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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mi drágítja meg a magyarországi élelmiszerárakat és 
mivel lehet lelassítani?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A ksh.hu portálon megjelent „Júliusban 3,8%-kal nőttek az árak„ gyorstájékoztató szerint 2020.
júliusban a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.  Az
elmúlt  egy  évben  az  élelmiszerek  és  a  szeszes  italok,  dohányáruk  ára  emelkedett  jelentős
mértékben.

„2019.  júliushoz  viszonyítva  az  élelmiszerek  ára  7,8%-kal  nőtt,  ezen  belül  az  idényáras
élelmiszereké  (burgonya,  friss  zöldség,  friss  hazai  és  déligyümölcs  összesen)  17,1,  a  párizsi,
kolbászé  16,1,  a  cukoré  14,5,  a  szalámi,  szárazkolbász  és  sonkáé  11,5,  a  tojásé  8,9%-kal  lett
magasabb

2020. júniushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 0,1%-kal emelkedett,  az idényáras élelmiszerek
(burgonya, friss zöldség, gyümölcs) árának 2,2%-os mérséklődése csak részben ellensúlyozta a nem
idényáras élelmiszerek árának 0,4%-os növekedését. Az idényáras élelmiszereken belül a friss hazai
és  déligyümölcsök  –  a  korábbi  évek  júliusában  megszokott  árcsökkenésük  helyett  –  3,3%-kal
drágultak,  a  szezonalitástól  eltérő  árváltozást  a  kedvezőtlen  időjárás  miatti,  a  szokásosnál
alacsonyabb kínálat okozta. A nem idényáras élelmiszereken belül az étolaj 2,2, a tojás 1,9, a tej 1,3,
a kenyér 1,0%-kal drágább, a burgonya 6,4, a sertéshús 3,9%-kal olcsóbb lett. A dohánytermékek
jövedéki  adója  július  1-jétől  emelkedett,  ami  a  termékcsoport  árának  1,4%-os  növekedését
eredményezte.

Egyes termékek és szolgáltatások havi, országos fogyasztói átlagára KSH adattábla alapján látjuk,
hogy jelentős a drágulás. A KSH által nem említett alma esetében például 100 százalékos, de van



olyan felvágott, ami 17-20 százalékkal drágult.”

Kérdezem Önt:

Mi drágítja meg a magyarországi élelmiszerárakat és mivel lehet lelassítani?

Budapest, 2020. augusztus 20.
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