
 

 

 

Hadüzenet az egészségtelen csomagolt élelmiszereknek 

Jelentős teher – csekély bevétel az egészségügynek 

 

 

Már a zárószavazásra vár egy új, a gyártók által fizetendő teher, a népegészségügyi 

termékadó. Az utóbbiról szóló T/3652. számú törvénytervezetet1 a korábbiaknak 

megfelelően egyéni képviselői indítványként nyújtották be az Országgyűlésnek, annak 

érdekében, hogy a társadalmi egyeztetés „kényszerét” kikerülve ezzel is gyorsítsák a 

törvényalkotást. Ahhoz, hogy a törvény szeptember elsején hatályba léphessen, 45 

nappal korábban, azaz legkésőbb július közepén ki kell hirdetni. A kormány komolyan 

gondolja a szeptember elsejei hatályba lépést – ezt Font Sándor, a törvényjavaslat egyik 

beterjesztője is megerősítette.2  

 

A törvényjavaslathoz számos benyújtott ellenzéki és kormánypárti módosítók az 

adóalap érdemi szűkítését célozták azáltal, hogy az érintett termékkörökből bizonyos 

élelmiszereket kivettek volna. A beterjesztett javaslat végül az eredeti szöveghez képest 

érdemben nem módosult, a parlamenti többség – a kormánypártiakat leszámítva – nem 

támogatta a módosítókat.3  

 

                                                 
1  Az eredetileg benyújtott javaslat: http://www.parlament.hu/irom39/03652/03652.pdf, egységes 
javaslat: http://www.parlament.hu/irom39/03652/03652-0031.pdf 
2 http://www.agromonitor.hu/index.php/elelmiszer/37-elemiszer/3834-nepegeszseguegyi-termekado-
a-fideszesek-is-szkitenek-a-termekkoert 
3  Érkezett a törvényjavaslathoz két kormánypárti, zárószavazás előtti módosító javaslat 
(http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=3652), amelyek az 
ételízesítők esetében az adó mértékét csökkentenék (lásd a becslést lejjebb). Tekintve, hogy a kormány 
eddig nem támogatta a várható adóbevételt csökkentő módosítókat, azt feltételezzünk, hogy a 
zárószavazáskor sem fogják a kormánypárti képviselők támogatni. 

http://www.parlament.hu/irom39/03652/03652.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/03652/03652-0031.pdf
http://www.agromonitor.hu/index.php/elelmiszer/37-elemiszer/3834-nepegeszseguegyi-termekado-a-fideszesek-is-szkitenek-a-termekkoert
http://www.agromonitor.hu/index.php/elelmiszer/37-elemiszer/3834-nepegeszseguegyi-termekado-a-fideszesek-is-szkitenek-a-termekkoert
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=3652


Veszélyben a munkahelyek, jelentős adminisztrációs teher 

 

Egy, a kormánytöbbség által támogatott módosító indítvánnyal4 viszont a törvényhozók 

deklaráltan azt kívánták megelőzni, hogy az adó miatt várhatóan csökkenő 

nyereségesség munkahelyek megszűnését eredményezze az élelmiszeriparban. A 

javaslat lehetővé tenné a termékadó mértékének csökkentését az iparűzési adóalap-

mentesség összegének kétszeresével (legfeljebb 50 százalékkal), azon adóalanyok 

számára, amelyek az előző adóévben növelték foglalkoztatotti létszámukat. A 

törvényalkotók ezzel akaratlanul is elismerik, az adó miatt munkahelyek szűnhetnek 

meg a szektorban.5  

 

A termékadó egy részének elengedése ésszerű lépésnek tekinthető a munkahelyek 

megóvása érdekében. Ennek azonban vannak nem szándékolt mellékhatásai. A kis- és 

középvállalkozások jellemzően termelésük nagyobb hányadát értékesítik belföldön, 

ezért a termékadó miatt relatíve nagyobb adóteherrel szembesülnek, mint a főként 

exportáló, általában külföldi többségi tulajdonú nagyvállalatok. Az adó (a külföldi és 

belföldi árak eltérését is hozzászámítva) önmagában is az exportra termelést ösztönzi, 

ezt pedig egy több erőforrással rendelkező nagyobb vállalat jobban ki tudja aknázni. 

Utóbbi cégek könnyebben minimalizálhatják a termékadó-fizetést, amennyiben az 

export felfuttatásához kapcsolják a létszámbővítést.  

