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Józan Péter

Összefoglalás: A rendszerváltozás a termékenység szabadesésszerű zuhanását okozta, és az epidemioló-
giai válság megszűnését eredményezte. Az alacsony élveszületési arány és a magas halálozási arány követ-
keztében természetes fogyás következett be, amelynek kumulált összege 1981 és 2008 között meghaladja 
a 800 ezer főt. Ez az évtizedek óta fennálló demográ%ai válság leglényegesebb jellemzője. A tudomány 
megkísérli interpretálni az adatokat, amelyek a tényeket és az azok hátterében fellelhető okokat és körül-
ményeket fejezik ki. Ajánlásai elemzéseken alapulnak. A kutatómunkában létrejövő eredmények olyanok, 
mint a navigáció műszerei. Racionális döntéseket csak a tudomány eredményeinek felhasználásával lehet 
hozni. Ezek a politikusok kompetenciájába tartoznak.
Kulcsszavak: élveszületések, termékenység, halálozások, életkilátások, epidemiológiai fejlődés, természe-
tes fogyás, demográ%ai válság, rendszerváltozás

Summary: The change in the socio-economic, political regime has caused a steep decline in fertility and at 
the same time it has ended the chronic epidemiological crisis. As a consequence of low birth rate and high 
death rate a natural decrease of the population has been occurring. The cumulative sum of this decrease is 
more 800 thousand people between 1981 and 2008. This decades old phenomenon is the most important 
feature of the prevalent demographic crisis. Science attempts to interpret the data which express in a quan-
ti%ed form the relevant facts and most of the causes and circumstances responsible for the facts observed 
in the analysis. The recommendations of science based on objective observation; in fact they have the 
function like instruments in navigation. Rational decisions need the information provided by these instru-
ments. Yet it should be emphasized that the decisions are not in the domain of science, they belong to the 
competence of politicians.
Keywords: live births, fertility, deaths, life expectancy at birth, epidemiological development, natural 
decrease of population, demographic crisis, change of the socio-economic, political regime

A természetes demográ%ai jelenségek néhány 
jellegzetessége a rendszerváltozás után

Some features of natural demographic phenomena 
after the change of the socio-economic, political 
regime

Központi Statisztikai Hivatal – 1525 Budapest, Pf.: 51. – Tel.: (1) 345 6834 – Fax: (1) 345 1222 – E-mail: peter.jozan@ksh.hu

BEVEZETÉS

A természetes demográ"ai jelenségek közé soroljuk 
a születéseket és a halálozásokat, amelyek természetü-
ket tekintve biológiaiak. A két jelenség mérlege adja a 
természetes szaporodást/fogyást. 

A demográ�ai jelenségek másik csoportjába töb-
bek között a házasságkötések és válások, a vándormoz-
galom és a tényleges szaporodás/fogyás tartoznak. Ez 
utóbbi a születések, a halálozások és a vándormozga-
lom eredője. Bár minden demográ�ai jelenségnek van 

népegészségügyi vonatkozása, mégis az egészségügyi 
közállapotok szempontjából elsősorban a születések-
nek és a halálozásoknak van relevanciája. Ez a magya-
rázata annak, hogy a demográ�ai és népegészségügyi 
kihívások együttes tárgyalásakor a természetes nép-
mozgalom két meghatározó jelenségének a rendszer-
változás óta bekövetkezett változásaival foglalkozunk. 
Ezeket a változásokat akkor lehet igazán megérteni, 
ha azokat – ha vázlatosan is – de történelmi, gazdasá-
gi-társadalmi és nemzetközi kontextusban tárgyal-
juk.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A két évtizedes időtrend leírására, illetve értelmezé-
sére a népességtudomány nyers és tisztított mutatóit: 
az arányszámokat használjuk. Néhány esetben ezen 
túlmenően származtatott jelzőszámok, mint amilyen a 
teljes termékenységi arány (TTA)1 és a születéskor vár-
ható élettartam (SzVÉ)2, illetve a halálozási valószínű-
ség (HV)3 is segítségünkre vannak a jelenségek interp-
retációjában. A magyarországi népesedésre vonatkozó 
adatok, ha erre külön hivatkozás nem történik, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalból (KSH) származnak, a nem-
zetközi adatok nagyobbrészt az Egészségügyi Világ-
szervezet Health for All (HFA) adatbázisának, de ese-
tenként más nemzetközi szervezeteknek, például az 
Európai Unió Statisztikai Hivatalának (Eurostat) az 
adatai.

KRÓNIKUS DEMOGRÁFIAI VÁLSÁG

A világ legfejlettebb országait tömörítő Organisation 
for Economic Cooperation and Development (OECD) 
szerint a 21. században két kihívással kell szembenéz-
ni: az egyik demográ"ai, a másik klimatikus. A magyar-
országi elhúzódó demográ"ai válság része a krónikus 
népesedési világválságnak. A hazánkban prevalens 
demográ�ai krízis jellegét tekintve azonban éppen 
ellentétes a globális népesedési válsággal. Magyaror-
szágon a népesség lélekszámának csökkenése a válság 
meghatározó jelensége, az egész világ népességére vo-
natkozó népesedési viszonyokban a prevalens jelenség 
– a túlnépesedés. Mind a magyarországi, mind a glo-
bális demográ�ai válságra jellemző a populáció örege-
dése, szakszerűbben: az idősek (a 65 évesek és időseb-
bek) részarányának növekedése és ezzel összefüggés-
ben a hazai össztermék (GDP) egyre nagyobb részét 
igénybe vevő nyugdíjteher.

