomdai.jpg 
Rácz István fényképe webes felbontásban: 
http://www.sakkom.hu/sajto/szallas_hu/kepek/Szallas_hu_Racz_Istvan_webre.jpg 
 

Szallas.hu logók különböző méretben és formátumban: 

https://pr.szallas.hu/ 

 

További információ: 

Kozarek Andrea 

szakmai igazgató 

SAKKOM Interaktív - Az Ön hírneve a mi jó hírünk 

Telefon: (+36) 1 237-0212 

Fax: (+36) 1 237-0213 

Mobil: (+36) 70-6291-887 

E-mail: akozarek@sakkom.hu 

Cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 52. 

Webcím: www.sakkom.hu 

Facebook: http://facebook.com/sakkom.interaktiv 

 

A Szallas.hu-ról: 
 
Magyarország legnagyobb szállásfoglaló oldala 2008-ban indult. A portál ma már több mint 7000 
belföldi hotel, panzió, apartman és vendégház kínálatát közvetíti az utazni vágyóknak, akik számos 
szűrési lehetőség (szállás típusa, wellness szolgáltatások, fizetőeszközök) segítségével találhatják meg 
a számukra megfelelő ajánlatot. A honlapnak több mint 320 000 regisztrált felhasználója van, és 
havonta mintegy 500 000 látogató keresi fel. A szálláshelyek kiválasztását több mint 51 000 független 
vendég értékelése könnyíti meg. 
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