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Decemberben 6,8%-kal nőtt az ipari termelés volumene 
(Ipar, 2013. december, 2013. év)

VIII. évfolyam 10. szám              2014. február 12.

2013 decemberében az ipari termelés 6,8%-kal haladta meg az egy 
évvel korábbit. A termelés bővüléséhez az előző évi alacsony bázis 
hatásán túl – hasonlóan az előző hónapokhoz – elsősorban a jármű-
gyártás, illetve az ehhez kapcsolódó beszállítói ágazatok eladásainak 
jelentős növekedése járult hozzá.

Decemberben a munkanaphatástól megtisztított index 4,4%-kal emelke-
dett. Az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaptényezővel 
is kiigazított ipari termelési index decemberben 1,9%-kal csökkent.  

1. ábra
Az ipari termelés volumenváltozásai az előző hónaphoz 
viszonyítva, szezonálisan és munkanappal kiigazítva

Az elmúlt évben az ipari termelés motorja a járműgyártás volt. A ter-
melés volumene 1,4%-kal volt nagyobb, mint az előző évben (2012-ben 
még 1,8%-os csökkenést figyeltünk meg). 2013 folyamán az ipari kibo-
csátás negyedévről negyedévre nőtt: az első negyedéves 3,7%-os vissza-
esésből eljutott az utolsó negyedévben regisztrált 5,4%-os növekedésig. 
A legnagyobb mértékű bővülést decemberben (6,8%), a mélypontot feb-
ruárban (-5,9%) mértük.  

Az ipar nemzetgazdasági ágai közül 2013 decemberében a feldolgozó-
ipar termelése az előző év azonos hónapjához viszonyítva 8,6%-kal 
emelkedett, míg a csekély súlyú bányászaté 21,5%-kal csökkent. Az ener-
giaipar (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) kibocsátása 
számottevően, 14%-kal volt alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor. Az előző 
évinél enyhébb időjárás hatására mérséklődött fűtésigény is szerepett 
játszott a volumencsökkenésben (az Országos Meteorológiai Szolgálat 
közlése szerint 2013 decemberében a 2012. decemberi átlagos középhő-
mérsékletnél 1,8°C-kal mértek magasabbat).

2013 decemberében a feldolgozóipar tizenhárom alága közül nyolcban 
termelésbővülést, a többi alágban 2,5 és 14,5% közötti volumencsökke-
nést mértünk az előző év azonos hónapjához képest. A jelentősebb súlyú 
alágak közül a feldolgozóipari termelés közel egynegyedét képviselő jár-
műgyártás mintegy másfélszeresére növelte a termelését.  A kiugró telje-

 2. ábra
Az ipar termelési volumenindexe 
2010. év havi átlaga = 100,0

sítményben a 2012. decemberi alacsony termelési szint is szerepet ját-
szott. A feldolgozóipari rangsorban második alág, a feldolgozóipari ter-
melés több mint egynyolcadát kitevő élelmiszer, ital és dohánytermék 
gyártása 6,4%-kal bővült, mind a hazai, mind az export eladások növe-
kedése következtében. A harmadik legnagyobb alág, a számítógép, elekt-
ronikai, optikai termék gyártása 14,5%-kal csökkent. Az iparágon belül a 
legnagyobb – a közel 40%-os – súlyú szakágazatban, a híradás-technikai 
berendezés gyártásában 17,9%-os visszaesést mértünk. A kokszgyártás, 
kőolaj-feldolgozás kibocsátása jelentősen, 17,8%-kal nőtt, nagyrészt az 
üzemanyagok iránti kereslet emelkedésének köszönhetően. Átlag alatti 
volumenbővülést regisztráltunk a közepes súlyú fémalapanyag és fém-
feldolgozási termék (2,5%), valamint a gép, gépi berendezés gyártásá-
ban (2,2%). Tartóssá vált a csökkenés a kisebb súlyú gyógyszergyártás-
ban, az alág kibocsátása 11,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.

2013-ban az ipar nemzetgazdasági ágazatai közül a csekély súlyú bányá-
szat termelése 13,9%-kal visszaesett az előző évhez viszonyítva (2012-ben 
még 8,0%-os növekedést mértünk). Az energiaipar kibocsátása 7,7%-kal 
kisebb volt az egy évvel korábbinál (akkor 3,4%-os volt a csökkenés üteme). 
A nemzetgazdasági ágon belül a legnagyobb súlyt (40%) képviselő villa-
mosenergia-termelés jelentősen, 12,4%-kal csökkent.

