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KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2020.07.02.- 2020.07.07. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma> 

A koronavírus következtében meghozott korlátozások miatt mindannyian át kellett 

szervezzük a nyári elképzeléseinket, nyaralási terveinket. 

Remélhetőleg, hamarosan enyhíteni fognak a korlátozásokon, így lassan a vendéglátó 

egységek is újra várhatják az ügyfeleiket. 

A vakációs jegyek (voucherek) hozzájárulnak a gazdaság, a turizmus fellendítéséhez, ezért 

ezek használata az elkövetkező időszakban meglehetősen fontos az ágazatnak. 

Amennyiben Ön is rendelkezik vakációs jegyekkel, hol tervezi ezeket felhasználni ebben az 

időszakban? 

 

Megadott válaszlehetőségek> 

1. Még a nyár folyamán felhasználom Hargita megyében 

2. Hargita megyében fogom használni őket, de még nem tudom, hogy mikor 

3. A tengerpartra tervezünk kirándulást 

4. Hargita megyén kívüli üdülőhelyen fogom használni 

5. Nem fogom az idén használni őket 

6. Még nem tudom 

7. Nem rendelkezem vakációs jegyekkel 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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Összegzés> 

 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoportban közzétett konzultációs témára 212 

válasz érkezett, amelyek a következő képpen oszlanak meg: 

A válaszadók több mint fele (62%) nem rendelkezik vakációs jegyekkel (voucherekkel).  

Ugyanakkor, azok közül, akiknek van vakációs jegyük, csupán 19% válaszolta azt, hogy 

Hargita megyében használja fel azokat, még a nyár folyamán és további 7%, aki a megyében 

szeretne a vakációs jegyekkel nyaralni, de még bizonytalan az időszakot illetően.  

A voucherekkel rendelkező válaszadók közel fele (46%) a megye határain kívül tervezi 

felhasználni fel a vouchereket, a tengerparton (12%), illetve más, Hargita megyén kívüli 

üdülőhelyen (34%). 

További 15% még nem tudja, hogy hol fogja felhasználni a vakációs jegyeket, illetve 13%-a 

nem használja ezeket fel az idén. 

Az alábbi ábrák részletesen szemléltetik a válaszok eloszlását.  
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Válaszok 

Amennyiben Ön rendelkezik vakációs jegyekkel, hol tervezi ezeket 
felhasználni ebben az időszakban? 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/
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