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2012 I. negyedévében a szolgáltatások exportja 1001, importja 798 mil-
liárd forintot (3,4, illetve 2,7 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatok-
ból számítva a kivitel értéke 8,3%-kal, a behozatalé 0,8%-kal növekedett, 
míg az euróban mért export alig változott, az import 7,5%-kal csökkent. 
A szolgáltatások külkereskedelmi mérlegének többlete 204 milliárd forint 
(686 millió euró) volt, amely 71 milliárd forinttal (197 millió euróval) 
meghaladta az előző év azonos időszaki 133 milliárd forintos (489 millió 
eurós) aktívumot.

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 2012 I. negyedévében 
az előző év azonos időszakához viszonyítva a forint az euróhoz képest 9, a 
dollárhoz képest 14%-kal gyengült.
A turizmus bevétele 212, kiadása 97 milliárd forintot, az egyenleg 115 mil-
liárd forintot tett ki az év első negyedévében. A hazánkba látogató külföl-
diek száma és fogyasztása egyaránt mintegy 7%-kal növekedett, amely 
elsősorban a bevásárlóturizmus élénkülésének volt köszönhető, kiemelten 
a szlovák relációban. A külföldre utazó magyarok száma nem változott 
2011 első negyedévéhez képest, ugyanakkor kiadásaik 4,2%-os csökke-
nést mutatnak, amelynek fő oka az üdülési célú utazások visszaesése volt.
A szállítási szolgáltatások bevétele 241, kiadása 159 milliárd forint volt 
2012 I. negyedévében. Az export 12, és az import 6,7%-os emelkedése 
mellett az aktívum 82 milliárd forintot tett ki. A közúti szállítási bevételek 
12, a kiadások 4,2%-kal nőttek, mindkét irányban kiemelhető a német 
reláció bővülése. A tavalyi évben regisztráltakhoz képest mintegy felére 

csökkent a légi szállítás növekedési üteme (az export értéke közel 10, az 
importé 5,2%-kal emelkedett), amelyhez jelentősen hozzájárult a magyar 
légi közlekedési piac átszerveződése. A szállítási szolgáltatások mintegy 
tizedét képviselő egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális 
szállítás, szállítmányozás, raktározás) exportja 7,8, importja 17%-kal nőtt.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 544, kiadása 532 milliárd forint volt 
2012 első három hónapjában. Az export 7,2%-kal bővült, az import alig 
változott. Az aktívum 12 milliárd forintot tett ki, amely 35 milliárd forintos 
egyenlegjavulást jelent 2011 azonos negyedévéhez képest. Kiemelkedően 
bővültek a jog- és licencdíjak, valamint a kutatás-fejlesztési szolgáltatások 
bevételei, előbbi az ázsiai országok, utóbbi az EU-15 tagállamok viszony-
latában. Az előző évben regisztrált dinamikus bővülés után a vállalatcso-
porton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások exportja mérsékeltebb 
növekedést, importja kismértékű csökkenést mutat. Ezzel szemben a kom-
munikációs szolgáltatások bevételei 17, kiadásai 12%-kal maradtak el az 
előző év azonos időszaki értékektől, és több mint tizedével csökkent a szá-
mítástechnikai szolgáltatások importja is.
 

Információk adataink értékeléséhez:
Turizmus: A 2012. I. negyedévi turizmus adatokkal részleteiben önálló 
publikáció foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a 
Turizmus, vendéglátás menüpontban  található „Nemzetközi turisztikai 
kereslet, 2012. I. negyedév” címen.
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