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 Az elemzők  a januári magyar inflációs adat némi megtorpanásában 
reménykedtek.  Ezzel szemben Magyarország januárban  csatlakozott 
legmagasabb inflációt mutató európai országokhoz.  
 

 
 
Az infláció gyorsulását az élelmiszerárak okozták. Az infláció ebben a 
kategóriában éves szinten 10,1%-ot ért el 2022 januárjában. 
Decemberhez képest az élelmiszerek árai 3,4 százalékkal emelkedtek, ami 
több, mint másfélszeres áremelkedés az elmúlt évek januárjaival 
összehasonlítva. 



 
 
A termékkörön belül a feldolgozott és feldolgozatlan élelmiszerek árindexe 
egyaránt nőtt. A feldolgozatlan élelmiszerek árindexének növekedését 
elsősorban a baromfihús és a szezonális termékek magyarázzák. A 
feldolgozott élelmiszerek inflációjának növekedését a termékek széles 
köre okozta. Ez azt mutatja, hogy  a mezőgazdasági termelői árak több, 
mint 27%-os éves növekedése erős fogyasztói árnyomássá alakul át. A 
kormány által bevezetett árplafon csak februárban lépett hatályba, így 
még nem befolyásolta az inflációt ebben a termékcsoportban.  
 
 A piaci szolgáltatások inflációja januárban szintén 1,2 százalékponttal 
5,9%-ra gyorsult éves szinten. A szokásos januári átárazásnál jelentősen 
magasabb áremelkedés történt. Nehéz itt egy vagy két ágazatot kiemelni, 
mivel a szolgáltatások többsége jelentős áremelkedést mutatott. A 
szállítás, az üdülési csomagok, az orvosi szolgáltatások mutatták a 
legjelentősebb változásokat, ami a költségoldali nyomások (pl. szállítás, 
energia és munkaerőköltségek) miatti erőteljes átárazódást mutatja.  
 
A tartós fogyasztási cikkek  inflációja 7,9%-ra emelkedett éves szinten, 
miután újabb 1%-os havi áremelkedés következett be. A feldolgozott 
termékek gyártói egyre nagyobb költségnyomással szembesülnek a 
hiánygazdaságban. Ráadásul a magyar forint  januári erősödése sem tudta 
korlátozni ezeket a nyomásokat.  



Az üzemanyagár-korlátozás viszont az infláció egyik fő korlátozó 
tényezője volt. Ez ismét érvénybe lépett, mivel az olajárak januárban közel 
90 USD/hordó szintre emelkedtek. Számítások szerint a havi 1,1%-os 
növekedés helyett (amelyet az ársapka korlátoz) az árváltozás 
meghaladhatta volna az 5%-ot, ami jóval 8% fölé mozdította volna az 
inflációs mutatót. Február 15-én jár le az üzemanyagárplafon, amely a 
nem prémium benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát 480 forintban 
korlátozza. Becslések szerint az árplafon nélkül a benzin ára 510 forint, a 
gázolajé pedig 530 forint/liter körül lenne. Ez átlagosan további 0,5-0,6 
bázispontos inflációs nyomást jelenthetne. Ennek tükrében várható (és 
már be is jelentették), hogy a kormány további három hónappal 
meghosszabbítja az üzemanyagárak plafonját.  
Ami az egyes alapvető élelmiszerek árát február 1-jétől érintő 
árplafonokat illeti, ez csak a februári inflációs adatra lesz hatással. Mivel 
az árak a rendelet szerint visszatérnek az októberi szintre, nagyjából 0,5 
százalékpontos csökkenő hatással számolhatunk a jövőre nézve.    

 

 
 
 


