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AZ ÁGAZAT HELYZETE

GDP-hez való közvetlen és közvetett hozzájárulása: 

 2019: 10%

 2020 (előzetes adatok): 8,1%

 2030 (NTS): 16%!  min. 600 000 munkavállalóra lenne 
szükség

A stratégia az aktuális helyzet alapján újragondolandó

A nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások bírják el pl. a mostani 
energiaáremelkedést
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A TURIZMUS KONJUNKTÚRA INDEX ALAKULÁSA

Utazásközvetítés, utazásszervezés 
Konferencia, kereskedelmi bemutató 
szervezése 
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Forrás: GKI
Megjegyzés: -100-tól +100-ig terjedő skálán (ahol -100 azt jelenti, hogy jelentősen romlik, +100 pedig azt, hogy jelentősen 
javul)



MEGOLDÁSRA VÁRÓ 
PROBLÉMATÖMEG HATALMAS

• Energia árrobbanás

• Idősödő korfa

• Munkaerőhiány: Csak átmeneti enyhítő tényezők (szezonális diákmunkások, stb.)

• A nemzetközi támogatás verseny elvesztése okán is tömeges kilépés az ágazatból,

bizalomvesztés

• Demográfiai okokból is a pályára lépők számának csökkenése (szakképzés,

felsőfokú képzés)

• Átlagbérek

• Elszálló árak

• Az ágazat társadalmi megítélése

• Ráadásul pontos adataink sincsenek!



EKKORA CSOMAG AZONNALI KEZELÉSE NEM 
LEHETSÉGES, DE EL KELL KEZDENI! 

• Hangsúlyozandó az ágazat makrogazdasági fontossága, ennek széleskörű

tudatosítása (devizaegyenleghez hozzájárulása, foglalkoztatási hatásai, hazai

termékek felhasználása, országimázs)

• Sokakat elvesztettünk az ágazatból, más ágazatok őket széles karokkal

üdvözölték – nagyívű koncepció alapú kampány visszanyerésükre

Nehezítő tényezők
Munkáltató figyelme megoszlik a;

• munkaerőhelyzet orvoslása,

• az elszállt nyersanyag- és energiaárak, termékhiány – lásd Kovács László, MVI 

elnök beszámolóját,

• nemzetközi vendégforgalom vártnál lassabb helyreállása

• és a háború miatt kieső vendégforgalom hatásainak enyhítése között.



MUNKAERŐHIÁNY
HORECA-SZEKTOR

Nemzetközi példák:

EU-szerte közel 1,2 millió turisztikai dolgozó hiányzik

 Rövidülő étlapok
 Rövidebb nyitvatartási idő
 Több zárvatartási nap
 Teljes bezárás

Forrás: KSH adatok alapján;
Zerényi Károly (2022): Statisztikai
helyzetjelentés a vendéglátásról,
MVI



POTENCIÁLIS MUNKAERŐ-TARTALÉK

Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján

A legnagyobb tartalékkal Észak-Alföld és Észak-Magyarország
rendelkezik, ahol a munkanélküliségi ráta is magasabb az országosnál.



SZÁLLÁSHELYMINŐSÍTÉS ÉS 
ADATSZOLGÁLTATÁS

Egységes 
szálláshelyminősítés

• Csak a technikai előírásokon van a fókusz,
régi alapú

• Hiányzik a munkaerő minősítése, az ő
megfelelő szintű szervíztevékenységének
nincs irányadó alapja

• Minőségi kritérium hiányzik

NTAK

• Vendéglátó üzletek és a turisztikai
attrakciók számára is kötelezővé vált az
adatszolgáltatás

• Feltételrendszerét újra fogalmazták
(nagyvállalatoknak is gondot okozott
bizonyos területeken, de a kkv-k számára
megoldhatatlannak tűnt)

• MTÜ a kezdő időpont módosítását
kezdeményezte



MARADÁS VAGY VÁLTÁS?

Mit kap itt?

• 2022. júniusi adatok alapján a bruttó 
átlagkeresetet el nem érő fizetést (bruttó 
323 893 Ft, az 503 521 Ft-os átlagkereset 
64,3%-át)

• Szervizdíj

• Sokszor nehéz  fizikai munka

• Éjszakázás

• Hétvégéken, ünnepnapokon is dolgozni kell

Mit kap máshol?

• pénzügyi, biztosítási terület (átlag 
bruttó 829 717 Ft )

• informatika (átlag bruttó 828 122 Ft)

• kereskedelem, gépjárműjavítás (átlag 
bruttó 461 233 Ft)



A TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS KÉPZÉST 
VÁLASZTÓK TOVÁBBI CSÖKKENÉSE

Az elmúlt évek adatai igazolják; nem csak a meglévő munkaerő kopik, 
morzsolódnak le az újak is:

Számottevő csökkenés, minőségvesztés.
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Magyarországi egyetemek turizmus-vendéglátás 
szakára jelentkezettek száma



Munkaerő szerepének felértékelődése 

várható – a megugró energiaköltségek 

mellett a megmaradó hozzáadott érték 

a képzett munkaerő!

MI VÁRHATÓ?



MIT TEHETÜNK MI?

• Hozzáadott érték növelése

• Új technológiák bevezetése

• Képzések

• Versenyképes szakmai utánpótlás kialakítása

• Csapatmegtartás, szakemberek visszacsábítása

• Folyamatos konzultáció 

• Új foglalkoztatási formák, atipikus foglalkoztatás arányának növelése

• Külföldi munkavállalók

• Családbarát megoldások

• Az ágazat és a benne dolgozás előnyeinek népszerűsítése

• Hatékonyság növelése

• Befektetések (Turizmus Bank)



KONKLÚZIÓ

• Jelentős energia- és élelmiszer-áremelkedés, ellátási bizonytalanságok

• Ágazati konjunktúra index (TKI)

• A szakemberhiány orvoslására ágazati stratégiát kell kidolgozni (képzések
újragondolása), mozaikszerű építkezés

• Digitalizáció sem képes pótolni az élő munkaerőt

• Ár-bér spirál kialakulásának veszélye: bruttó átlagkereset 17,5%-kal nőtt (I.
ágazatban 24,8%-kal nőtt); 7% feletti reálbér emelkedés; 8,6%-os infláció
(2022. márciusi adatok)

• Állami segítségnyújtásért küzdhetünk (lásd Németország, Franciaország)



FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 

(EZER FŐ)
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Forrás: KSH adatok alapján; Zerényi Károly (2022): Statisztikai helyzetjelentés a vendéglátásról, MVI



VENDÉGLÁTÓHELYEK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 
2019-HEZ KÉPEST
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Forrás: KSH adatok alapján; Zerényi Károly (2022): Statisztikai helyzetjelentés a vendéglátásról, MVI

Budapest
-1189



FORGALMI ADATOK
(KERESKEDELMI VENDÉGLÁTÁS)
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Forrás: KSH adatok alapján; Zerényi Károly (2022): Statisztikai helyzetjelentés a vendéglátásról, MVI



FORGALOM VÁLTOZÁSA 
(2019-ES ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ VISZONYÍTVA)
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Forrás: KSH adatok alapján; Zerényi Károly (2022): Statisztikai helyzetjelentés a vendéglátásról, MVI



FOGYASZTÓI-ÁRINDEXEK
(AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS IDŐSZAKA=100%)
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Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján



KÖSZÖNJÜK A 
MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

http://vimosz.org/
https://www.mvi.hu/


