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Decemberben 2,7%-kal, 2020-ban átlagosan 3,3%-kal nőttek az árak
az előző évhez képest

2020. decemberben a fogyasztói árak átlagosan 2,7%-kal magasabbak voltak az egy évvel
korábbinál. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára
emelkedett jelentős mértékben. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,3, 2020-ban
pedig az előző évhez képest átlagosan 3,3%-kal nőttek.

12 hónap alatt, 2019. decemberhez
viszonyítva:

1 hónap alatt, 2020. novemberhez
viszonyítva:

2020-ban az előző évhez képest:

GYORSTÁJÉKOZTATÓ
Fogyasztói árak, 2020. december, 2020. év

Közzététel: 2021. január 14.

Az élelmiszerek ára 4,9, ezen belül az étolajé
13,7, az idényáras élelmiszereké (burgonya,
friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs
összesen) 11,8, a cukoré 11,7, a munkahelyi
étkezésé 10,2, a párizsi, kolbászé 7,8, a liszté
6,8%-kal emelkedett. A sertéshús ára 3,9, a
baromfihúsé 0,9%-kal csökkent. A szeszes
italok, dohányáruk átlagosan 8,8, ezen belül
a dohányáruk 14,4%-kal drágultak. A tartós
fogyasztási cikkekért 2,8%-kal többet, a
járműüzemanyagokért 4,5%-kal kevesebbet
kellett fizetni.

●

A fogyasztói árak átlagosan 0,3%-kal nőttek.
Az élelmiszerek ára 0,5%-kal csökkent, ezen
belül a párizsi, kolbász 2,0, az idényáras
élelmiszerek (burgonya, friss zöldség,
gyümölcs) 1,6, a baromfihús 1,3, a tej 0,7%-
kal kevesebbe, az étolaj 2,0, a cukor 1,5%-kal többe került. A szeszes italok, dohányáruk ára
átlagosan 2,6, ezen belül a dohányáruké 5,2%-kal nőtt. A járműüzemanyagokért 3,6%-kal
kellett többet fizetni.

●

A fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal emelkedtek, ezen belül a legnagyobb mértékben az
élelmiszerek drágultak, 7,2%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 6,9, a szolgáltatásoké
2,9, a tartós fogyasztási cikkeké 1,4, a háztartási energiáé 0,3%-kal nőtt. A ruházkodási
cikkek ára átlagosan nem változott, az egyéb cikkeké 0,9%-kal mérséklődött. A fogyasztói
árak a nyugdíjas háztartások körében átlagosan 3,8%-kal emelkedtek.

●

Fogyasztóiár-index
főcsoportonként, 2020. december
(az előző év azonos időszaka = 100,0%)

Élelmiszerek

Szeszes italok,
dohányáruk

Ruházkodási
cikkek

Tartós fogyasztási
cikkek

Háztartási
energia

Egyéb cikkek,
üzemanyagok

Szolgáltatások

96

108

90

102

Infláció radar, 2000. januártól



2021. 01. 15. Fogyasztói árak

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/far/far2012.html 2/2

Fogyasztóiár-indexek
(%)

a) A szezonálisan kiigazított indexet az Összefoglaló táblák (Stadat) 3.6.6. számú táblája tartalmazza.

Megnevezés
2020. december 2020. év

előző hó = 100,0 előző év azonos hó
= 100,0 előző év = 100,0

Fogyasztóiár-index 100,3 102,7 103,3
Harmonizált fogyasztóiár-index 100,3 102,8 103,4

Maginfláció (eredeti, szezonálisan kiigazítatlan)
a) 100,3 104,0 104,1
Nyugdíjas fogyasztóiár-index 100,1 103,0 103,8
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