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2011 első félévében a szolgáltatások exportja 2036, importja 1538 milli-
árd forintot (7,6, illetve 5,7 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatok-
ból számítva a kivitel értéke 8%-kal, a behozatalé 4,6%-kal növekedett, 
míg az euróban mért export 9, az import 5,4%-kal bővült. A szolgáltatá-
sok külkereskedelmi mérlegének többlete 498 milliárd forint (1,9 milliárd 
euró) volt, amely 83 milliárd forinttal (328 millió euróval) meghaladta az 
előző év azonos időszaki 415 milliárd forintos (1,5 milliárd eurós) aktívu-
mot.

A turizmus bevétele 490, kiadása 211 milliárd forint volt az év első félévében. 
A szolgáltatáscsoport aktívuma 279 milliárd forintot tett ki, így az egyenleg 
alig változott 2010 első hat hónapjához képest. Mind a hazánkba látogató 
külföldiek, mind a külföldre utazó magyarok száma mintegy 3,5%-kal emel-
kedett, de kiadásaik némileg elmaradtak az előző év azonos időszaki értékek-
től: a külföldiek magyarországi fogyasztása 1,6%-kal, a magyarok külföldi 
fogyasztása 3,3%-kal csökkent. Az export és az import mérséklődése is az 
üdülési célú utazások fogyasztásának változására vezethető vissza.

A szállítási szolgáltatások bevétele 453, kiadása 302 milliárd forintot tett 
ki 2011 első félévében, amely 18%-os export- és 11%-os importbővülést 
jelent 2010 azonos időszakához képest. Az egyenleg 40 milliárd forintos 
javulása mellett 150 milliárd forintos aktívumot regisztráltunk. A légi szál-
lítási szolgáltatások bevételeinek és kiadásainak növekedése átlagot meg-
haladó, 26, illetve 12% volt, amely a személyszállítási teljesítmények javu-
lására vezethető vissza. Mindkét forgalmi irányban számottevő volt a köz-
úti szállítási szolgáltatások bővülése, míg kissé elmaradt az átlagtól az 
egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás, szállít-
mányozás, raktározás) import- és exportnövekedése. E két szolgáltatás-
csoport esetén az EU-15 országokkal nőtt leginkább a forgalom, ezen belül 
kiemelkedő volt az osztrák viszonylat.

A teljes szolgáltatásexport több mint felét és az import kétharmadát kép-
viselő üzleti szolgáltatások bevétele 1080, kiadása 1005 milliárd forint 

volt 2011 I. félévében. Az export 8,8%-os és az import 4,9%-os bővülése 
mellett a szolgáltatáscsoport egyenlege 40 milliárd forinttal javult, és 
75 milliárd forintot tett ki. Jelentős volt a reexport és egyéb kereskedelem-
hez kapcsolódó szolgáltatások (több mint másfélszeres), valamint a válla-
latcsoporton belüli máshová nem sorolt szolgáltatások (45%) exportjának 
növekedése, de importjuk is átlagot meghaladóan emelkedett. A kutatás-
fejlesztési szolgáltatások kiadásainak 20%-os bővülésében a német relá-
ció volt meghatározó. Ezzel szemben csökkenés figyelhető meg a számí-
tástechnikai és információs szolgáltatások importjában, továbbá a kom-
munikációs szolgáltatások, valamint a jog- és licencdíjak mindkét irányú 
forgalmában. A személyes, kulturális, szórakoztatási szolgáltatások bevé-
telei csökkenést mutatnak – elsősorban az ázsiai relációban –, amelyet az 
időszakon belül az első negyedév magas bázisadata okoz.
 
Információk adataink értékeléséhez:
Turizmus: A 2011. I. félévi turizmus adatokkal részleteiben önálló publiká-
ció foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Gyorstájékoztatók menüpontban 
található „Nemzetközi turisztikai kereslet, 2011. I. félév” címen.

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról
– Felhívjuk figyelmüket, hogy a turizmus importadatok a nemzetközi mód-

szertani ajánlások alapján módosításra kerültek. A revízióról részlete-
sebb információt a fenti gyorstájékoztatóban találnak.
A módosított szolgáltatás-külkereskedelmi adatok a www.ksh.hu hon-
lapon, a stADAT-táblák menüpontban érhetőek el.

– A 2010. I–IV. negyedévi és a 2011. I. negyedévi szállítási, üzleti és kor-
mányzati szolgáltatásforgalom a vállalati adatjavítások, továbbá a 
2010. éves adatgyűjtés eredményei alapján módosításra került. 
A korábban közzétett adatokhoz képest a revízió mértéke összességé-
ben az alábbiak szerint alakult:

– 2010. I–IV. negyedévben az importban +2%, az exportban +2%.
– 2011. I. negyedévben nincs változás.
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zsofia.prohaszka@ksh.hu Telefon: (+36-1) 345-1274
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