
 
Tájékoztató a 2014. évi módszertani átállásról 
 
A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok összeállítása 2013-ig a fizetésimérleg-kézikönyv előző 
verziója (BPM5) szerint történt. 2014-ben a nemzetközi módszertan jelentős átalakítására, és 
új, egységes szabványok, többek között új fizetésimérleg-kézikönyv (BPM6) előírásainak 
bevezetésére került sor. Ennek megfelelően 2014-től a szolgáltatás-külkereskedelmi adatok 
összeállítása a nemzetközi módszertani és jogszabályi előírások változásával összhangban 
módosult. 
 
A jelentősebb változások: 

● új szolgáltatásfajták kerültek bevezetésre (pl. standardizált garanciavállalás), 
● változott a szolgáltatások részletezettsége (pl. kutatás-fejlesztési szolgáltatások, vala-

mint mérnöki-műszaki szolgáltatások részletezése), 
● változott több szolgáltatásfajta adattartalma (pl. számítástechnikai szolgáltatások, au-

diovizuális szolgáltatások), 
● megszűnt a vállalatcsoporton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások kódja, tartal-

ma más szolgáltatásokhoz került átsorolásra, 
● a kormányzati szolgáltatások importja csökkent a nemzetközi szervezetek részére kifi-

zetett tagdíjak értékével, 
● a postai és futárszolgálat átsorolásra került az üzleti szolgáltatások közül a szállítási 

szolgáltatások közé, 
● a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom kibővült a feldolgozási ügyletek (bérmunka) 

szolgáltatási díjával, a javítási szolgáltatásokkal, a FISIM értékével, valamint egyes 
eszmei, szellemi javakhoz (számítástechnikai szoftverek és alkalmazások eredeti pél-
dányai, audiovizuális termékek, K+F eredménye) kapcsolódó jogok, tulajdonjogok 
adásvételével, 

● a reexport a továbbiakban nem minősül szolgáltatásnak, hanem a nemzeti számlák és a 
fizetési mérleg árusora tartalmazza a tranzakciók értékét. 

 
 
A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok főbb változásai a régi (BPM5) és az új (BPM6) 
módszertan szerint (2013. év) 
 
          Milliárd forint

Szolgáltatásfajta megnevezése 
2013 BPM5 2013 BPM6 

Import Export Egyenleg Import Export Egyenleg

Bérmunka szolgáltatási díja - - - 40 380 339
Javítási és karbantartási szolgáltatá-
sok - - - 84 111 27
Turizmus 435 1 142 707 427 1 179 752
Szállítási szolgáltatások összesen 771 1 196 425 766 1 226 460
Üzleti szolgáltatások összesen 2 414 2 456 42 2 321 2 082 -239

Ebből: Reexport szolgáltatási díja 0 316 316 - - -
Kormányzati szolgáltatások összesen 46 28 -18 29 28 -1
Összesen 3 666 4 823 1 157 3 668 5 006 1 338
 
 



 
Publikációs gyakorlat 
 
A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok közzététele az alábbiak szerint történik: 
 

– 2014 I. negyedévétől kezdődően az új módszertan szerinti adatok – az összehasonlít-
hatóság érdekében – a bázisidőszaki, 2013. évi adatokkal együtt kerülnek közzétételre 
(statisztikai tükör, STADAT-táblák, tájékoztatási adatbázis); 

– az új módszertan szerint összeállított hosszú idősoros adatok (2008-ig visszamenőleg) 
2014 szeptembere óta elérhetők. 
 

A korábbi módszertan szerint összeállított adatok a STADAT-táblákban és a tájékoztatási 
adatbázisban a 2013-as tárgyidőszakig a www.ksh.hu honlapon továbbra is elérhetők. 
 
A Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma című statisztikai tükör 2014. évi megjelenési idő-
pontjai a közzétételi naptárban korábban meghirdetetthez képest változatlanok. 
 
