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2012 I. félévében a szolgáltatások exportja 2132, importja 1651 milliárd 
forintot (7,2, illetve 5,6 milliárd eurót) tett ki. Folyó áras forintadatokból 
számítva a kivitel értéke 6,2%-kal, a behozatalé 5,6%-kal növekedett, míg 
az euróban mért export 3,3%-kal, az import 3,7%-kal csökkent. A szolgál-
tatások külkereskedelmi mérlegének egyenlege 480 milliárd forint  
(1,6 milliárd euró) volt. Az aktívum 37 milliárd forinttal meghaladta az 
előző év azonos időszaki 443 milliárd forintos (1,7 milliárd eurós)  
többletet, míg az euróban számított egyenleg 27 millió euróval csökkent.

Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 2012 I. félévében az 
előző év azonos időszakához viszonyítva a forint az euróhoz képest  
10%-kal, a dollárhoz képest 19%-kal gyengült.
A turizmus bevétele 488, kiadása 201 milliárd forintot, az egyenleg 287 
milliárd forintot tett ki 2012 első félévében. A hazánkba látogató külföldiek 
száma 5,7%-kal emelkedett, míg fogyasztásuk alig változott 2011 első hat 
hónapjához viszonyítva. Ellentétes tendencia érvényesült az időszakon 
belül: az első negyedévben regisztrált növekedést a bevásárlóturizmus 
élénkülése, míg a második negyedév forgalmának visszaesését az üdülési 
célú utak határozták meg. Az év első félévében a külföldre utazó magyarok 
száma kismértékben csökkent, kiadásaik 4,8%-kal mérséklődtek, amely az 
üzleti célú utak fogyasztásának változására vezethető vissza.
A szállítási szolgáltatások bevétele 503, kiadása 334 milliárd forint volt 
2012 első két negyedévében. Az export 12, az import 9,5%-kal bővült, az 
aktívum 26 milliárd forintos egyenlegjavulás mellett 169 milliárd forintot 
tett ki. A közúti szállítás bevételei 15, kiadásai 9,2%-kal emelkedtek, mind-
két irányban jelentős volt a német, valamint az exportban az osztrák relá-
cióban regisztrált növekedés. A korábbi időszakok forgalmának növekedé-
si ütemétől elmaradt a légi szállítás mintegy 6%-os export- és importbő-
vülése, amely a légi piac átrendeződésére vezethető vissza. Az egyéb 
kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás, szállítmányo-
zás, raktározás) bevételei 13, kiadásai 18%-kal emelkedtek.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 1128, kiadása 1098 milliárd forint volt 
2012 első félévében. Mind az export, mind az import 6,8%-kal bővült az 
előző év azonos időszakához viszonyítva, az aktívum 29 milliárd forintot 
tett ki. Dinamikus volt a növekedés a jog- és licencdíjak, valamint a kuta-
tás-fejlesztési szolgáltatások forgalmában: bevételeik mintegy harmadával 
emelkedtek – előbbi főként az ázsiai, utóbbi a német relációban –, míg 
kiadásaik átlagot meghaladóan bővültek. Jelentősen, 16%-kal nőtt a szá-
mítástechnikai szolgáltatások importja, elsősorban az EU-országok 
viszonylatában. Kevésbé volt meghatározó a vállalatcsoporton belüli, 
máshová nem sorolt szolgáltatások forgalmának alakulása: az export 
mérsékelten bővült, az import 4,4%-kal elmaradt az előző év azonos idő-
szaki értékektől. Csökkenést regisztráltunk a kommunikációs szolgáltatá-
sok bevételeiben és kiadásaiban is.

Információk adataink értékeléséhez:

Turizmus: A 2012. I. félévi turizmus adatokkal részleteiben önálló publiká-
ció foglalkozik, mely a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a Turizmus, 
vendéglátás menüpontban található „Nemzetközi turisztikai kereslet, 2012. 
II. negyedév” címen.

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról

A 2012. I. negyedévi szolgáltatásforgalom a vállalati adatjavítások alapján 
módosításra került. A korábban közzétett adatokhoz képest az egyes szol-
gáltatáscsoportok forgalma kisebb mértékben változott, míg összességé-
ben az export 0,2%-kal csökkent, az import 0,3%-kal nőtt.
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