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Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma, 2014. I–III. negyedév
2014 I–III. negyedévében a szolgáltatások exportja 4024, importja
2817 milliárd forintot (13, illetve 9,1 milliárd eurót) tett ki. A bevételek értéke folyó áron, forintadatokból számítva 7,5, a kiadásoké
5,4%-kal emelkedett, az euróban számított növekedés ennél kisebb
mértékű, 3,3, illetve 1,3% volt. A szolgáltatások külkereskedelmének
aktívuma 1208 milliárd forint (3,9 milliárd euró) volt, amely
136 milliárd forinttal (295 millió euróval) meghaladja az előző év
azonos időszakának egyenlegét.
A turizmusból származó bevétel 1027, a kiadás pedig 371 milliárd forintot tett ki 2014 első kilenc hónapjában. A külkereskedelmi mérleg többlete 656 milliárd forint volt, amely az előző év azonos időszakában mértnél
77 milliárd forinttal több. A hazánkba látogató külföldiek száma 3,9%-kal,
míg a külföldre látogató magyarok száma 1,7%-kal nőtt. A nemzetközi
turizmusból származó bevétel 12%-kal, a kiadás mintegy tizedével
bővült, aminek fő oka – mindkét forgalmi irányban – a szabadidős célú
utazások számának és az ezekhez kapcsolódó kiadások emelkedése volt.
A szállítási szolgáltatások exportja 1060, importja 622 milliárd forint
volt, amely a bevételek forintban számított értékének 16%-os, a kiadások
értékének pedig mintegy tizedével való bővülését jelenti. A szolgáltatáscsoport mérlegének egyenlege 438 milliárd forint volt, 93 milliárd forinttal
több, mint az előző év első kilenc hónapjában. Az egyenleg javulásához
leginkább a közúti és a légi szállítási szolgáltatások járultak hozzá. A közúti
szállítási szolgáltatások exportja 17, importja 16%-kal haladta meg az előző
év azonos időszakának értékét. Az export növekedéséhez jelentősen hozzájárult az e-útdíj 2013. július 1-jétől történő bevezetése, amely az idei év első
félévében okozott jelentős növekedést. Az import bővülése elsősorban az
EU-15 tagországaival folytatott külkereskedelem élénkülésére vezethető
vissza. A légi szállítási szolgáltatások bevételei több mint ötödével emelkedtek, a kiadási oldal bővülése ennél kisebb mértékű, 8,3%-os volt. A légi
szállítások exportján belül kiemelkedik a légi személyszállításokból származó bevétel mintegy 30%-os növekedése. A vasúti szállítások bevételei és
kiadásai az előzőeknél alacsonyabb mértékben, 1,7, illetve 6,8%-kal bővültek, az egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (multimodális szállítás,
szállítmányozás, raktározás) exportja 3,5%-kal növekedett, importja viszont
alig változott az előző év azonos időszakához képest.
Az üzleti szolgáltatások bevétele 1567, kiadása 1704 milliárd forint volt
2014 első kilenc hónapjában. Forintértékben számítva az export 2,4,
az import 2,6%-kal nőtt. A szolgáltatáscsoport mérlegének passzívuma az
első három negyedévben 138 milliárd forint volt, 8 milliárd forinttal több,
mint az előző év azonos időszakában. A jelentősebb súlyú szolgáltatáscsoportok közül az építési-szerelési szolgáltatások bevétele és kiadása
nagymértékben, egyaránt több mint negyedével esett vissza.
A személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások exportja mintegy
ötödével csökkent, a behozatal kismértékű (4,0%-os) bővülése mellett.
A szellemi tulajdon használatáért kapott díjakból származó bevétel ugyan
alig változott, de a kiadás 3,0%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az építési-szerelési, valamint a személyes, kulturális és
szórakoztatási szolgáltatások exportcsökkenését némileg ellensúlyozta a
számítástechnikai és információs szolgáltatásokból (4,6%), az egyéb
üzleti szolgáltatásokból (6,9%), továbbá a távközlési szolgáltatásokból
(5,3%) származó bevétel növekedése. Az egyéb üzleti szolgáltatások
exportján belül kiemelkedik a számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és

adótanácsadási szolgáltatások bevételének 15%-os bővülése. Importoldalon
a számítástechnikai és információs szolgáltatások 12, a távközlési szolgáltatások 3,4%-kal visszaestek, míg az egyéb üzleti szolgáltatások behozatala 6,1%-kal emelkedett. Az egyéb üzleti szolgáltatások közül a legjelentősebb mértékben a számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és adó-tanácsadási valamint az építészeti, mérnöki, tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások bővültek: mindkét csoport esetén a kiadások mintegy ötödükkel
növekedtek. Az egyéb üzleti szolgáltatások forgalma mindkét forgalmi
irányban leginkább az új európai uniós tagországok felé bővült.
A szolgáltatás-külkereskedelemben (a turizmus adatai nélkül) hazánk
legfontosabb partnere 2014 első három negyedévében továbbra is
Németország: a bevételek 18, a kiadások 25%-ával. 2014 első három
negyedévében a Németországba irányuló export 5,2, az onnan származó
import 8,5%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A második legfontosabb exportpartnerünk az Egyesült Királyság, a harmadik
pedig Ausztria. E két országból az összbevétel 8,4, illetve 8,0%-a származott. A 10 legnagyobb exportcélország közül a legnagyobb (42%-os)
növekedést a Romániába irányuló kivitelünk érte el. Az import tekintetében második legfontosabb partnerünk az Egyesült Államok, a harmadik
pedig az Egyesült Királyság, ahova a hazai szolgáltatás-külkereskedelmi
összkiadás 12, illetve 7,0%-a irányult. Az import szempontjából 10 legfontosabb ország közül a legnagyobb (20%-os) növekedést az e körbe
újonnan bekerülő Belgium érte el.
2014 III. negyedévében az export forintértéke 1505, az importé
994 milliárd forint volt, ami 10, illetve 5,9%-kos bővülés az előző év
azonos időszakához képest. Ezen belül a turizmusból származó bevételek
440, a kiadások 155 milliárd forintot tettek ki, amely az export 16 és az
import 2,6%-kal nőtt. A turizmus mellett szintén jelentős aktívummal
rendelkező szállítási szolgáltatások exportja 382, importja pedig
215 milliárd forint volt, 15, illetve 12%-kal több, mint egy évvel korábban. A legnagyobb forgalmú szolgáltatáscsoport, az üzleti szolgáltatások
bevétele 555, kiadása 582 milliárd forintot tett ki, 6,5, illetve 4,3%-kal
többet, mint az előző év azonos időszakában.

Információk adataink értékeléséhez:

Turizmus: A turizmus 2014. III. negyedévi részletes adataival a Nemzetközi
turisztikai kereslet, 2014. III. negyedév című kiadvány foglalkozik, mely
megtalálható a KSH honlapján, a Kiadványtárban, a Turizmus, vendéglátás menüpontban.

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról

A korábban közzétett adatok a 2014. III. negyedévi adatok közzétételekor
nem módosultak.

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelem módszertanának
változásairól

A szolgáltatás-külkereskedelmi adatok összeállítása 2014. I. negyedévtől
a nemzetközi módszertani előírásokkal összhangban változik. A táblázatokban szereplő 2013. I–IV. negyedévi és 2014. I–III. negyedévi adatok
már az új módszertannak megfelelően kerültek összeállításra.
Kérjük, a részletekért tanulmányozza a Tájékoztató a 2014. évi módszertani átállásról c. összefoglalót.
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