
Új trendek a szállodaválasztásban



Bevezetés
Kifogyhatatlan témát adnak a turisztikai magazinoknak azok a tanul-
mányok és értekezések, amik honfitársaink utazási szokásait és a 
szállások felé támasztott, elvárt szolgáltatásokat veszik górcső alá. 
Ezzel szemben sokkal kevesebb megbízható forrás áll rendelkezésre 
arról, hogy mivel lehet „eljátszani” a vendégek bizalmát, és nullára re-
dukálni a visszatérési hajlandóságukat. Ezeknek jártunk utána 2019 
végén egy kutatás keretein belül, hogy kiderítsük, melyek azok a le-
hetséges zavaró tényezők, amik megoldásával javulhat a látogatók 
benyomása, valamint ebből fakadóan a szálláshely nyújtotta szolgál-

tatások utólagos értékelése.  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/hu/pdf/KPMG_Fogyasztoi_mozgatoerok.pdf
https://diningguide.hu/nem-minden-az-izleles-igy-hatnak-a-zajok-es-a-zene-az-ettermekben/
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-rise-of-gen-znew-challenge-for-retailers/%24FILE/EY-rise-of-gen-znew-challenge-for-retailers.pdf)
https://www.rockwoolgroup.com/our-thinking/blog/why-and-how-to-reduce-noise-in-hotel-rooms/
Turizmus Bulletin, forrás: https://mtu.gov.hu/documents/prod/TB-2018-3.pdf
Turizmus Bulletin, forrás: https://mtu.gov.hu/documents/prod/TB-2018-3.pdf


Hányszor utazik egy évben 
(külföld és belföld is)? 

Egyszer-
kétszer

Háromnál
többször

Ritkábban
mint évente

Háromszor

Az online felmérésünk első kérdésében egy általános körképet  szerettünk volna adni a  ma-
gyarok utazási hajlandóságáról, vagyis arról, hogy egy évben hányszor utaznak a kitöltőink. 
A válaszok alapján az első megállapításunk az, hogy a kérdőívet kitöltők közel 50%-a legalább 
három alkalommal utazik évente. Ha ezt az eredményt tovább bontjuk – a válaszolók életkor 
szerint megoszlásával számolva – akkor két korcsoport tudta felülmúlni ezt az arányt: a 
26-35 évesek (52%), valamint a 46-60 évesek (49,46%). Az átlagtól minimálisan maradnak 
el a 60 év felettiek és a 36-45 év közöttiek, itt csupán 0,81 és 1,01% eltérés látható, míg a 26 
év alattiaknál ez közel 4%-os csökkenést jelent.
 
Az X generáció (akik a jelenlegi 46-60 korosztályhoz tartoznak) tömöríti azokat, akik életük 
„csúcsán” vannak épp a pénzügyi helyzetük és karrierjük tekintetében. Az őket követő Y 
generáció tagjai (a 26-45 év közöttiek) pedig azok, akik jelenleg a gazdaság alakítói és 
húzóerejét képviselik. Emellett (szüleikkel szemben) már „digitális bennszülöttek”, vagyis is-
merik és ki is használják a modern online eszközökben rejlő lehetőséget (például a foglalástól a 
fizetésen át egészen az értékelésig mindent  a mobiljuk segítségével oldanak meg). 
Ez az utolsó pont nagyban befolyásolja és alakítja fogyasztói szokásaikat is – hiszen ők az elsők, 
akiknek a rendszerváltás után volt lehetőségük felnőni és aktív keresővé válni.1   
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Általában milyen típusú 
szálláshelyet választ? 

A második kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen típusú 
szálláshelyet választanak az emberek. Ebből egyértelműen kiderül már 
egy generációs különbség: míg a fiatalabbak (35 év alattiak) a többi korosz-
tályhoz  képest  előnyben  részesítik az olcsóbb vagy alternatív szállástípu-
sokat, a 36-60 év közöttiek már jobban preferálják a magasabb 
kategóriájú szállodákat. Továbbá ez a második csoport az is, akik a leg-
nagyobb arányban (az átlagos 20%-hoz képest 26.5%-uk) foglal hotelek 
közül is inkább 4-5 csillagost. Külön érdekes, hogy a 36-45 év közötti 
korcsoport az egyetlen, aki ha hotelt foglaln, akkor a 4-5 csillagos szállodákat 

részesíti előnyben az 1-3csillagos szállásokkal szemben.

Apartman

1-3*-os szálloda

4-5*-os szálloda 
Egyéb



Mit várnak el az 
embereket a szállásoktól?