 
Szállítási szolgáltatások módozatonként: 

Tengeri szállítás: Tengeri személyszállítás; Tengeri áruszállítás; Tengeri szállítást kiegészí-
tő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
Légi szállítás: Légi személyszállítás; Légi áruszállítás; Légi szállítást kiegészítő szolgálta-
tások (szállítmányozás, egyéb) 
Vasúti szállítás: Vasúti személyszállítás; Vasúti áruszállítás; Vasúti szállítást kiegészítő 
szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
Közúti szállítás: Közúti személyszállítás; Közúti áruszállítás; Közúti szállítást kiegészítő 
szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
Belvízi szállítás: Belvízi személyszállítás; Belvízi áruszállítás; Belvízi szállítást kiegészítő 
szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
Csővezetékes szállítás és villamosenergia-átvitel 
Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (szállítmányozás, raktározás) 
Postai és futárszolgálat 

 
Üzleti szolgáltatások az alábbi csoportok szerint: 

Távközlési szolgáltatások 
Építési-szerelési szolgáltatások: Külföldön, illetve belföldön teljesített építési-szerelési 
szolgáltatások 
Biztosítási szolgáltatások: Életbiztosítások; Nyugdíjalapok; Standardizált garanciavállalás; 
Szállítmánybiztosítás; Egyéb közvetlen biztosítás; Viszontbiztosítási szolgáltatás (import) = 
bruttó viszontbiztosításba átadott díjak – bruttó kapott kártérítések, jutalékok, nyereségré-
szesedés és a függő károk tartalékváltozása; Viszontbiztosítási szolgáltatás (export) = bruttó 
viszontbiztosítási díjbevétel – bruttó fizetett kártérítések, jutalékok, nyereségrészesedés és a 
függő károk tartalékváltozása; Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgálta-
tások 
Pénzügyi szolgáltatások: Pénzügyi szolgáltatások; FISIM 
Számítástechnikai és információs szolgáltatások: Számítástechnikai szolgáltatások; Szá-
mítástechnikai szoftverek és alkalmazások eredeti példányainak és tulajdonjogának adásvé-
tele; Hírügynökségi szolgáltatások, Adatbázis-szolgáltatás; On-line kiadás 
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 



Egyéb üzleti szolgáltatások: Egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások (ügynöki 
díjak); Operatív lízing; Jogi szolgáltatások; Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálati és adó-
tanácsadói szolgáltatások; Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások; Hirdetés, piackutatás 
és közvélemény-kutatás; Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés; Mezőgazdasági, bányá-
szati szolgáltatások; Kutatás-fejlesztési szolgáltatások; Építészeti szolgáltatások; Mérnöki 
szolgáltatások; Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások; Egyéb (máshová nem sorolt) 
üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások 
Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások: Audiovizuális és kapcsolódó 
szolgáltatások; Audiovizuális termékekhez kapcsolódó tulajdonjogok adásvétele; Oktatási 
szolgáltatások; Egészségügyi szolgáltatások; Egyéb személyes szolgáltatások; Szabadidős 
tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos szolgáltatások 

Kormányzati szolgáltatások: Nagykövetségek és konzulátusok; Katonai egységek és ügy-
nökségek; Egyéb, máshová nem sorolt kormányzati szolgáltatások 

Partnerország: A turizmusban az utazót küldő ország, a külföldre utazó magyar állampolgá-
rok esetében a célország. Szállítási szolgáltatásoknál exportban a számlát fizető, importban a 
számlát kiállító honossága szerinti ország. Üzleti szolgáltatások esetén az az ország, amelyben 
a szolgáltatás-külkereskedelmi ügyletben részt vevő külföldi gazdasági szervezetet bejegyez-
ték. 

Az egyes országcsoportok tartalma.1 EU-15: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Király-
ság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németor-
szág, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország; új EU-tagok: Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Észtország, Horvátország2, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Romá-
nia, Szlovákia, Szlovénia; EU-28: a két előző csoport együttesen. 
EU-n kívüli európai országok: EFTA-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc; il-
letve Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Koszovó, Macedónia, 
Moldova, Montenegró, Oroszország, San Marino, Szerbia, Törökország, Ukrajna, Vatikán, 
továbbá az Egyesült Királysághoz tartozó európai off-shore központok. 
Egyéb országok: Afrika, Ausztrália és Óceánia országai és egyéb (pl. egyes nemzetközi 
szervezetek). 

 

1) A nemzetközi szervezetek forgalma részben az EU-15, részben az Egyéb országok forgalmában szerepel. 
2) Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. adatai jelen publikációban és a hozzá tarto-
zó táblázatokban az EU-országok között vannak feltüntetve. 
 
 

Turizmus: 
Export: Kaszás Krisztina, e-mail: krisztina.kaszas@ksh.hu tel: 345–6543 
Import: Szarka Gábor, e-mail: gabor.szarka@ksh.hu tel: 345–6403 

 
Szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatások: 
Regős Gábor, e-mail: gabor.regos@ksh.hu tel: 345–1270 

 