A TERMÉSZETES FOGYÁS

A népesség lélekszámának csökkenése nem magyar 
sajátosság. A 21. század első éveiben tizenhat európai 

ország népességében regisztrálható természetes fogyás. 
Ezek az országok nagyobbrészt a felbomlott Szovjetu-
nió, illetve a megszűnt Jugoszlávia utódállamai és a 
volt szatellita országok közül kerülnek ki. Természetes 
fogyás �gyelhető meg még Németországban, Olaszor-
szágban és Portugáliában. A legnagyobb a természetes 
fogyás volumene Oroszországban, ahol nagy ingado-
zásokkal évente átlagosan 700 000 főre becsülhető, a 
természetes fogyás mértéke a legmagasabb Ukrajná-
ban: évente, átlagosan mintegy 6,7 ezrelék. Magyaror-
szágon 2008-ban közel 31 ezerrel kevesebben szület-
tek, mint amennyien meghaltak, a fogyás mértéke 3,1 
ezrelék volt. Az előreszámítások szerint Európában 
alig található olyan ország, amelyben hosszú távon ne 
következnék be a népesség természetes fogyása. A ter-
mészetes fogyás általánossá válásából néhány fontos 
következtetés vonható le. Európa demográ�ailag kont-
rakcióban van, eltartási terhei növekedőben, munka-
erőben bevándorlásra szorul, versenyképessége csök-
ken, gazdasági ereje és politikai befolyása úgy látszik 
feltartóztathatatlanul hanyatlik. Itt helyénvaló hangsú-
lyozni, hogy – sommásan fogalmazva – a demográ�a 
része a (hatalmi) politikának.

A természetes fogyást regisztráló európai országok-
ban a népesség lélekszámának potenciális és/vagy tény-
leges fogyása viszonylag új keletű. Magyarországon 
azonban utoljára fél évszázaddal ezelőtt voltak olya-
nok a termékenységi viszonyok, amelyek a népesség 
egyszerű reprodukcióját biztosították (nem számítva 
egy mindössze négy éves időszakot 1974 és 1977 kö-
zött, amelyben a TTA elegendő volt a népesség után-
pótlásához). Ez azt jelenti, hogy 1959 óta fogy potenci-
álisan az ország népességének lélekszáma; az utánpót-
lásról már nem gondoskodó potenciális fogyás 1981-
ben manifesztté vált. 1981 és 2008 között természetes 
fogyás következtében hazánk népességének lélekszá-
ma valamivel több, mint 800 ezerrel csökkent. Ebből a 
rendszerváltozás óta a természetes fogyás kumulált 
összege közel 656 ezer volt. A rendszerváltozás előtti 
nyolc évben évi átlagban 18 ezerrel, az az után követ-
kező tizenkilenc évben évente átlagosan, hozzávetőleg 
35 ezerrel csökkent az ország népessége a természetes 
fogyás következtében. A félévszázada tartó természetes 
potenciális, majd manifeszt fogyás egyedülálló a mo-

1 Teljes termékenységi arány (TTA) azt fejezi ki, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna 
életet.
2 Születéskor várható élettartam (SzVÉ) azt fejezi ki, hogy egy újszülött az adott év halálozási viszonyai mellett hány évi élettartamra számíthat.
3 Halálozási valószínűség (HV) két egzakt életkor: x és x + n között elhaltak száma az x életkorban életben lévők számához viszonyítva; a HV a halandósági 
tábla egyik oszlopa.
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dern demográ�ai históriában; ez magyar sajátosság 
[1]. Akkor következik be ilyen kritikus helyzet, ha év-
tizedeken keresztül alacsony a termékenység és magas 
a halandóság. A természetes népmozgalom 1876 és 
2008 között az 1. ábrából olvasható le.

Az ábrán jól kivehető, hogy 1981-et megelőzően két 
alkalommal következett be rövid ideig tartó természe-
tes fogyás: először az első világháború, illetve a spa-
nyolnátha néven ismert in�uenza pandémia követ-
kezményeként, majd azért, mert Magyarország 1944–
1945-ben hadműveleti területté vált. A több mint ne-
gyedszázada tartó természetes fogyás azonban nem 
átmeneti jelenség; nincs olyan előreszámítás, amely 
ennek megszűnését prognosztizálná a 2050-ig terjedő 
időszakra vonatkozólag.

ÉLVESZÜLETÉSEK

A természetes fogyás „mérlegének” egyik serpenyő-
jében a termékenység4 található. Ez „könnyűnek” talál-
tatott, a másik serpenyőben lévő halandósággal szem-
ben. A következőkben vázlatosan erről szólunk. A ter-
mékenység csökkenése általános, világszerte része a mo-
dernizációnak. Mindaddig, amíg ez nem veszélyezteti 
a népesség utánpótlását kedvező jelenség, problemati-
kussá akkor válik, ha veszélybe sodorja a populáció egy-

szerű reprodukcióját. A termékenységi viszonyok leg-
egyszerűbb mutatója az élveszületési arány (ÉA): az 
ezer lakosra jutó születések száma. Hazánkban az élve-
születések gyakoriságára vonatkozó adatok már 1876-
tól hiánytalan idősort alkotnak. E szerint 1876-ban 
ezer lakosra 47,6 élveszületés jutott, 1901-ben 37,8, 
1940–1941-ben 20,0, illetve 18,9, 1958-ban 16,0 (NB. 
ez volt az utolsó év, amelyben a fertilitási indikátorok, 
például a TTA még elérte a népesség utánpótlását 
garantáló értéket). A 16,0 ezrelékes élveszületési gya-
koriság aztán tovább csökkent, és a rendszerváltozás 
idején már 11,9–12,1 élveszületés jutott ezer lakosra. 
1997-ben történt meg először, hogy ezer lakosra keve-
sebb mint 10 élveszületés jutott; az élveszületések 
száma 1998-ban csökkent 100 000 alá. A 21. század 
első éveiben az élveszületések száma 95 és 100 ezer, 
gyakorisága 9,3 és 9,9 ezrelék között ingadozott [2]. 