Tisztaság

Azt is szerettük volna megtudni, hogy pontosan milyen szolgáltatásokat várnak 
el a szállást nyújtó helyektől az utazni vágyók. Az eredmények alapján a legfon-
tosabb számukra (életkortól függetlenül) a helyszín tisztasága (1-5-ig terjedő 
skálán, ahol az 1 a legkevésbé fontos, 5 pedig a leginkább fontos, ez a szolgál-
tatás átlagban 4,73 értéket kapott). Ezután az ingyenes wi-fi az az szolgál-
tatás, amit a leginkább alapvetőnek tartanak a kitöltők (átlagban 3,99). A har-
madik leginkább fontos igényük pedig a helyszín csendessége és nyugalma 
(átlagban 3,75), aminek az életkor előrehaladtával a kitöltők egyre 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Érdekes eredmény továbbá, hogy a 
legkevésbé (a többihez képest elenyészően) a kitöltőink számára a minibár 
számít alapszolgáltatásnak (átlagban 1,68). 
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igen és elrontotta
a pihenést

nem tapasztaltam 
zavaró üzemzajokat

igen, de nem zavarta 
a pihenést

Hány utazót érint 
a zajártalom?
Kutatásunk egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy hány 
szállóvendégnek az utazását tette már tönkre egy külső forrásból 
származó zaj. A kitöltők közel 30 százaléka tapasztalt már üzemzajt 
szállodában, 11 százalékuknak pedig a pihenését is elrontotta ez 
az „élmény”. Vagyis minden 10. pihenni vágyó embernek tette 
már tönkre az utazását egy szálláshoz köthető zaj. 
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Hogyan törik meg a 
csendet a szállások?

A válaszadóink körében a többi vendég által keltett zajok, vala-
mint az üzemzajok a legzavaróbbak. A többi vendég által keltett 
zajok életkortól függetlenül közel azonos mértékben zavarják a 
kitöltőket, míg a második leginkább kellemetlen hangforrásra, 
vagyis az üzemzajokra 26 éves kor felett egyre inkább 
növekszik a kitöltők érzékenysége. Ezen belül is leginkább 
azokat bántják ezek a zörejek, akik többször is utaznak egy évben, 
valamint akik a magasabb kategóriájú szállásokat választják – 
amiből egyenesen következik az, hogy az árkategória 
növekedésével egyre kevésbé megértők a pihenni, feltöltődni 
vágyó utazók. Legkevésbé pedig az utcafrontról érkező zajok 

zavarják a kitöltőket.

CSÖKKENŐ ÍZEK

További kutatások azt is megmutatták, hogy sokkal több mindent 
befolyásolhat a zaj, mint elsőre gondolnánk. Egy stockholmi ku -
tatás keretében éttermek zajszintjét és ennek hatásait vizsgálták. A 
kutatók arra jutottak, hogy a túl hangos zene, illetve az állandó hát-
térzaj hatására sokkal kevésbé vagyunk képesek érezni az ízeket.2

Többi vendég
keltette zajok

3,85 3,79 3,37

Üzemzajok (csövek 
hangja, WC lehúzás)

Utcafrontról érkező 
zajok



Miért nem jönnek (vissza) a vendégek?
Azt is szerettük volna kideríteni, hogy az előző kérdésben felsorolt zajforrások közül melyikek 
azok, amik miatt akár örökre elfordulnak az utazók egy-egy szálláshelytől. A válaszok alapján, 
arányaiban a 26-35 év közötti válaszolók voltak azok, akik a legnagyobb arányban 
választanának másik szállodát üzemzaj (39,4%) vagy másik vendég által keltett zaj 
(39,7%) miatt. Ezzel szemben az utcafrontról érkező zajok – életkortól függetlenül – körül-
belül fele annyira (20,9%) befolyásolják a potenciális vendégek körében azt, hogy ellátogat-
nak-e ismét az adott helyszínre. Fontos megjegyezni, hogy az emberek generációról generá-
cióra egyre kevésbé hűségesek egy-egy márkához, ebből adódóan pedig egyre fontosabbá 
válik, hogy a lehető legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk nekik. Ahogy a feljebb említett 
KPMG-s kutatás és a nemzetközi Ernst & Young kutatás összevetéséből kiolvasható, a már-
kahűség generációról generációra csökken. Míg az Y generációnál már az értékalapú verseny 
alapján döntenek arról, hogy lojálisak maradnak-e egy márkához, a Z generáció számára már 
a termékek fontosabbak lesznek, mint a márkák. Ők azok, akik gyorsan és könnyedén váltanak 
a márkák között azért, hogy magasabb minőséget találjanak. Ehhez nagyban hozzájárul az, 
hogy a „digitális bennszülött” nemzedékek sokkal több információt érnek el az internet segítsé-
gével, valamint ugyanennek köszönhetően már bárhonnan, bármikor megoszthatják a tapasz-
talataikat egy-egy márkáról. És mivel minden piacon – így a szállásadók között is – hatalmas a 
verseny, a korábbi vásárlók online értékelései úgy működnek, mintha anonim étteremkritikusok 
lennének, mivel véleményükkel felbátoríthatják vagy akár el is riaszthatják a potenciális ügyfeleket.3

