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2011 első negyedévében a szolgáltatások exportja 947, importja 801 milli-
árd forintot (3,5, illetve 2,9 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatok-
ból számítva a kivitel értéke 8,9, a behozatalé 14%-kal növekedett, míg az 
euróban mért export 7,3%-os, az import 12%-os bővülést mutatott. A 
szolgáltatások külkereskedelmi mérlegének többlete 146 milliárd forint 
(535 millió euró) volt, amely 19 milliárd forinttal (78 millió euróval) 
ma radt el az előző év azonos időszaki 165 milliárd forintos (613 millió 
eurós) aktívumtól.

A turizmus bevétele 197, kiadása 125 milliárd forint volt az év első három 
hónapjában. Az aktívum 20 milliárd forinttal romlott, és 72 milliárd forintot 
tett ki. A hazánkba látogató külföldiek száma alig változott, míg kiadásaik 
4,8%-kal estek vissza 2010 azonos időszakához képest. A legnagyobb 
csökkenés az üzletelési célú egynapos utazóktól, illetve a többnapos üdü-
lésre érkező látogatóktól származó bevételekben figyelhető meg. A külföld-
re látogató magyarok számának 3,1%-os bővülése mellett az import – az 
előző évben regisztrált 15%-os csökkenés után – 8,6%-kal emelkedett, 
amelyet elsősorban a munkavállalási célú utazások kiadásainak növekedé-
se eredményezett.
A teljes szolgáltatásforgalom mintegy ötödét képviselő szállítási szolgál-
tatások bevételei 209, kiadásai 147 milliárd forintot tettek ki 2011 I. 
ne gyed évében. Az export 21, az import 16%-kal nőtt, az aktívum 16 milli-
árd forinttal volt magasabb az előző év azonos időszaki értéknél. Átlagot 
meghaladó mértékben bővültek a nemzetközi áruforgalomhoz kapcsolódó 
közúti szállítási szolgáltatások és az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatá-
sok (multimodális szállítás, szállítmányozás, raktározás) bevételei és kia-
dásai. A légi szállítási szolgáltatások exportja 16, importja 13%-kal emel-
kedett, amelyhez nagymértékben hozzájárult a személyszállítási teljesítmé-
nyek javulása. E szolgáltatásfajták esetén a bővülés mindkét forgalmi 
irányban az EU-15 országokkal szemben volt meghatározó.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 535, kiadása 518 milliárd forintot tett ki 
2011 első három hónapjában. A szolgáltatáscsoport exportja 11, az import 
14%-kal bővült, az aktívum 13 milliárd forintos csökkenés mellett 
17 milliárd forint volt. Az üzleti szolgáltatásokon belül az egyes szolgálta-
tások forgalma eltérően alakult. Csökkenés figyelhető meg az üzletviteli 
tanácsadás és PR-szolgáltatás, a kommunikációs szolgáltatások és az 
építési-szerelési szolgáltatások mindkét irányú forgalmában. A személyes, 
kulturális, szórakoztatási szolgáltatások exportja közel harmadával maradt 
el az előző év azonos időszaki magas bázisértéktől, importja stagnált. Ezzel 
szemben a reexporttevékenységből származó bevételek és a vállalatcsopor-

ton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások exportja több mint másfél-
szeresére emelkedett, illetve ez utóbbi importja közel négytizedével nőtt. 
Jelentős volt a kutatás-fejlesztési szolgáltatások kiadásainak bővülése is, 
elsősorban Németország viszonylatában.

Információk adataink értékeléséhez:

Turizmus
A 2011. I. negyedévi turizmus adatokkal részleteiben önálló publikáció 
foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Gyorstájékoztatók menüpontban 
található „Nemzetközi turisztikai kereslet, 2011. I. negyedév” címen.

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2011

A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

További információk, adatok (linkek)

Táblázatok

Módszertan

Elérhetõségek: 

Turizmus/Export:
krisztina.kaszas@ksh.hu
Telefon: (+36-1) 345-6543

Turizmus/Import:
edina.virag@ksh.hu

Telefon: (+36-1) 345-6403

Szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatások:
zsofia.prohaszka@ksh.hu
Telefon: (+36-1) 345-1274

Információszolgálat
Telefon: (+36-1) 345-6789

www.ksh.hu

http://www.ksh.hu/szkul11_tablak
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/szkul/szkul1103m.pdf
mailto:krisztina.kaszas@ksh.hu
mailto:edina.virag@ksh.hu
mailto:zsofia.prohaszka@ksh.hu
mailto:informacioszolgalat@ksh.hu
http://www.ksh.hu

