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HÁTTÉR 
 

Az egészségi állapotot befolyásoló élelmiszeradók-

kal és támogatásokkal kapcsolatos kutatási eredmé-

nyek többsége egyetlen tápanyag vagy élelmiszer 

vásárlási adataira és ezek hatásainak megfigye- 

lésére vonatkozik a teljes étrend helyett. Jelen  

tanulmány célja a véletlenszerűen kiválasztott élel-

miszer-árváltozások vásárlásra gyakorolt hatásainak 

új-zélandi vizsgálata úgy, hogy a szimulált árváltozás 

a széles körben ismert élelmiszeradó és támogatási 

politikák (gyümölcs- és zöldségfélék fogyasztási  

támogatása, cukrosüdítőital-adó, vagy a feldolgo-

zott élelmiszerekre kivetett cukor-, nátrium- és telí-

tettzsírtartalom-adó) intézkedéseit követték.  

Magyarországon egységesen a chipsadóként is em-

legetett népegészségügyi termékadó (neta) vonat-

kozik ezekre a kategóriákra.  

 

 

MÓDSZER 
 

A felnőtt, vagyis legalább 18 éves résztvevők heti öt 

vásárlást végeztek új-zélandi virtuális szupermarke-

tekben. Minden vásárlási alkalmat véletlenszerűen 

osztottak el a változatlan árakat alkalmazó kontroll-

bolt és az egy, illetve több eltérő árképzéssel mű-

ködő, támogatásokat és emelt adószintet szimuláló 

virtuális üzletek között:  

1. gyümölcs- és zöldségfogyasztási támogatás 

(20%),  

2. cukrosüdítő-adó (20% vagy 40%), 

3. telítettzsírtartalom-adó (2 vagy 4 új-zélandi 

dollár / 100 g telített zsír), 

4.  sóadó (0,02 vagy 0,04 új-zélandi dollár / 100 

mg nátrium)  

5. cukoradó (0,40 vagy 0,80 új-zélandi dollár / 

100 g cukor).  

Fő eredményként a teljes heti bevásárló kosár 

„egészségességét” értékelték, vagyis az egészséges 

élelmiszerek mennyiségének a teljes kosártartalom-

hoz viszonyított százalékát.  

 

 

EREDMÉNYEK 
 

2016. február 1. és december 1. között 1132 vásár-

lót választottak ki véletlenszerűen, akik közül 1038 

(91,7%) legalább egy virtuális üzletben vásárolt, 743 

(71,6%) pedig mind az ötféle virtuális üzletet meg-
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látogatta. Összességében 4258 vásárlás adatait ele-

mezték a kísérlet során, köztük 645 kontrollvásár-

lást (változatlan árakon), 2545 vásárlást, ahol egy 

termék árát változtatták meg, és 1068 olyan vásár-

lást, ahol két (vagy több) teremék ára módosult. 

Kontrollkörülmények között a látogatók 67,9%-a 

(szórás 13,01) egészséges élelmiszereket vásárolt. 

Ezt az arányt az ötféle árpolitika közül három  

növelte szignifikánsan, de kis mértékben (a telített-

zsírtartalom-adó abszolút különbséget jelentett 

1,77%-kal, 95% megbízhatósági tartomány (MT) 

1,03–2,52, p<0,0001; a cukrosüdítő-adó 1,09%-kal, 

95% MT 0,26–1,91, p=0,0099; és a sóadó: 1,31%-

kal, 95% MT 0,50–2,13, p=0,0016). A cukrosüdítő-

adó, valamint a gyümölcs- és zöldségtámogatás 

nem szignifikánsan, 0,18%-kal növelte a gyümölcs-

eladásokat (95% MT -0,45–0,85, p=0,60) és 0,41%-

kal a zöldségek vásárlását (95% MT -0,26–1,07,  

p=0,23). Mind a telítettzsírtartalom-adó, mind a  

sóadó a következő fontos helyettesítő hatásokat 

eredményezte: a gyümölcs- és zöldségfélék vásárlá-

sának százalékos növekedése az összes élelmiszer-

vásárlás tömegére vonatkoztatva (telítettzsír- 

tartalom-adó: 4,0%, 95% MT 0,9–7,1; sóadó: 4,3%, 

95% MT 0,9–7,7); emellett ugyancsak megnőtt a  

cukorfogyasztás a teljes energia százalékában  

(telítettzsírtartalom-adó 5,0%, 95% MT 2,1–7,9;  

sóadó 3,2%, 95% MT 0–6,5). 

 

 

 

 

Forrás: Az eredeti ábra magyar változata 

 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A telítettzsírtartalom-, cukrosüdítő- és sóadót  

beépítő árváltozások hatására arányaiban több 

egészséges ételt vásároltak a kísérlet résztvevői.  

A tanulmány szerzői fontos helyettesítési hatásokat 

tártak fel a vásárlások során, így az új-zélandi kísér-

letben is bebizonyosodott, hogy az adó- és támoga-

tási rendszerek kombinációja lehet a leghatéko-

nyabb módszer az étrend minőségi javítására és az 

étkezéssel kapcsolatos, gyakran krónikus betegsé-

gek számának csökkentésére.  

 

 

 

 

1. ábra: Az árváltozások vásárlásokra gyakorolt százalékos változása a kontrollvásárlásokhoz képest 
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TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

Magyarországon a már működő neta tölti be ezt a funkciót, mely 2020. január 1-én további 20 százalékkal 

emelkedett. Emellett fontos lenne egy olyan rendszer kidolgozása – akár a neta terhére is –, ami az egészséges 

élelmiszerek fogyasztását támogatja az áfakulcs csökkentésével. Megfelelő tervezés esetén az áfa összegének 

kiesését közvetlenül ellensúlyozhatná a netából származó bevétel, de az igazi nyereség az egészségben, mun-

kában töltött hosszabb idő, és az abból származó adóbevételek, valamint a csökkentő egészségügyi kiadások 

lennének. 
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