A feldolgozóipari termelés volumene 2013 egészét tekintve 2,0%-kal 
volt nagyobb az előző évinél (2012-ben 1,7%-os mérséklődést regisztrál-
tunk). A feldolgozóipar kibocsátása az első félévben még nem érte el az 
előző év szintjét, azonban a második félévben már 5,3%-kal meghaladta 
azt. A legnagyobb mértékű növekedést (8,6%) decemberben figyeltünk 
meg, míg februárban volt az év mélypontja (-4,9%). 2013-ban a feldolgo-
zóipar 13 alága közül hatban mértünk növekedést, a többi alágban 0,3 és 
12,3% közötti volumencsökkenést regisztráltunk 2012-höz képest. 
A három legnagyobb súlyú alág közül a járműgyártás kibocsátása kiemel-
kedően, 19%-kal nőtt, ezzel szemben a számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártása 12,3%-kal visszaesett. A két gépipari alágból a jármű-
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gyártás az év minden hónapjában növekedett (ebből a hónapok felében 
20% feletti volt a bővülés), az utóbbi viszont egyetlen hónapban sem. 
2013-ban az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása gyakorlatilag az 
előző év szintjén maradt (-0,3%), amely az értékesítés több mint egyhar-
madát kitevő exporteladások élénkülésének és a hazai eladások mérséklő-
désének az eredője. Átlag felett teljesített viszont a közepes súlyú vegyi 
anyag, termék gyártása: a termelés volumene éves szinten 6,4%-kal nőtt, 
főként a kivitel felfutásának köszönhetően. Éves szinten csökkenést 
regisztráltunk a szintén közepes súlyú gumi-, műanyag és nemfém ásvá-
nyi termék (-2,7%), valamint a kisebb súlyú gyógyszergyártásban 
(-8,0%). 2012-ben még mindkét iparágban növekedés volt.

2013-ban az ipari export 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit 
(akkor éves szinten 0,7%-os volumencsökkenést mértünk), a kivitel növe-
kedési üteme negyedévről negyedévre gyorsult. Decemberben 12,9%-kal 
nőttek a külpiaci eladások. Az év egészét tekintve a teljes ipari értékesítés 
57,8, a feldolgozóipari értékesítés 72,2%-a került exportra. 2013-ban a 
feldolgozóipari export 3,7, decemberben 11,1%-kal emelkedett az előző 
év azonos időszakához viszonyítva. Az exportértékesítés közel felét a fel-
dolgozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export mintegy harmadát 
képviselő járműgyártás exportvolumene éves szinten 18,4%-kal nőtt. 
Hasonlóan a termeléshez, az év utolsó hónapja volt a tetőpont, amikor az 
iparág kivitele elérte a másfélszeresét az előző évinek. Decemberben a 
második legnagyobb alág, a számítógép, elektronikai, optikaitermék-gyár-
tás exportvolumene – az egész évben tapasztalt csökkenő (12,5%) ten-
denciáját folytatva – számottevően, 15,8%-kal visszaesett. 

3. ábra
Az ipar belföldi és exportértékesítésének trendje 
2010. év havi átlaga = 100,0

Az ipar belföldi értékesítése 2013-ban 1,8, decemberben 
2,0%-kal csökkent 2012 azonos időszakához viszonyítva. A feldolgo-
zóipar hazai eladásai az év egészét tekintve 1,7%-kal mérséklődtek, 
azonban decemberben 6,6%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz 
viszonyítva. Az előző évi  kismértékű növekedés (1,2%) után 
2013-ban a feldolgozóipar legnagyobb alága, a belföldi értékesítés 
több mint egynegyedét képviselő élelmiszer, ital és dohánytermék-
gyártás hazai eladásai 1,9%-kal csökkentek. Decemberben ezzel 
szemben számottevően, 6,0%-kal nőtt a belföldi értékesítés. A feldol-
gozóipar hazai értékesítésének közel egyötödét adó kokszgyártás, 
kőolaj-feldolgozás belföldi eladásaiban 2013-ban 2,4%-os csökke-
nést figyeltünk meg, az év utolsó két hónapjában azonban kétszám-
jegyű (11,5, és 10,5%) volumenbővülést regisztráltunk. Az előző évi 
2,7%-os növekedés után a feldolgozóipar hazai eladásaiból majdnem 
egytizeddel részesülő harmadik legnagyobb alág, a fémalapanyag és 
fémfeldolgozási termékek hazai eladásai 2013-ban 6,5%-kal 
csökkentek.