A TERMÉKENYSÉG MÉRŐSZÁMA: A TELJES
TERMÉKENYSÉGI ARÁNY (TTA)

Az élveszületések száma és gyakorisága többek 
között a populáció kormegoszlásától függ. A TTA füg-
getlen a népesség korösszetételétől, ezért alkalmasabb 
az időben és térben történő összehasonlításra, mint az 
ÉA. Visszamenőleg legalább a 19., 20. század forduló-
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1. ábra
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4 Termékenység a szülőképes korú nőkre vonatkoztatva fejezi ki a szülési gyakoriságot.
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jáig rendelkezünk olyan megbízható anyakönyvezésen 
alapuló fertilitási adatokkal, amelyekből a TTA kiszá-
mítható. Ezek szerint 1901-ben száz nőre, élete folya-
mán, átlagosan 532 élveszületés volt prognosztizálha-
tó, 1940–1941-ben 248 és 1958-ban 218. A népesség 
egyszerű reprodukciójához szükséges kritikus érték 
210 élveszületés 100 nőre. 1959-ben először csökkent 
a TTA ez alá a kritikus érték alá; az ezután következő 
ötven évben a TTA csak 1974 és 1977 között haladta 
meg a 210-es küszöbértéket. A rendszerváltozás évé-
ben a TTA 184 volt. Mivel szinte az összes indusztriá-
lis és posztindusztriális társadalomban nagy mérték-
ben csökkent a termékenység az 1990. évi TTA nemzet-
közi viszonylatban az átlagosnál valamelyest magasabb 
volt. Az 1990. évi szintet azonban nem sikerült tartani, 
még kevésbé megemelni. Végeredményben az utóbbi 
két évtizedben a fertilitás szabadesésszerűen zuhant, a 
rendkívül alacsony 130 körüli értékre, 2008-ban 135 
volt; ez mintegy negyven százalékkal alacsonyabb az 
egyszerű reprodukcióhoz szükséges szintnél [3]. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a gyermek nemzedék negy-
ven százalékkal kisebb a szülők nemzedékénél. A nem-
zetközi adatok azt mutatják, hogy a fertilitás egész 
Európában alacsonyabb a kívánatosnál, de leginkább 
kritikus helyzetben a kelet-közép-európai volt szocia-

lista országok vannak (és érdekes módon a mediterrán 
országok és Németország). 

A 2. ábra a TTA szekuláris trendjét mutatja be 1901 
és 2008 között, a meg�gyelési időszak kiemelt évei-
ben.

A TERMÉKENYSÉG CSÖKKENÉSÉNEK OKAI

A termékenység csökkenése általában, és annak 
szabadesésszerű zuhanása különösen része a társada-
lom permanens változásának, amely nem mentes az 
ellentmondásoktól. Ami az utóbbi félévszázadban, ki-
váltképpen a rendszerváltozást követő két évtizedben 
meg�gyelhető volt aggodalomra okot adó jelenség, 
veszélyezteti a korszerűen képzett munkaerő utánpót-
lását, az eltartási rendszerek működését és végső soron 
a társadalom stabilitását. 

A fertilitás kedvezőtlen változásának hátterében az 
okok és körülmények két csoportja határozható meg: 
az egyik csoport a gondolkodásmóddal kapcsolatos, a 
másikba olyan, a gondolkodásmódnak megfelelő gya-
korlati döntések tartoznak, amelyek objektíve a termé-
kenység csökkenését okozzák. A jelenlegi gondolko-
dásmód, amelyet akár korszerűnek is nevezhetnénk a 

Forrás: KSH

2. ábra
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két generációs, nukleáris családot preferálja. Egy, a 
2004–2005. években a Népességtudományi Kutató 
Intézet által elvégzett vizsgálat szerint a 21–49 éves 
nők körében az összesen kívánt gyermekszám átlaga 
2,04. Ha a nők legfeljebb két gyermeket akarnak, nagy 
a valószínűsége annak, hogy (a sokaságra számítva) 
ennél – előre nem látható okok miatt – kevesebb fog 
megszületni.

Az utóbbi évtizedekben előtérbe került a szellemi 
tevékenység a �zikai munkával szemben, és ez a nők 
javára alakította át a munkaerőpiac szükségletét. Na-
gyobbrészt ezzel függ össze, hogy a nők száma a felső-
fokú képzésben meghaladja a fér�akét. A női profes-
szionális életutak megsokasodását nem követi a csalá-
don belüli munkamegosztás változása. Ennek követ-
keztében a nők közül sokan válaszút elé kerülnek: a 
hagyományos női szerepet válasszák, vagy az újszerűt; 
a kettőt nehéz összeegyeztetni. Jónéhányan úgy gon-
dolják, hogy a házasságnak nincs abszolút prioritása. 
Ez még a gyermekvállalás esetében is meg�gyelhető; 
erre utal a házasságon kívüli születések részaránya, 
amely az 1990. évi 13,1 százalékról 2007-re 37,5 száza-
lékra emelkedett. NB. nagyon ritka kivételtől eltekint-
ve az ilyen születések tudatos vállalás eredményei. 
Részben a felsőfokú végzettség megszerzése, részben 
az egzisztencia megalapozása és az otthon megterem-
tése magyarázza a születések későbbi életkorra történő 
halasztását: 2006-ban az anyák átlagosan 27,3 évesen 
szülték meg az első és 29,5 évesen a második gyerme-
küket, ami az utóbbi tíz év viszonylatában négy, illetve 
három év halasztást jelent.

Jelenleg kevés az óvodai férőhely és kevés a kisgyer-
mekes anyák részidős foglalkoztatását biztosító mun-
kahely. A kisgyermekes családok és a családokban min-
denekelőtt az anyák hátrányos helyzetben vannak a 
gyermektelen nőkkel szemben. Egy erősen kompetitív 
etoszú társadalomban a releváns körülmények jelen-
tős részben gyermekellenesek. Végül, de nem utolsó 
sorban Magyarországon csak a kívánt terhességekből 
születik gyermek. A kivételek elhanyagolható szám-
ban fordulnak elő, és a termékenység aktuális szintjét 
nem befolyásolják.

A jelenlegi magyar társadalomban a korábban már 
hivatkozott vizsgálat szerint a nők 95 százaléka anya 
szeretne lenni; a gyermek utáni vágy lényegében álta-
lános.

