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2013 I. félévében a szolgáltatások exportja 2261, importja 1680 milliárd 
forintot (7,6, illetve 5,7 milliárd eurót) tett ki. A kivitel értéke folyó áras 
forintadatok alapján 2,5%-kal, euróban számítva 2,3%-kal nőtt, míg a 
behozatalé forintban és euróban mérve sem változott. A szolgáltatások 
külkereskedelmének többlete 581 milliárd forint (2 milliárd euró) volt, 
amely 55 milliárd forinttal (181 millió euróval) meghaladta az előző év 
azonos időszaki aktívumot.

A turizmus bevétele 517, kiadása 187 milliárd forint volt az év első felében. 
Az aktívum 43 milliárd forintos egyenlegjavulás mellett 330 milliárd forin-
tot tett ki. A hazánkba látogató külföldiek száma 2,0%-kal nőtt, fogyasztá-
suk forintban mérve 5,9%-kal haladta meg a 2012. I. félévi szintet. A 
bővülés elsősorban az üzletelési és az üdülési céllal érkezők költéseinek 
növekedésére vezethető vissza. A külföldre utazó magyarok száma 2,7, 
kiadásaik 7,2%-kal csökkentek, amelyet főként az egynapos vásárlási célú 
utazások visszaesése okozott.

A szállítási szolgáltatások bevétele 544, kiadása 365 milliárd forintot tett 
ki 2013 I. félévében. Az export forintértéke 7,2, az importé 6,1%-kal emel-
kedett, az aktívum 179 milliárd forint volt. A teljes szállítási export felét és 
az import harmadát képviselő közúti szállítási szolgáltatások forgalma 
mindkét irányban dinamikusan nőtt (8,3, illetve 14%-kal). A légi szállítási 
szolgáltatások bevételei a 2012. évi kismértékű csökkenés után több mint 
tizedével, kiadásai pedig 3,4%-kal emelkedtek. Jelentősen bővült a légi 
szállítási export és import az EU-n kívüli európai országok relációjában. Az 
egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás, szállít-
mányozás, raktározás) bevételeinek értéke alig változott, míg kiadásai 
6,8%-kal mérséklődtek.

Az üzleti szolgáltatások bevétele 1185, kiadása 1107 milliárd forint volt, 
az aktívum 79 milliárd forintot tett ki az év első hat hónapjában. Az export 
és az import forintértéke alig változott 2012 azonos időszakához képest, 
azonban az egyes szolgáltatásfajták forgalmában jelentős változások 
figyelhetők meg. A kutatás-fejlesztési szolgáltatások bevételei 5,8, a jog- 
és licencdíjaké 3,9%-kal növekedtek. Ezzel szemben tizedével estek vissza 
a reexport és egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások, vala-
mint az üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások bevételei. A vállalat-
csoporton belüli máshová nem sorolt szolgáltatások exportja 5,1%-kal 
elmaradt az előző év azonos időszakában mért értékektől. Kiemelkedően, 
mintegy ötödével nőtt a kutatás-fejlesztési szolgáltatások importja, első-
sorban Németország viszonylatában. A számítástechnikai és információs 
szolgáltatások, valamint a személyes, kulturális, szórakoztatási szolgálta-

tások importértéke az év első felében emelkedett, de az időszakon belül 
ellentétes tendencia érvényesült: az első negyedévben jelentős bővülést, 
míg a másodikban a kiadások mérséklődését regisztráltuk. A jog- és 
licencdíjak importja ugyanakkor 8,1, a vállalatcsoporton belüli máshová 
nem sorolt szolgáltatásoké pedig 6,5%-kal csökkent. Mindkét szolgálta-
tásfajta esetében meghatározó volt a brit reláció forgalomcsökkenése.

Információk adataink értékeléséhez:
Turizmus: A turizmus 2013. II. negyedévi részletes adataival a „Nemzetközi 
turisztikai kereslet, 2013. II. negyedév” című kiadvány foglalkozik, mely 
megtalálható a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a Turizmus, vendéglátás 
menüpontban.
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