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Az egészséges táplálkozás sok ember számára jelen-

tős kihívást jelent, mivel számos társadalmi,  

ökológiai és pszichés tényező jelenthet akadályt  

a megvalósításában; ilyen például az egészséges 

élelmiszerek magasabb ára, a táplálkozással kapcso-

latos hiányos ismeretek, valamint az egészségtelen 

élelmiszerek elfogyasztásával társuló élvezetérzet. 

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a különböző 

pénzügyi juttatások ösztönző hatásúak lehetnek az 

egészséges élelmiszerek vásárlására nézve, és azok 

a résztvevők, akik valamilyen anyagi kedvezményt 

kaptak, több gyümölcsöt és zöldséget vásároltak.  

Az anyagi tényezők mellett számos tanulmány  

bizonyította azt is, hogy az általános tudnivalókat 

tartalmazó üzenetekhez képest, a személyre  

szabott, egészséges táplálkozással kapcsolatos  

információk sokkal kedvezőbb hatást gyakoroltak  

az egyének étrenddel kapcsolatos viselkedésére.  

Egy dél-afrikai székhelyű egészségbiztosító,  

a Discovery összes tagja számára elérhető a  

„Vitality” névre hallgató, önkéntes, alacsony költ-

ségű wellness program, melynek célja a résztvevők 

egészségének javítása. Ennek egyik legnagyobb  

alegysége a „HealthyFood (HF) benefit”. A program-

ban számos élelmiszerüzlet vesz részt, ha a tagok 

ezekben az üzletekben egészséges élelmiszereket 

vásárolnak (friss és fagyasztott zöldségek, gyümöl-

csök, teljes kiőrlésű gabonafélék, hüvelyesek,  

magvak stb.), a vásárlás összegéből 10%-os pénzbeli 

visszatérítést és szöveges ösztönző üzeneteket  

kapnak.  

A kutatás azon „Vitality”-programban részt vevő  

tagok között zajlott, akik a HF-tagságukat is aktivál-

ták. A résztvevők két élelmiszerüzlet közül választ-

hattak egyéni preferenciájuk alapján. A kutatók  

a boltokban található élelmiszereket három  

csoportba osztották: egészséges, egészségtelen, 

egyik sem. Az egészséges élelmiszereket „Vitality”-

matricával látták el, és a vásárlási bizonylatokon is 

külön jelölték. A vizsgálat elsődleges célja annak 

meghatározása volt, hogy az intervenciós időszak 

során átlagosan mennyi pénzt költenek a fogyasztók 

egészséges élelmiszerekre. Másodlagos célként az 

élelmiszerfogyasztási szokásokat szerették volna 

megfigyelni a kiválasztott üzletben, ide tartozott 

például az egészségtelen élelmiszerekre költött havi 

mailto:petraskerlecz@gmail.com


SZEMLE 

 

Egészségfejlesztés, LX. évfolyam, Jubileumi lapszám  157 

összeg és az egészségtelen, illetve egészséges  

élelmiszerek havonta vásárolt mennyiségének vizs-

gálata. A résztvevőket 6 intervenciós csoportba  

osztották. Az első csoportban lévők 10% pénzvissza-

térítést és havonta általános információkat tartal-

mazó üzeneteket kaptak. A második csoport tagjai 

szintén 10% pénzvisszatérítést, heti és havi általá-

nos információkat tartalmazó üzeneteket kaptak.  

A harmadik csoportban lévők 10% pénzvisszatérí-

tésben, heti személyre szabott és havi általános  

információkat tartalmazó üzenetekben részesültek. 

A negyedik csoport részére már 25% pénzvissza- 

térítést, heti személyre szabott és havi általános  

információkat tartalmazó üzeneteket nyújtottak.  

Az ötödik csoport 10+15% nettó pénzvisszatérítést 

és heti személyre szabott és havi általános informá-

ciókat tartalmazó üzeneteket kapott. A hatodik  

csoportnak 10+15% nettó pénzvisszatérítésről és 

heti személyre szabott és havi válogatott informáci-

ókat tartalmazó üzeneteket biztosított a program. 

Az adatok elemzését Wilcoxon-féle próba segítség-

ével végezték (p=0,05).  

A vizsgálatban összesen 2841 fő vett részt, őket egy-

ségesen osztották be a hat csoportba. A résztvevők 

46,5%-a nő volt, az átlagéletkor 47,8±11,8 év közé 

esett. Az intervenciós időszak alatt a legnagyobb  

különbség az 1-es és 2-es csoport vásárlási szokásai 

között mutatkozott, azonban ez a különbség nem 

volt szignifikáns. Az 1-es csoport tagjainak havi élel-

miszervásárlásában átlagosan 24,8%-ot az egészsé-

ges, míg 24,4%-ot az egészségtelen élelmiszerek  

adtak. Ezzel szemben a 2-es csoportban az egészsé-

ges élelmiszerek aránya az összes élelmiszervásárlás 

arányából 26,8% volt, az egészségtelen ételek 

21,7%-ot tettek ki. A többi csoport élelmiszervásár-

lási szokásai tekintetében nem volt lényeges  

különbség, és egyik csoport között sem találtak  

szignifikáns eltérést az intervenciós időszak során.  

Annak ellenére, hogy a szakirodalomban számos 

vizsgálat bizonyította már az anyagi ösztönző eszkö-

zök és a szöveges visszajelzések élelmiszervásárlási 

szokásokra gyakorolt pozitív hatását, jelen kutatás 

esetében ez mégsem mutatkozott meg. Ebből  

a kutatók arra következtettek, hogy nem elég  

csupán az anyagi vagy szöveges ösztönzés ahhoz, 

hogy a vásárlók élelmiszerfogyasztási szokásait 

megváltoztassuk. A problémát komplex módon kell 

megközelíteni, és a fent említett tényezők mellett 

nagyon fontos a vásárlói környezet megváltozta-

tása, és a személyes motivációk erősítése is. 

 

 

TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA  
 

Hazánkban jelenleg sajnos nem működik a kutatásban bemutatott rendszerhez hasonló, egészséges élelmi-

szervásárlásra ösztönző program, de mindenképpen érdemes a fent említett sémához hasonlatos szisztéma 

magyarországi adaptációját megfontolni. Első lépésként például a teljes kiőrlésű, magas rosttartalmú kenyerek 

és pékáruk, valamint a zöldségek és gyümölcsök bizonyos mennyiségű vásárlása után pontokat kaphatnának  

a vásárlók. A pontgyűjtő füzetekben vezetett, bizonyos mennyiségű pontot pedig egészséges táplálkozáshoz 

kapcsolódó ajándékokra, esetlegesen bizonyos levásárolható összegű kuponra lehetne beváltani. 

 

 