Ahogy erről már szó volt, a demográ�ai válság 
lényege a népesség természetes fogyása. A képzeletbe-
li mérleg egyik serpenyőjében 2008-ban 99 ezer élve-
születés volt, a másik serpenyőjében 130 ezer halálo-
zás. A mérleg nyelve erősen kilengett a mortalitás irá-
nyába a mintegy 31 ezres természetes fogyás miatt. A je-
lentős természetes fogyás elfedi, hogy miközben a rend-
szerváltozás a termékenység szabadesésszerű zuhaná-
sát okozta, az új társadalmi-gazdasági, politikai for-
máció az epidemiológiai válság megszűnését eredmé-
nyezte. Ez az elhúzódó kvali"kált epidemiológiai vál-
ság5 az 1960-as évek közepén alakult ki, az 1990-es 
évtized elején tetőzött, és az évtized második felében 
fejeződött be oly módon, hogy utána a magyarországi 
epidemiológiai fejlődés egyik legsikeresebb időszaka 
kezdődött el. A válság és ezt követően a megújulás a 
halálozási arány (HA) és a SzVÉ változásaival írható 
le. Az 1960-as évek közepén, pontosabban 1966-ban 
102 ezren haltak meg, az ezer lakosra jutó halálozások 
száma 10,0 volt, 1993-ban az epidemiológiai válság 
tetőzésekor a halálozások száma meghaladta a 150 
ezret és a halálozási arány elérte a 14,5 ezreléket, igaz 
közben a népesség öregedett. Az 1994-től javuló halá-
lozási viszonyok eredményeként 2008-ra a halálozá-
sok száma 130 ezerre csökkent, a halandóság 13,0 
ezrelék volt, annak ellenére, hogy még soha nem volt 
olyan magas a 65 évesek és idősebbek részaránya, mint 
2008-ban. A kormegoszlásban bekövetkezett változá-
sok hatását kiküszöbölő SzVÉ még a HA-nál is mar-
kánsabban mutatja az 1966–1993, illetve az 1993–2008 
közötti időszak egymással ellentétes szekuláris trend-
jét az életkilátásokat illetően: az előbbi periódusban a 
SzVÉ 0,9 évvel csökkent, de a fér� népességben 3,5 
évvel, az utóbbi periódusban a SzVÉ 4,8 évvel nőtt, a 
fér� populációban azonban 5,3 évvel. A magyarorszá-
gi életkilátásokban az utóbbi másfél évtizedben tapasz-
talható javulás mértékét akkor tudjuk igazán értékel-
ni, ha megjegyezzük, hogy az meghaladja az Európai 
Unió (EU) kemény magját alkotó 15 ország SzVÉ-
jének átlagában bekövetkezett javulás mértékét [4]. 
Ezzel kapcsolatban azonban nem felejtkezhetünk meg 
arról, hogy a magyarországi SzVÉ alacsonyabb volt 
mint az EU-15-öké és alacsonyabb szintről könnyeb-
ben lehet emelkedni, továbbá, hogy hazánk SzVÉ-je 
jelenleg is 6,6 évvel marad el az EU-15-ök SzVÉ-je 
mögött [5].

5 Krónikus epidemiológiai válság a halálozási viszonyok olyan rosszabbodása, amelynek következtében a SzVÉ évekig csökken; a válság kvali%kált, ha 
a népességnek csak egy részét sújtja.
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Az epidemiológia fejlődés jelenlegi szakaszának 
kiemelkedően fontos fejleménye, hogy a fér�ak életki-
látásai jobban javultak, mint a nőké, számokban kife-
jezve 1993 és 2008 között a fér�ak SzVÉ-je 5,3 évvel 
nőtt, a nőké 4,0 évvel.

Ennek magyarázata, hogy a fér�ak életkilátásai 
nagyon rosszak voltak, és rosszabb életkilátások eseté-
ben viszonylag könnyen előhívható tartalékai vannak 
a SzVÉ növelésének. Epidemiológiai szempontból azon-
ban fontosabb az a körülmény, hogy a női emancipá-
ció következtében a nők egy részének életmódja egyre 
jobban hasonlít a fér�akéhoz. elegendő, ha ezzel kap-
csolatban a dohányzók hányadának növekedésére gon-
dolunk a nők körében, miközben a fér� népességben 
egy ideje már nem nő a dohányzók részaránya.

2008-ban mindössze 555 csecsemő halt meg, 1000 
élveszületésre 5,6 csecsemőhalálozás jutott; ez a lega-
lacsonyabb érték a magyarországi csecsemőhalandó-
ság közel 120 éves történetében. Megjegyzendő azon-
ban, hogy az EU-15-ök csecsemőhalandósága mind-
össze 4,4 ezrelék [6].

Az életkor szerinti halálozási struktúrára az a jel-
lemző – néhány irreveláns kivételtől eltekintve -, hogy 
mind a fér�, mind a női korspeci�kus halálozási való-
színűségek (HV-k) csökkentek 1993 és 2007 között. 

Epidemiológiai szempontból annak van kiemelkedő 
jelentősége, hogy például a 35–40 éves fér� korcso-
portban a HV 60 százalékkal lett alacsonyabb, de a 
nagy mértékű javulás a kritikus 30–60 éves korcsoport 
esetében minden ötéves osztályközű sokaságban meg-
�gyelhető. A 30–60 éves korcsoportot szokták közép-
korú korcsoportnak is nevezni (NB. esetenként a 35–
65 éves korcsoportot is). Ez az a fér" korcsoport, amely-
nek a HV-je az epidemiológiai válság idején riasztóan 
emelkedett, mert az egészségkárosító életmód, első-
sorban a dohányzás és a mértékvesztett alkoholizálás, 
de ezen túlmenően is a rosszabbodó egészségi állapot 
negligálása következtében megnőtt körükben főleg az 
abuzus dependens halálozások gyakorisága. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatalban végzett vizsgálatok sze-
rint 1970 és 1999 között a 35–64 éves fér�ak halálozá-
sainak 55 százalékát a dohányzásnak, alkoholnak, 
illetve a két addikciónak együtt tulajdonítható halálo-
zások okozták. Az addikció epidémia nagyobbrészt az 
alacsony iskolai végzettségű, kétkezi munkásokat súj-
totta [1].