 
3

ALTERNATÍV ZAJCSÖKKENTŐK

Egyes szállodák régóta kísérleteznek alternatív módszerekkel, amik segítségével minimalizál -
hatók a szobákba beszűrődő zajok, zörejek.
Néhány nagyobb szállodalánc, mint például a Hyatt, a Marriott és a Ritz Carlton, néhány szál -
lodájukban a vendégeknek fehér zaj készüléket kínálnak  a zavaró hangok elfojtására.
Egyes helyeken pedig a helyiségben zajló környezeti zajszintet figyelik meg  egy kis szobai 
egységgel. Ez egy érzékelőket tartalmazó szobai „dobozka” észleli a zaj váratlan növekedését. 
Az érzékelőktől begyűjtött adatok azonnal eljutnak a szálloda, így a személyzet proaktívan in -
tézkedhet még azelőtt, mielőtt a vendégeket irritálni kezdhetnék a zajok. 4

23

33

30
46-60 év között60 év felett

36-45 év között 26 év alatt

többi vendég keltette zajok

utcafrontról érkező zajok

üzemzajok

129

190

197

160

255

269

248

473

460
26-35 év között

144

273

276



Honnan jönnek a zajok?

A többi vendég keltette éjszakai zajok mellett egyértelműen az üzemzajok okozták a legtöbb 
bosszúságot a vendégeknek. Ezen belül a legtöbben a vízvezetékekre panaszkodtak, a WC le-
húzásának, valamint a zuhanyzásnak a falakon átszűrődő hangjaira. Ezután a régi, vagy rosszul 
bekötött klímaberendezések keltette zajok voltak a legemlékezetesebbek az utazóknak. Néhány 
példát mutatunk a válaszokból:

 ”Éjjel arra ébredtünk, hogy a szomszéd 
szobában valaki zuhanyozik, de a víz 

mintha a fejünk mellett 
csobogott volna”

„…a szobám melletti, alatti, feletti szobákban, 
amikor használták a fürdőszobát a vékony 

falak miatt olyan hangosan áthallatszódott, 
mintha épp csotörés vagy vízrobbanás 

lett volna, borzasztó volt.”

„Egy szállodában a szomszéd szobában 
lévő zuhanyzó a mi szobánk mellett volt. 

Még azt is tisztán hallottuk, 
hogy fogat mos a szomszéd.”

„Idegesítő kopogást hallottunk 
a fűtéscsövek felől, ami miatt 

a párom nehezen tudott elaludni.”

„Az éjszakai alvás közben is folyamatosan 
a két szomszéd szobából hallatszódó WC 

lehúzás és tusolás hangjára keltünk.”

„A wc-tartály feltöltésekor csobogó 
vízhang, kattogó hang a falakból”

„Sajnos tapasztaltuk már belföldi és külföldi 
szállodában is, hogy a klíma csörög-zörög, 

illetve a szomszédos szobákban a wc 
lehúzás hangját is hallani. Sajnos ez nagyon 
zavaró, ha a szomszéd vendégnek prosztata 

problémái vannak :)”

„A szomszéd szobából minden 
zaj áthallatszott, még a csap megnyitása is.”

„Mellettünk lévő szobából a mellékhelyiség 
a mi hálónkkal közös vékony falnál 

volt és erősen hallgató volt 
minden fürdőszobai hang.”

 ”A páraelszívó zajok a csöveken 
keresztül átvezetodtek 

a mi szobánkba is.”