  

Egyáltalán nem elhanyagolhatóak az adóadminisztrációs terhek, különösen, ha az adóból 

származó várható bevételt is figyelembe vesszük. A termékadó-fizetésnél és -bevallásnál 

az áfa-szabályokhoz hasonlóan kell eljárni. Ennek megfelelően jelentős többlet 

adóadminisztrációs terhek keletkeznének, szemben a kormány – kommunikált – 

szándékával. Külön nyilvántartást kell ugyanis vezetni a belföldre értékesített, 

termékadó-köteles termékekről, adóbevallást kell készíteni, illetve a befizetési 

kötelezettséget is teljesíteni kell. Mindez a kisebb vállalkozásokra relatíve nagyobb 

terhet róhat. 

 

 

                                                 
4 http://www.parlament.hu/irom39/03652/03652-0027.pdf 
5 2009-ről 2010-re az átlagos foglalkoztatotti létszám az élelmiszeriparban 5,6 százalékkal csökkent. Lásd: 
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf005a.html 

http://www.parlament.hu/irom39/03652/03652-0027.pdf
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf005a.html


A várható bevétel újrabecslése 

 

Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért a törvényjavaslatban foglalt paraméterek 

alapján újabb becslést készített a 2012-ben várható termékadó-bevételről.6 A javaslat 

szerint az előzetesen megismerthez hasonló mértékű lehet az adóbevétel, bár legtöbb 

esetben annál alacsonyabb adómértékek szerepelnek az egyes termékköröknél, mint 

amelyekkel a korábban rendelkezésre álló információk alapján számoltunk. A szénsavas 

üdítőitaloknál és a gyümölcsleveknél például a korábbi literenkénti 15 forintos adó 5 

forintra mérséklődött, de csökkent a sós snackek kilónkénti adómértéke is. A korábbi 

becsléshez képest az adómértékek csökkenését ellensúlyozza, hogy a termékadó-köteles 

termékek köre a korábbiakhoz képest érdemben kibővült (például a csokoládén kívüli 

édességekkel, kekszekkel). Új kockázatként pedig a fent bemutatott adókedvezmény 

jelenik meg.7 

 

Az összes költségvetési bevétel gyakorlatilag a korábban becsült 20 milliárd forintos 

szint körül (20-22 milliárd forinton) alakulhat. Az utóbbi években folyamatosan 

értékesítési nehézségekkel küzdő hazai élelmiszeripar széles körére szétterített új adó 

okozta tehernövekmény (beleértve az adminisztrációs terheket is) nem elhanyagolható. 

A korábban feltételezetthez képest néhány termékkörnél gyengébbek lehetnek az 

áremelés keltette fogyasztói és gyártói reakciók, a javaslatban szereplő ugyanis 

adómértékek kisebb mértékű drágulást okozhatnak, a keresletcsökkenés így kisebb 

lehet a megelőző elemzésben feltételezettnél. Más területeken azonban súlyos terheket 

jelent majd az adó, így a gyártók és a fogyasztók reakciója is erősebb lehet. A korábbi 

adóemelések (például áfa-emelés) tapasztalatai alapján a gyártók a fogyasztókkal 

fizettetik majd meg a termékadóteher legnagyobb részét, különösen a jelentősebben 

sújtott termékeknél. 

 

                                                 
6 A korábbi becslést lásd részleteiben: Mennyi is az annyi? Körvonalazódik a hamburgeradó. Intézet a 
Demokratikus Alternatíváért (IDEA), Budapest, 2011. június. Elérhető: 
http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/Mennyi.pdf. 
7 A korábbian bemutatott jelentős kockázatok a határmenti magánimport élénkülése, amely egyúttal áfa-
bevétel kieséssel is jár, valamint az, hogy új, nem termékadó-köteles helyettesítő termékek piacra 
dobásával legálisan csökkenthető a termékadó-fizetési kötelezettség. 

http://www.ideaintezet.hu/sites/default/files/Mennyi.pdf


-0,3 -0,5 -0,7 -0,9 -1

üdítők 704 85 4% 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4
csokoládék 46 73 6% 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3
édes kekszek** 21 28 8% 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9
cukorkák 12 21 6% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
jégkrémek*** 14 19 7% 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
sós snackek 27 23 23% 5,3 4,9 4,7 4,5 4,2 4,1
ételízesítők 5 6 38% 2,3 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4
energiaitalok 23 15 40% 5,9 5,2 4,7 4,2 3,8 3,5