A 3. ábra a középkorú fér� népesség HV-ját mutat-
ja be közel nyolc évtized viszonylatában, az időszak 
kiemelt éveiben. Az ábráról leolvasható, hogy míg 
1965–66 és 1993 között, az epidemiológiai válság ide-

Forrás: KSH

3. ábra
A 30 és 60 éves születésnapok közötti halálozási valószínűségek a fér% népességben
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jén a HV csaknem a kétszeresére nőtt. Addig 1993 és 
2007 között 25 százalékkal csökkent. Minden okunk 
megvan feltételezni, hogy ez a kedvező trend a jövő-
ben is folytatódni fog. A 21. század kezdetén kimerül-
tek a gyermek- és �atalkorú halandóság csökkentésé-
nek tartalékai, és becsülhető tartalékok főleg a közép-
korú felnőtt népesség mortalitásában vannak. Emellett 
új fejlemény, hogy beköszöntött az öregkorú népesség 
javuló életesélyeinek korszaka. 

1993 és 2007 között a haláloki struktúra változása 
nem jelentős. A legfontosabb fejlemény a daganatok 
haláloki részarányának növekedése és a keringési rend-
szer betegségei haláloki főcsoport viszonylagos súlyá-
nak csökkenése. Sokkal többet mond ennél, hogy a 
legfontosabb haláloki főcsoportok halálozási arányai-
ban bekövetkezett csökkenések mennyivel járultak 
hozzá az általános halálozási arány csökkenéséhez, 
illetve menyi ezek hozzájárulása a SzVÉ meghosszab-
bodásához az 1993 és 2006 közötti időszakban. Az új, 
reményteljes epidemiológiai időszak leglényegesebb 
eseménye a szív- és érrendszeri betegségek halálozási 
gyakoriságának csökkenése és ennek eredményeként az 
életkilátások jelentős javulása [7]. Az összhalandóság 
csökkenésének 55 százaléka, illetve a SzVÉ meghosz-

szabbodásának közel fele a kardiovaszkuláris mortali-
tás redukciójának eredménye. A leglátványosabb ered-
mény valószínűleg az akut miokardiális infarktus 
(AMI) halálozások számában és okspeci�kus halá-
lozási arányában következett be. 1993 és 2007 között 
a halálozások száma mintegy 15 ezerről mindössze 
8400-ra csökkent, a 100 000 lakosra jutó halálozási 
arány 2007-ben pedig mindössze 47 százaléka volt az 
1993. évinek. Ezt mutatja a 4. ábra.

Az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható jelensé-
gek új epidemiológiai korszak kezdetét jelentik, amely 
a krónikus nem fertőző betegségek későbbi időpontjá-
nak, azok lelassult progressziójának és az idősebb élet-
korban bekövetkezett halálozásoknak a korszaka. 

Az utóbbi másfél évtized epidemiológiai fejlődése 
nem volt elegendő ahhoz, hogy felszámolja a rossz 
halálozási viszonyoknak és az alacsony SzVÉ-nek azt a 
történelmi örökségét, amely nemzetközi összehasonlí-
tásban mindvégig jellemezte az ország epidemiológiai 
helyzetét annak félperifériás gazdasági pozíciója miatt. 
Számítások szerint legalább másfél-két évtized szüksé-
ges ahhoz, hogy az életkilátásokat tekintve elérjük az 
EU-15-ök jelenlegi szintjét.

Forrás: KSH Az EVSz „európai népességé”-nek kormegoszlására standardizálva

4. ábra
A heveny szívizom infarktusban meghaltak száma és a standardizált halálozási arány
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Köszönetnyilvánítás

A dolgozat a „Termékenység társadalmi különbségei 
a 21. század fordulóján” és „A kardiovaszkuláris mor-
talitás elemzése különös tekintettel a szívkoszorúér- és 
agyérbetegségekre”, illetve a „Halálozási viszonyok, élet-
kilátások a 21. század kezdetén a világ, Európa és 
Magyarország népességében” című vizsgálatok adatai-
nak felhasználásával készült. Az első két vizsgálat pénz-
ügyi támogatásáért a Magyar Tudományos Akadémia 
Támogatott Kutatóhelyek Irodájának, a harmadik vizs-
gálat pénzügyi támogatásáért az MSD Magyarország 
K�.-nek tartozom köszönettel.

A dolgozat elkészítésében közreműködött Bada Ilona 
Csilla informatikus, Dávid Pálné statisztikus, Magyar 
Zsuzsa közgazdász és Radnóti László matematikus, 
akiknek ezúton is köszönetemet fejezem ki. 
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Tompa Anna

Összefoglalás:  A hazai primer prevenció helyzete azért nem felel meg a nemzet fejlettsége alapján elvár-
ható szintnek, mert az egészségügyre fordított összegekből a primer prevenció csupán 3%-ban részesül. 
Az 1972-ben bevezetett %nnországi, észak karéliai vizsgálatok és intervenciós programok bebizonyították, 
hogy a primer prevenciós stratégiák következetes végrehajtása 10-20 év alatt radikális változást jelent a 
népesség morbiditási és mortalitási struktúrájában. A szív-érrendszeri halálozás 73%-os csökkenése mel-
lett az összes nem fertőző betegség halálozása 45%-kal csökkent, ami a várható élettartamot 6-7 évvel 
növelte meg. A WHO segítségével ezt a programot a pozitív tapasztalatok alapján az egész országra kiter-
jesztették. A szakmai megalapozottság mellett a hosszú távú nemzetben, népben való gondolkodással és 
az anyagi források ésszerű átcsoportosításával hazánk is képes lenne erre a megújulásra. Az OLEF felméré-
sek alapján ugyanis kiderült, hogy a szakmai érvekkel, a javító szándékkal szemben a lakosságnak nincsen 
ellenállása, viszont joggal várja el a hatalomtól az egészséges életformát támogató magatartás anyagi és 
erkölcsi megsegítését. A széles körű összefogás nélkül a %nneknek sem sikerülhetett volna eredményeket 
elérni. A dohányzásra való rászokás megfékezésével, egy átgondolt i/úságpolitikával a káros szenvedélyek 
helyett valós sikereket ígérő oktatáspolitikát kell folytatni, ami értelmet ad az i/úságnak, hogy megküzdjön 
a tudásért, a szakképesítésért és érezze azt, hogy a társadalomnak szüksége van a munkaerejére, aminek 
záloga az egészsége. 
Kulcsszavak: primér prevenció, dohányzás, alkohol, drog, életmód

