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Szeptemberben – a külföldi vendégek és a vendégéjszakák jelentős növekedési ütemének
köszönhetően – emelkedett a vendégforgalom Magyarországon. A külföldi turisták 1,205 millió,
a belföldiek közel 800 ezer éjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken.

A vendégforgalom növekedése kilenc turisztikai régióból hatot érintett, köztük
Észak-Magyarországot. Itt összesen 131 ezer turista szállt meg szeptemberben, az első kilenc
hónapban pedig 1,26 millió. Heves megye szállásadói ismét több mint tizenhárom százalékos
javulásnak örülhettek, már ami a vendégek számát illeti. A külföldi vendégeké stagnált, ám az
ide érkezők jóval (nyolcadával) kevesebbet tartózkodtak itt. Az itt töltött éjszakák száma egy
esztendő alatt, „csupán” nyolc százalékkal gyarapodott.

A belföldi utazók körében azonban töretlenül népszerű a megye, hiszen a mintegy 27 ezer
turista 56 ezer éjt töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken. Ez négyezer fős, illetve 7400
éjszakás javulást jelent tavaly szeptemberhez képest.

Ami a legnépszerűbb településeket illeti: továbbra is Eger viszi a prímet tizenegyezer vendéggel
és 23,5 ezer éjszakával, ám míg előbbi adat csupán kétszázzal marad el a 2011-es év
kilencedik hónapjáétól, addig az éjszakák drasztikusan, ötezerrel csökkentek a KSH szerint.

Főként a külföldiek által itt töltött idő esett vissza. Egerszalók ötezer turistája emelkedést jelent,
a helyi szállodákban eltöltött 10,7 ezer éj pedig 1800-zal haladta meg a tavalyit. Felsőtárkány
kereskedelmi szálláshelyei megötszörözték, a noszvajiak megnégyszerezték forgalmukat.
Szilvásvárad szálláshelyei nem örülhettek az első őszi hónapnak, lévén hatszáz vendégük
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maradt el.

Annál jobban ment a pétervásárai kistérségnek, főként a parádiaknak, akik ötszázzal több
(2100) vendéget fogadtak idén szeptemberben, s kétezerrel több éjszakát (5500-at)
könyvelhettek el. Mátraszentimre forgalma stagnált, bár az éjszakák száma így is hétszázzal
nőtt, míg Gyöngyös vendégforgalma 1300-zal 4700-ra, az éjszakák száma 2400-zal 9700-ra
gyarapodott.

Ami az első kilenc hónapot illeti, a megyében 296 ezer turista közel 704 ezer éjszakára volt
vendége a szállodáknak, panzióknak. Tavaly a hasonló időszakban 263,7 ezer ember 617,6
ezer éj erejéig szállt meg a vendéglátóknál. Ötezerrel több külföldi, s majd’ 28 ezer belföldi
utazó pihente ki fáradalmait Hevesben.
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