KSH: 5,3 százalékos volt a júniusi infláció
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A fogyasztói árak átlagosan 5,3 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál
júniusban. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára
emelkedett jelentősen. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,6 százalékkal
növekedtek - írja a KSH friss inflációs beszámolójában. A nyugdíjas infláció 3,8 százalék
már az idén.

z elmúlt 12 hónapban, 2020. júniushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 3,2, ezen belül az
étolajé 25,5, a margariné 8,2, a tojásé 7,8, a liszté 7,7, a munkahelyi étkezésé 7,6, az éttermi
étkezésé 6,1 százalékkal emelkedett, a sertéshúsé 5,6 százalékkal csökkent.

A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 12,2, ezen belül a dohányáruk 19,7 százalékkal
drágultak. A tartós fogyasztási cikkekért 3,7 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül az új
személygépkocsik 9,2, a szobabútorok 7,5 százalékkal kerültek többe. A járműüzemanyagok
ára 24,2 százalékkal magasabb lett. A szolgáltatások 3,8, ezen belül a lakásjavítás és
-karbantartás 10,1, az üdülési szolgáltatások 7,3 százalékkal drágultak.

Idén májushoz Â képest a fogyasztói árak átlagosan 0,6 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek
ára 0,1 százalékkal mérséklődött, meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss
zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) árának 2,6 százalékos csökkenése
következményeként – ez utóbbi csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3
százalékkal nőtt. Az élelmiszereken belül a baromfihús 2,6, az éttermi étkezés 1,3, a sertéshús
1,1, a péksütemény 1,0, a liszt, illetve a vaj és vajkrém 0,9 százalékkal drágult, míg a
száraztészta, valamint a bolti kávé egyaránt 1,2, a párizsi és kolbász pedig 0,7 százalékkal
olcsóbb lett.

A lakásjavító és karbantartó cikkek 2,3 százalékkal többe, a járműüzemanyagok 0,3
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százalékkal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások 2,0 százalékkal drágultak, ezen belül – a
közterületi parkolás ingyenességének megszűnése hatására – az autópályadíj, illetve a
gépkocsikölcsönzés, parkolás díja 33,9, a belföldi üdülési szolgáltatásoké 5,1 százalékkal lett
magasabb.
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