Summary: The status of our national primary prevention activity does not correspond with the level 
expected from the development of our society, culture and economy, because only 3% of health care bud-
get is used for that purposes. The Finnish North Karelia Project, which was introduced in 1972, was a com-
prehensive interventional study thet successfully reduced the high coronary heart disease (CHD) mortality 
with 73% and the total mortality of non-infectious diseases, including cancer, by 45% resulting in an 
increase of life expectancies by 6-7 yrs. The program was later extended to national level with the help of 
WHO. In Hungary this type of program could also be successful if it is built on a population based strategy 
in combination with adequate %nancial support from the o<cial health politics. Introducing an e=ective 
smoking prevention among youth, primary prevention of risk behaviors (drug and alcohol consumption, 
smoking) would guarantee real success in education, in healthy life-style, sport and culture.
Keywords:  primary prevention, smoking, alcohol, drug, life style factors
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BEVEZETÉS

A hazai egészségi állapot és a várható élettartam 
különösen a fér�ak között nem javult olyan mérték-
ben, ahogy a gazdasági és társadalmi mutatók lehetővé 
tették volna Magyarországon az utóbbi 30 évben. A 
tendencia az Európai Unió országaiban, sőt a környe-
ző volt szocialista országokban is sokkal kedvezőbb. 
Ennek magyarázatát elsősorban a hazai életmód sajá-
tosságaiban (dohányzás, stressz, alkohol) és a preven-

ciós gyakorlat hiányában kell keresni. A prevenciós 
tevékenységre a 2000-es években is, az egészségügyre 
fordított költségvetés keretén belül fejenként alig köl-
tünk többet, mint 10 dollárt. Ugyanakkor az 1972-ben 
bevezetett és sikeresen végrehajtott �nnországi példa 
jól mutatja (Észak-Karelia), hogy a prevenció ha las-
san is, de megtérülő befektetés [1]. A szív- érrendszeri 
és a daganatos betegségek megelőzésében egy jól át-
gondolt „egészség megőrzési stratégia” megvalósítása 
jelentős eredményekkel járhat. Ezt igazolja az 1. ábra, 
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amelyen párhuzamosan ábrázoltuk Magyarország, 
Finnország, Franciaország és az EU-15 országaiban az 
ischémiás szívbetegség halálozásának alakulását fér�-
ak körében. Az szívinfarktus halálozási mutatói 
hazánkban a 1990-es évek elejéig emelkedett, majd 
enyhe csökkenés következett be, amíg Finnországban 
az EU-15-ben és különösen Franciaországban roha-
mosan csökkent. 1970-ben Finnország és Magyaror-
szág azonos halálozási mutatókkal rendelkezett. 30 év 
alatt Finnország a következetes prevenciós munkával 

képes volt az EU országok alacsony halálozási mutató-
it utolérni [1]. A prevencióban különösen fontos az 
orvos személye, hiszen az ő egészségi állapota és a koc-
kázatokhoz való viszonya növelheti, vagy csökkenthe-
ti prevenciós tevékenységének hitelét. 

Ezért a preventív szemlélet kialakítása még a szak-
mai tárgyak megismerése előtt fontos, hogy ellensú-
lyozza a túlságosan gyógyítás centrikus orvosi maga-
tartást. Az egyre dráguló gyógyszerárak mellett a pre-
venció költséghatékonysága fokozódik. Az életmód 
(dohányzás, alkohol, drog fogyasztás, táplálkozás), 
egészségügyi következményei az elsőéves orvostan-
hallgatók számára még csak az ismeretterjesztés szint-
jén tárgyalhatók. Az orvos, gyógyszerész személyisé-
gének a fontosságára, példaértékű magatartásának ki-
alakítására van szükség ahhoz, hogy a későbbiekben 
elsajátított tananyagot személyes értékként tudja köz-
vetíteni a környezete, majd később a betegei felé. 

Magyarországon az évi kb. 130 ezer halott fele szív- 
érrendszeri betegség miatt, 23%-a pedig daganatok 
miatt hal meg. Mindkét betegség megelőzhető lenne, 
mint azt a �nnországi É-Karéliából kiinduló lakossági 
életmód megváltoztatását célzó vizsgálat igazolta (2. 
ábra) [1]. 

A következetesen végrehajtott primer prevenciós 
programok, mint amilyen a �nn példa képes alapvető-
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en megváltoztatni egy ország morbiditási és mortali-
tási struktúráját. A 2. ábrán látható, hogy 20 év alatt, 
mind az észak-karéliai régióban, mind egész Finnor-
szág területén a kardiovaszkuláris megbetegedések és 
a halálozások felére csökkentek.

Tehát a primer prevenciós stratégiák képesek arra, 
hogy mind a megbetegedések gyakoriságát, mind a 
korai halálozást csökkentsék. Jelenleg egy átlag magyar 
állampolgár 8–10 évvel korábban hal meg, mint a 
szomszédos Ausztriában élők és ennek egyértelmű 
oka az elhanyagolt prevenciós tevékenységben rejlik. 
A legjelentősebb, halálozást okozó, de preventálható 
daganatféleség a felsőlégutakat érinti. A 3. ábrán 30 év 
távlatában látható a prevenció hiányának hatása a 
hazai és a környező szocialista országok tüdő és felső 
légúti daganatos halálozására. Amíg Ausztriában és az 
EU-15 országokban a halálozás fokozatos csökkenést 
mutatott az 1990-es évek közepétől, addig a hazai és 
volt szocialista országokban emelkedés következett be 
és csak a 2000-es évek elején látható némi csökkenés.

