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ABSTRACT - Examination of Hotel Nonius' guests 
We could see from the data that the foreign guests came from mainly Romania, France, Italy and Germany. I 
find explanations for this in the following facts: the proximity of the Romanian border, and there is a lot of 
Romanian and German (Turkish migrant worker) guests because of the transit traffic. Hunting is very popular 
among French, Italian and German tourists, so they like going to Mezőhegyes and they find accomodation in 
the hotel. 
If we examine the number of foreign and native guests broken down into yearly figures, we can see that there 
were more native than foreign guests in a year. The number of foreigners decreased from 2000. It reached its 
lowest point in 2004. The number of Hungarian guests moves together with this graph. The least Hungarian 
guests styed in the hotel in 2004. In the examined period 1096 foreigner and 1275 native guest stayed in 
Hotel Nonius as an average. 

Kulcsszavak: Hotel Nonius, vendégforgalom, vadászat, román határ, szállóvendégek 

B E V E Z E T É S 

Kutatásom célja az, hogy a mezőhegy esi Hotel Nonius vendégforgalmát hat éves 
adatbázis alapján megvizsgáljam. 
Az alföldi táj szépsége, az erdők, a vadászati lehetőségek, a ló- és a lovasturizmus, 
valamint az agrártörténeti emlékek sokasága mindazok számára vonzóvá teszi 
Mezőhegyest, akik szeretik a természetet és a csendes nyugalmat. A vadászat, vagy a lovas 
program fárasztó óráinak kipihenésére szolgál a Hotel Nonius háromcsillagos szálloda. 
A mai Hotel Nonius kilencven méter hosszú, kétszintes műemlék jellegű épületében 1944-
ig méneskari katonák laktak. Eredetileg ménesosztály-laktanya volt. 1985-től a Nonius 
Hotel 60 férőhelyes vendégfogadó kapott benne helyet. A késő copf, tornácos épületet 
Jung József tervezte 1790-ben. (Egyes történészek szerint az 1800-as évek elején.) Ezek az 
eltérő évszámok feltehetően abból erednek, hogy egyesek az építkezés kezdetét, mások 
annak végét vették figyelembe. 
A hotel most korabeli bútorokkal van berendezve, így két szoba direktoire, egy empire, két 
biedermeier, egy ül. Napóleon szalongarnitúra és egy az 1870-es évekből való hálószoba-
garnitúra. Többször évekre félbeszakadt az építkezés, pl. 1787-ben, amikor II. József 
császár Nagy Katalin orosz cárnővel szövetkezve háborút folytatott a török ellen. A 
ménesosztály-laktanya huszárlaktanya volt kezdettől, egészen 1944. szeptember 15-ig. 
Felsőbb utasításra ekkor hagyták el a méneskar katonái a teljes lóállománnyal és 
felszereléssel Mezőhegyest. A hotel emeletére vezető falépcső még eredeti, az 1790-es 
évekből való. Két helyen kissé megkopott, ugyanis a kishuszárok és a sorozott katonák 
kettesével mentek fel az emeletre és a vaspatkóval ellátott huszárcsizma némi nyomot 
hagyott a lépcsőn. 
A hangulatos szállodában étterem, kandallós különterem, társalgó, bár és előadóterem áll a 
vendégek rendelkezésére. A szálló vendégeinek kényelmét hivatott szolgálni a 20 db 
szoba, őrzött parkoló, központi széf, szauna, kondicionáló terem, bankkártyával és üdülési 
csekkel történő számlakiegyenlítési lehetőség. Az étterem kitűnő konyhája tájjellegű-, 
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vegetáriánus és vadból készített ételekkel is szolgál. Csoportok részére igény szerint grill 
party-t is szerveznek. A szálloda egész évben vállal különféle lovas programok, lovaglás, 
túralovaglás, ménes bemutató, sétakocsikázás, lovas szánkózás, vadászatok, konferenciák 
szervezését és lebonyolítását. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Az adatok a KSH Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről c. a szálloda által 
havonta kitöltött formanyomtatványokról valók. A 2000-es évtől a 2005-ös évig 
vizsgáltam a vendégforgalmat. Megnéztem havi bontásban, hogy honnan érkeznek a 
vendégek a Hotel Noniusba, milyen a belföldi és a külföldi vendégek százalékos aránya, 
valamint mennyi a hatévi átlag. 

EREDMÉNYEK 

A 2000. év januárjában összesen 62 fő (32%) külföldi és 131 fő (68%) belföldi 
szállt meg a hotelben. A külföldi vendégek közül 11 fő Franciaországból, 14 fő 
Németországból, 17 fő Olaszországból és 15 fő Romániából érkezett. Februárban 36 fő 
(29%) érkezett külföldről 13 fő Romániából, 8 fő Németországból, 8 fő Olaszországból. A 
vendégforgalom 71%-át ebben a hónapban belföldiek adták. Márciusban a vendégek 30%-
a érkezett külföldről, a 70%-uk magyar volt. Áprilisban több külföldi (66%, 108 fő) 
látogatott el a szállodába, mint belföldi (34%, 55fő). Májusban 46% volt a külföldi, 54% a 
belföldi, júniusban külföldi 45%, belföldi 55%, júliusban 63% volt külföldi, 37% belföldi, 
augusztusban 77% külföldi, 23% hazai, szeptemberben 44% külföldi, 66% belföldi, 
októberben 36% külföld, 64% belföldi, novemberben 39% külföldi, 61% belföldi, 
decemberben 40% külföldi, 60% belföldi. Éves szinten a vendégforgalom 49%-át (1254 
fő) adják a külföldiek, a fennmaradó 51 %-ot (1319 fő) a belföldiek. 