2013 decemberében a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes 
új rendelése 84,9%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához 
képest. Az új exportrendelések kiugróan, 93,4%-kal nőttek, melynek 
hátterében egy hosszabb időszakra vonatkozó egyszeri nagy megren-
delés áll. Az új belföldi rendelések is növekedtek 24,2%-kal. Az 
összes rendelésállomány 12,8%-kal haladta meg az előző év dec-
emberit.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 2013. évi 0,8%-os 
növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében mért 
– az előző évi 2,1%-os létszámcsökkenés után – 0,6%-os létszámnöve-
kedés mellett következett be.

2013-ban Magyarország területi egységei közül az ipari termelés 
négy régióban nőtt az előző évhez képest. A legnagyobb mértékű 
volumenbővülést ebben az időszakban Dél-Alföldön (21,9%) regiszt-
ráltuk. A többi régióban 2,6 és 4,2% közötti volumencsökkenést 
mértünk.
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1. tábla
Az ipar összefoglaló adatai

Időszak Termelés
Összes Belföldi Export

értékesítés

Folyó áron, millió Ft
2011 23 787 852    27 615 301    12 357 282    15 258 020    
2012 24 305 145    28 184 562    12 558 470    15 626 091    
2012. január 2 023 046    2 366 998    1 083 197    1 283 801    
          február 2 052 215    2 482 321    1 167 352    1 314 969    
          március 2 153 324    2 523 013    1 087 690    1 435 323    
          április 1 905 835    2 194 130    989 915    1 204 216    
          május 2 086 242    2 364 187    1 009 033    1 355 154    
          június 2 050 970    2 354 394    972 958    1 381 436    
          július 1 936 721    2 185 316    966 896    1 218 420    
          augusztus 1 892 548    2 129 931    949 216    1 180 716    
          szeptember 2 134 521    2 364 186    992 234    1 371 952    
          október 2 141 251    2 437 019    1 049 876    1 387 142    
          november 2 136 271    2 495 692    1 091 997    1 403 695    
          december 1 792 200    2 287 374    1 198 106    1 089 268    
2013. január 1 958 892    2 380 287    1 087 897    1 292 389    
          február 1 932 337    2 291 931    999 473    1 292 458    
          március 2 121 875    2 505 262    1 057 305    1 447 958    
          április 2 013 917    2 357 445    959 412    1 398 033    
          május 2 014 430    2 297 353    960 396    1 336 956    
          június 2 060 012    2 320 718    930 197    1 390 522    
          július 2 082 332    2 320 694    968 793    1 351 902    
          augusztus 1 912 248    2 148 505    891 922    1 256 583    
          szeptember 2 293 965    2 616 997    1 027 513    1 589 484    
          október 2 283 681    2 640 349    1 079 332    1 561 018    
          november 2 235 794    2 582 045    1 069 889    1 512 155    
          december 1 922 482    2 395 593    1 137 407    1 258 186    
2013. évkezdettől 24 831 964    28 857 180    12 169 536    16 687 644    

Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0
2011 105,6      101,6      94,8      107,9      
2012 98,2      97,8      96,1      99,3      
2012. január 101,2      100,6      99,4      101,6      
          február 101,5      102,8      104,4      101,3      
          március 98,6      96,7      92,8      100,0      
          április 97,0      97,4      98,8      96,3      
          május 100,1      99,6      97,0      101,7      
          június 100,4      102,5      97,8      106,1      
          július 100,8      100,7      98,9      102,2      
          augusztus 100,1      97,1      95,2      98,6      
          szeptember 96,3      95,5      93,9      96,7      
          október 98,3      98,8      95,7      101,2      
          november 92,6      91,5      87,8      94,6      
          december 92,7      92,5      93,9      91,0      
2013. január 98,3      101,6      101,4      101,8      
          február 94,1      91,9      85,8      97,2      
          március 96,5      97,3      97,1      97,5      
          április 105,0      107,2      98,6      114,0      
          május 97,9      98,6      96,9      99,9      
          június 99,4      97,9      95,6      99,4      
          július 105,5      105,0      101,0      108,0      
          augusztus 98,5      98,8      94,1      102,4      
          szeptember 105,4      109,0      104,6      112,0      
          október 105,9      108,4      105,2      110,7      
          november 103,8      103,6      101,7      104,9      
          december 106,8      105,3      98,0      112,9      
2013. évkezdettől 101,4      102,0      98,2      104,9      