összesen 270 10% 26,3 24,7 23,7 22,6 21,6 21,1
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* Az üdítőknél a mennyiség kb. 25 százaléka lehet nem termékadó-köteles. A többi csoportban 
feltételezzük, hogy az oda tartózó összes termék termékköteles. Ennélfogva, mennyiségi és forgalmi 
prognózisunk felső inkább becslésnek tekinthető. Feltételezésünk szerint a keresett mennyiség 2012 
nagyjából akkora lehet, mint 2010-ben. Ez utóbbit a KSH releváns ár- és volumenindexeinek (élelmiszer-
kiskereskedelem) segítségével képeztünk a 2008/2009-es adatokból. A szürkével jelölt rugalmasságokkal 
számolunk az adóbevétel becslésekor.   
** kivéve száraz kekszek, ide értve a nápolyit és az ostyát is 
*** Feltesszük, hogy 1 liter jégkrém 0,6 kg átlagosan. 
A becsült mennyiségek és a forgalmi 2008 vagy 2009-es adatokon/becsléseken alapulnak, amelyek 
forrásai a következők: 

 http://www.italipar.hu/archivum/2009_1/12_13.pdf 
 http://www.progressziv.hu/index.php?link=magazin.tmp&sz_id=1012&funk=5 
 http://tudastar.elelmiszerklub.hu/2008/10/az-edessegek-135-milliard-forintos_3327.html 
 http://www.trademagazin.hu/piaci-hirek/kedvezo-fordulat-a-jegkremek-bolti-eladasaban.html 
 http://www.chio.hu/marka-es-vallalat/chio-tortenelem 
 http://www.chio.hu/termekek-es-akciok/hirek-a-chiorol/zsugorodik-a-sos-snack-piac:5 
 http://www.progressziv.hu/index.php?link=magazin.tmp&sz_id=1752&funk=5 
 http://nol.hu/gazdasag/kirobbano_eroben_az_energiaital_piac 

        

 
Továbbra is kérdéses, hogy mire lehet elég a befolyó adóbevétel. A népegészségügyi 

termékadó az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének szempontjából elhanyagolható 

költségvetési bevételt hoz. Egy becslés szerint az orvosi alapjövedelem havonta 

átlagosan nettó százezer, az egyéb egészségügyi dolgozóknál pedig nettó negyvenöt ezer 

forinttal történő megemeléséhez évente körülbelül 120 milliárd forint többlet 

költségvetési forrásra lenne szükség.8 Arányosítva, a 20 milliárd forint körüli 

termékadó-bevétel az előbbi béremelés-javaslat tizedére lenne elegendő. Ettől 

függetlenül indokolt lehet egy viszonylag nagy adóadminisztrációval járó adónem 

bevezetése, de csak abban az esetben, ha valóban hozzájárul a népegészségügyi helyzet 

javításához. Ez a hatás azonban csak hosszú távon érvényesülhet, ráadásul 

számszerűsítése is komoly akadályokba ütközik.  

                                                 
8 Lásd részletesebben: 
http://www.rezidens.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=23:parlament-eltt-azonnali-
beremelest-az-orvosoknak&catid=4:megjelenesek&Itemid=18 

http://www.italipar.hu/archivum/2009_1/12_13.pdf
http://www.progressziv.hu/index.php?link=magazin.tmp&sz_id=1012&funk=5
http://tudastar.elelmiszerklub.hu/2008/10/az-edessegek-135-milliard-forintos_3327.html
http://www.trademagazin.hu/piaci-hirek/kedvezo-fordulat-a-jegkremek-bolti-eladasaban.html
http://www.chio.hu/marka-es-vallalat/chio-tortenelem
http://www.chio.hu/termekek-es-akciok/hirek-a-chiorol/zsugorodik-a-sos-snack-piac:5
http://www.progressziv.hu/index.php?link=magazin.tmp&sz_id=1752&funk=5
http://nol.hu/gazdasag/kirobbano_eroben_az_energiaital_piac
http://www.rezidens.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=23:parlament-eltt-azonnali-beremelest-az-orvosoknak&catid=4:megjelenesek&Itemid=18
http://www.rezidens.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=23:parlament-eltt-azonnali-beremelest-az-orvosoknak&catid=4:megjelenesek&Itemid=18