1. ábra: A 2000-es év vendégforgalma havi bontásban 

A szállodának a 2000-es év folyamán összesen 2573 vendége volt. 1319 fő 
belföldről érkezett, 1254 fő pedig külföldről. Zömében a következő országokból érkeztek a 
szállóvendégek: Ausztriából 85 fő, Belgiumból 15 fő, Bulgáriából 13 fő, Dániából 13 fő, 
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Franciaországból 119 fő, Hollandiából 89 fő, Jugoszláviából 41 fő, Lengyelországból 23 
fő, Németországból 259 fő, Olaszországból 134 fő, Romániából 289 fő, Svájcból 9 fő, 
Szlovákiából 7 fő, Japánból 35 fő, egyéb ázsiai országokból 22 fő, az Amerikai Egyesült 
Államokból 16 fő. 

A 2001-es év januárjában a vendégek 38%-a volt külföldi, 62%-a belföldi, 
februárban külföldi 28%, belföldi 72%, márciusban 54% a külföldi, 46% a belföldi, 
áprilisban külföldi 42%, belföldi 58%, májusban 34% a külföldi, 66% a belföldi. A további 
hónapokban a külföldiek százalékos aránya a következő: júniusban 56%, júliusban 59%, 
augusztusban 61%, szeptemberben 37%, októberben 43%, novemberben 41% és 
decemberben 32%. 

2001-ben összesen 1206 külföldi és 1430 belföldi vendége volt a szállodának, 
összesen 2637 fő. A külföldiek zömében Franciaországból, Németországból, 
Olaszországból és Romániából érkeztek. 

A 2002-es évben a külföldiek százalékos aránya havi bontásban a következő: 
januárban 33%, februárban 29%, márciusban 56%, áprilisban 55%, májusban 43%, 
júniusban 33%, júliusban 72%, augusztusban 62%, szeptemberben 45%, októberben 43%, 
novemberben 35%, decemberben 46% 

2002-ben összesen 1168 külföldi vendége volt a szállodának. A belföldi vendégek 
száma 1259 volt. Összesen 2418 fő szállt meg a hotelben. 

A külföldi vendégek között ebben az évben is a románok, a franciák, az olaszok és 
a németek voltak szép számmal. 

A 2003-as ében a külföldiek százalékos aránya havi bontásban az alábbi volt: 
januárban 46%, februárban 25%, márciusban 50%, áprilisban 44%, májusban 44%, 
júniusban 33%, júliusban 57%, augusztusban 65%, szeptemberben 51%, októberben 31%, 
novemberben 43%, decemberben 37%. 

Ebben az évben összesen 1103 külföldi és 1342 belföldi vette igénybe a szálloda 
szolgáltatásait. A vendégek száma összesen 2445 volt. 

A román, az olasz, a német, a francia és a holland vendégek száma a legjelentősebb 
a külföldiek között. 

2004-ben a külföldi vendégek százalékos aránya havi bontásban az alábbi volt: 
januárban 48%, februárban 47%, márciusban 25%, áprilisban 42%, májusban 57%, 
júniusban 32%, júliusban 49%, augusztusban 58%, szeptemberben 38%, októberben 34%, 
novemberben 49%, decemberben 44%. 

A külföldi vendégek száma a 2004-es évben 882 volt, a belföldiek száma 1117, 
összesen 1999 fő. 

2005-ben a külföldi szállóvendégek százalékos aránya: januárban 50%, februárban 
30%, márciusban 62%, áprilisban 45%, májusban 44%, júniusban 38%, júliusban 50%, 
augusztusban59%, szeptemberben 32%, októberben 48%, novemberben 43%, 
decemberben 46%. Túlnyomó többségük Franciaországból, Hollandiából, Romániából, 
Olaszországból és Németországból érkezett. Ebben az évben összesen 2148 vendég fordult 
meg a hotelben, ebből 964 fő külföldi és 1184 fő belföldi. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Az adatokból láthattuk, hogy a külföldi szállóvendégek leginkább Romániából, 
Franciaországból, Olaszországból és Németországból jöttek. Ennek magyarázatát a 
következőkben látom. A román határ közelsége, az átmenő forgalom miatt igen sok a 
romániai és a németországi (török vendégmunkás) szállóvendég. A francia, az olasz és a 
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német turisták körében igen népszerű a vadászat, s szívesen járnak vissza évről-évre 
Mezőhegyesre, s ilyenkor a hotelben szállásolják el őket. 

1. táblázat: Külföldi és belföldi vendégek száma (fő) 

év Külföldi Belföldi 
vendégek vendégek 

(fő) (fő) 
2000. 1254 1319 
2001. 1206 1430 
2002. 1168 1259 
2003. 1103 1342 
2004. 882 1117 
2005. 964 1184 

Hat évi 1096 1275 
átlag 

Forrás: saját készítésű táblázat 

Külföldi és belföldi vendégek száma 

fő 

500 

- Külföldi vendégek 
(fő) 

- Belföldi vendégek 
(fő) 

1 1 1 1 1 1 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

évek 

2. ábra: Külföldi és belföldi vendégek száma (fő) 

Ha megvizsgáljuk éves bontásban a külföldi és a belföldi vendégek számát, akkor 
láthatjuk, hogy a hat év alatt mindig több volt éves szinten a belföldi vendég, mint a 
külföldi. A külföldiek száma a 2000-es évtől folyamatosan csökkent. A mélypontot 2004-
ben érte el. Ezzel a függvénnyel majdhogynem együtt mozog a belföldi szállóvendégek 
száma. A legkevesebb magyarországi vendég szintén 2004-ben volt. A vizsgált időszakban 
átlagosan (6 évi átlag) 1096 külföldi és 1275 belföldi vendég szállt meg a Hotel 
Noniusban. 
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