”Az emelet összes WC-jének összes 
öblítése vízesés szeru zajt okozott… 

Semmit sem aludtunk”

”Melegvíz cirkulációs 
szivattyú nagyon

hangos volt” 



Jeleznek, ha baj van?
A kérdőív utolsó kérdésében a visszajelzések módjáról kérdeztük az 
utazókat. Amennyiben a kitöltők tapasztalnának zavaró üzemzajt a 
szállodában leginkább már a helyszínen jeleznék, de 26-45 év 
közöttiek körében vannak a legtöbben (21,5%-nál is magasabb 
arányban), akik online szállásértékelés során is hangot adnának a 
sérelemnek, hogy minél több ember tudomást szerezzen róla. Ezzel 
vág egybe az a hazai kutatás is, miszerint a fiatalabb, Y és Z ge -
neráció képviselői folyamatosan megosztják a digitális eszközök 
segítségével élményeiket a közösségi oldalaikon – vagyis egyszerre 
válhatnak a szolgáltatók „követeivé”, de ugyanakkora eséllyel vehe-
tik el ismerőseik kedvét is attól, hogy egy adott szállást 
válasszanak.5  Fontos továbbá, hogy ez az a korosztály, akik a töb-
biekhez képest legnagyobb arányban (78%) választanak másik 
szállodát is  üzemzaj vagy a  többi  vendég által  keltett  zaj  miatt.
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49 online szállásértékelő rendszerben jelezném, hogy minél 
több ember tudjon róla.

utólag, e-mailben érkező értékelési lehetőségben 
mindenképp jelezném a szálloda felé

jelezném már a helyszínen



Összefoglalás

   Kattintson ide és ismerje meg a Wavin AS+ lefolyórendszert!

Összességében az látható, hogy a fizetőképes 26-45 év közötti korosztály a leginkább érintett, őket zavarják leginkább 
a más vendégektől érkező, valamint üzemzajok. Emellett ők lesznek azok is, akik panasszal is élnek, ha tapasztalnak ilyet 
utazásuk során.
Végezetül szeretnénk egy megoldási lehetőséget is bemutatni. A Wavin a különböző szintű felhasználói igények felmérése, 
valamint több mint 100 000 óra zajszint tesztelés alapján végzett termékfejlesztésének eredménye az AS+ lefolyócsőrend-
szer, amely többek között tökéletes válasz a szállásokon hallható üzemzajok csökkentésére is. 

A Wavin AS+ lefolyórendszerével a hangcsillapítást új szintre emeli, amivel növelheti a vendégek elégedettségét, ezzel 
együtt pedig a szállás értékelését. A zajcsökkentés funkció  elsősorban a csövek kialakításának, az alapanyag különleges 
molekulaszerkezetnek és a nagy sűrűségének köszönhető. Ez teszi lehetővé azt, hogy elnyelje a levegő által szállított 
hangokat, valamint a mechanikus vibrációt is. A Fraunhofer Institut für Bauphysik (Fraunhofer Épületfizikai Intézet, Stutt-
gart) által végzett vizsgálatok mérési eredményekkel igazolták Wavin AS+ kiváló hangelnyelő tulajdonságait.

A hangcsillapításon kívül még számos egyéb jellemzője teszi kiválóvá az AS+ rendszert a szállodai alkalmazáshoz. A vendé-
gek kényelmén és elégedettségén felül ugyanolyan fontos a hosszútávon fenntartható, megbízható működés. A termék   
zsír-, vegyszer-, valamint hőálló, így ellenáll számos agresszív vegyszernek és a magas hőmérsékletnek is – ezzel biztosít-
va a széleskörű felhasználhatóságot és a hosszútávú fenntarthatóságot.
Már a megoldás  tervezésének megkezdésekor is a gyártó teljes körű támogatást nyújt a Revit csomagok segítségével 
(amikkel a lefolyórendszer egyszerűen és a kivitelezésnek teljesen megfelelő módon beemelhető a tervekbe), valamint a 
soundcheck tool alkalmazással (ami segítségével a vonatkozó előírásokkal összevethető a rendszer zajszintje). Az idomok 
egyszerűen és hibamentesen szerelhetők, mivel kenés nélkül csatlakoztathatók egymáshoz , valamint  különleges tömítő-
gyűrűvel vannak ellátva, amely biztosítja a szivárgásmentes zárást. A lefolyócső elemei alaki kialakításuk miatt a szokásosnál 
kisebb betolási erővel állíthatók össze, valamint a kompakt kivitelnek köszönhetően a legkisebb helyeken is elférnek. Végül 
pedig a teljes méretválaszték, valamint az épületen belüli és azon kívüli felhasználhatóság garantálják, hogy a Wavin 
AS+ rendszer tökéletes megoldás legyen a magasabb kategóriájú szállások esetében.  

https://www.wavin.com/hu-hu/as-plus
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