AZ EGÉSZSÉG FOGALMA

A WHO 1948-ban közzétett de�níciója szerint [2] 
„Az egészség a teljes testi, érzelmi-értelmi, és szociális 
jóllét állapota, (az angol well-being fordítása) és nem 
csupán a betegség vagy az elesettség hiánya.” Az egész-
ségtudomány és az egészségkultúra, aminek tudomá-

nyosan megalapozott háttere van, a népegészségtani 
gyakorlat fejlesztését jelenti és azt, hogy a népegész-
ségtani gondolkodás prioritásként jelenik meg az egész-
ségpolitikában, az orvosképzésben, a gyermekek okta-
tásában és a nevelésében egyaránt. Ez a szemlélet az 
emberrel nem csupán, mint biológiailag lénnyel fog-
lalkozik, hanem olyan egyeddel, akinek egészségét a 
�zikai, gazdasági és a társadalmi környezet egyaránt 
befolyásolja. A népegészségtan elsődlegesen a többsé-
gi társadalom jólétével foglalkozik, de magába foglalja 
a speciális helyzetből adódó paraméterek �gyelembe 
vételét, vagyis a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek 
igényeit, így a szociál-medicinával és a társadalomtu-
dományokkal is kapcsolatot teremt.

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS HELYE AZ EGÉSZSÉG-
ÜGYBEN: PRIMER PREVENCIÓ

A prevenció három szintje (primer, szekunder, ter-
cier) közül a primer prevenció az, amely a betegsége-
ket kiváltó tényezők távoltartására törekszik, így magát 
a betegség kialakulását előzi meg, így sikeres primer 
prevenciós tevékenység a betegségek kialakulásának 
megakadályozását jelenti pl. a fertőző betegségek ese-
tén a védőoltások alkalmazása révén [3]. Sokan sajnos 
a betegségek korai felismerését is a primer prevenció 
kategóriájában említik, helytelenül. Hiszen a korai fel-
ismerés nem csökkenti, sőt növelheti az incidenciát 

Magyarország     Ausztria     Európai Unió     KKE országok
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3. ábra
A légcső, hörgő és tüdőrák halálozás alakulása 1970 és 2002 között Magyarországon összehasonlítva a 

szomszédos  Ausztria, az EU-15 és a volt szocialista országok (KKE) adataival
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(lásd szűrések alkalmával), de jelentősen képes csök-
kenteni a korai halálozást, mint ezt a daganatok esetén 
az emlőrák szűrések, vagy a vastagbél és méhnyak rák-
szűrések bizonyították.

EGÉSZSÉGPOLITIKA

A kormány már 1994-ben elfogadta „A hosszú távú 
egészségfejlesztési politika alapelveiről szóló prog-
ram”-ot, ami „A népegészségügy prioritása az ezred-
fordulóig” alcímet viselte. A program az 5 nemzeti 
célt, a 10 nemzeti feladaton keresztül kívánta megva-
lósítani, melyet 20 programmal lehetett volna elérni. 
A határidő valamennyi programnál a 2000-dik év volt 
és részben csatlakozott a WHO „Health for all 2000” 
programjához. A második nekirugaszkodás 2001-ben 
volt, amikor is elkészült az „Egészséges nemzetért 
népegészségügyi program 2001–2010”, amely a „Cél-
program a népegészségügyi problémák megelőzésére 
Magyarországon” alcímet viseli. Eredmény és célori-
entáltság volt a kitűzött célok között, amit határidőhöz 
kötöttek és mérhető, monitorizálható eredményeket 
vártak. Csak éppen a végrehajtáshoz szükséges pénz-
összegeket felejtették el a program mellé rendelni. 
A jelszavak között a felelősség, bizonyítékon alapuló 
orvoslás, kormányzati együttműködés és társadalmi 
konszenzus szerepelt. A program javított kiadása 2003-

ban Országgyűlési Határozatként (46/2003 [IV. 16.] 
OGY) jelent meg az „Egészség Évtizedének Johan Béla 
Nemzeti Programja” címmel. Ebben 5 nemzeti célt, a 
10 kiemelt nemzeti feladatot és a célok elérését, a fel-
adatok megvalósítását szolgáló 17 alprogramot jelöl-
tek meg. A 17 alprogram között megtalálhatók az élet-
minőség romlásában, a halálozásban legnagyobb sze-
repet játszó betegségek elleni speci�kus programok 
(szív- és érrendszeri betegségek, daganatok, mentális be-
tegségek, mozgásszervi betegségek) és az egészséget 
befolyásoló tényezőkre irányuló, nem speci�kus cse-
lekvési tervek, kulcsakciók (oktatás, nevelés, táplálko-
zás, mozgás, dohányzás, drog- és alkoholfogyasztás). 
Ezek a célok mind-mind a primer prevenciót szolgál-
ták volna. A végrehajtás sorozatosan anyagi problémá-
kon akadt el és azon kívül, hogy Johan Béla nevét 
2006-ban méltánytalanul eltávolították a programról, 
más lényeges változás nem történt. Többek között az is 
kiderült, hogy nincsenek megbízható, egészségi álla-
potra vonatkozó hazai alapadatok, amelyek segítségé-
vel a prevenciós programok hatékonyságát növelni le-
hetne. Ezért a népegészségügyi programokkal párhu-
zamosan egészségi állapotot felmérő programokat is 
elindítottak, az ún. OLEF-1 (2000-ben) és OLEF-2 
(2003-ban), majd OLEF-3 (2009-ben) a Gallup Intézet 
segítségével [3]. Ma Magyarországon az ún. epidemio-
lógiai vagy „halálozási válság”, főleg a munkaképes 
lakosság és a nők körében egyre terjedő dohányzás és a 

1948  Népjóléti Min. rendelet a női rákszűrésről

1952  Onkológiai Hálózat kialakítása, 401 szűrőállomás működését biztosítják

1984  WHO- Regionalis egészség-célkitűzések

1986  „Nem dohányzó Osztály”  Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság

1987  „Európa a rák ellen” akcióporogram

1987  Az egészségmegőrzés programja

1987 Országos Dohányfüstmentes Egyesület  megalakulása

1987  „Nem dohányzó falu”: ÁB, Kunadacs

1988–90  Prioritások akcióprogramja

1990-től  Magyar Rákellenes Liga: „dohányzás megelőzés” rajzpályázat

1991  ÁNTSZ intézményrendszerének kialakítása

1991  Világbanki Programok: óvodai, iskolai és régiós egészséges életmód programok (Kalocsa, Homokmégy)

1994  Első Primer Prevenciós Fórum

1994–2000  Öt nemzeti cél (1030/1994) Kertai: A daganatos halálozás 10%-os csökkentését irányozta elő

2001  „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010” (betegség centrikus)

2002  „Egészség évtizedének Johan Béla nemzeti programja” javított kiadás (2006-ban a Johan B. nevet eltörölték)

I. táblázat
Jelentősebb  egészségmegőrző és rákmegelőző hazai programok az elmúlt 50 évben
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mértéktelen alkoholfogyasztás következménye lehet, 
amit a szegényebb néprétegeket érintő helytelen táp-
lálkozás tovább ront. Így Magyarországon a fér�ak vár-
ható élettartama mintegy tíz évvel, a nőké 6–8 évvel 
rövidebb, mint a többi fejlett OECD országokban, ami 
évente mintegy 35–40 000 ún. többlethalálozást jelent 
(I. táblázat).

TÁPLÁLKOZÁSI TÉNYEZŐK HATÁSA
AZ EGÉSZSÉGRE

A hazai lakosság túlzó zsír és só fogyasztása elősegí-
ti a szív érrendszeri betegségek kialakulását, különö-
sen a munkaképes korú fér�ak körében. A gazdasági 
helyzet romlásával egyre több zsíros és sós ételt fogyasz-
tanak hazánkban és a zöldség-gyümölcs fogyasztás, bár 
az ország termelési adottságai igen jók, csupán a lakos-
ság 60 százalékánál kielégítő [4]. A főzési és sütési szo-
kások nem felelnek meg a modern gasztronómiai kö-
vetelményeknek, hiszen a nyers zöldségek és a párolt 
ételek helyett az agyonfőzött, habart vagy rántott főze-
lékeket fogyasztják tömegesen. Az egészségre ártalmas 
élelmiszerek, így a magas zsír és koleszterin tartalmú-
ak forgalmazásánál egyértelművé kellene tenni a fo-
gyasztók számára az optimális napi bevitelt, ami segí-
tene a diéta összeállításában. A gyermekétkeztetés tá-
mogatásánál is ezeket a szempontokat kellene �gye-
lembe venni. Az iskolatej és az alma-programok álla-
mi támogatásával a gyermekek egészséges táplálkozását 
is elő lehetne segíteni, mindamellett, hogy a hazai ter-
melők megélhetését is segítené. A vitamin és fehérje 
bevitel szintén a gazdasági helyzet függvénye, így az 
esélyek egyenlőtlensége már korai gyermekkortól meg-
mutatkozik és egészség-de�citet okoz a �atal felnőt-
teknél [4].

Az étkezési szokások megváltoztatásának az anyagi 
háttér mellett szemléleti korlátai is vannak, hiszen 
Magyarországon a halfogyasztást alig lehetett fokozni 
az utóbbi években. Ennek egyik akadálya a halhús 
magasan tartott kereskedelmi ára.

KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE [5]

A 2004-es EurópaiUniós csatlakozás óta az EU-ban 
kötelező kritériumok szerint ítélik meg a hazai levegő, 
víz és talajminőségét [6]. A levegőszennyezés különö-
sen a nagyvárosokban és az autópályák melletti tele-

püléseken sok esetben haladja meg az egészségre ártal-
mas szintet, ennek ellenére Budapesten csupán egy 
alkalommal volt smog-riadó, a rendelkezések módosí-
tásának eredményeként. Hazánkban főleg a szállópor 
(PM5-10) szennyezettség okoz gondot, ami különösen 
Budapesten és környékén rontja az általános egészségi 
állapotot [3]. A légúti megbetegedések, az asztma és a 
tüdőrák halálozása emelkedik, aminek a dohányzás 
mellett a környezetszennyezés is okozója. Hazai CO2 
kibocsátásunk elmarad a többi volt szocialista ország-
ban mért értéktől, aminek legfőbb oka a hazai ipar 
összeomlása volt. Jelenleg a legfőbb szennyezők az ener-
giaipar, a közlekedés és a téli szezonban mérhető la-
kossági fűtés, különösen azokon a helyeken, ahol még 
nem tértek át a gázfűtésre. A klímaváltozás a meleg 
periódusok meghosszabbodását eredményezi, ezért a 
hőség elleni védelemre is fel kell készülni, különösen 
az időseknek, a krónikus betegeknek és a csecsemők-
nek, akiket a kiszáradás veszélye fenyegethet.

Az ivóvíz helyzet Magyarországon jó, bár a lakosság 
fele találkozhat kifogásolható minőségű vízzel, ami fő-
leg a természetes forrásból származó arzén szennyező-
désnek köszönhető [7]. Az ország területének 90%-a 
művelésbe vonható terület, így a talajszennyezés for-
rása elsősorban az ágazati veszélyes hulladéktól (per-
metező-szerek, műtrágyák, gépolaj stb.), de ezeken túl 
az illegális szeméttelepektől és az elhagyott katonai 
objektumok alatt tárolt üzemanyag maradékoktól is 
származhat. Ezek kapcsolatait a vízbázisokkal az ÁNTSZ 
kémlelő-kutak segítségével ellenőrzi. A pénzhiány mi-
att a jövőben várható, hogy a kutak ellenőrzése, így a 
szennyeződés feltartóztatása zavart szenvedhet. Ezt a 
folyamatot gyorsíthatja a szélsőséges időjárási viszo-
nyokból származó katasztrófák, árvizek, földomlások 
kialakulásának gyakoribbá válása. A globális felmele-
gedés miatt a szélsőséges időjárási viszonyok az ember 
által egyéként is okozott környezeti károk jelentős 
kiterjesztését eredményezhetik.

A globális felmelegedés miatt megváltozhat hazánk 
járványügyi helyzete is, nevezetesen várható a malária 
megjelenése és a kullancsok további elszaporodása, 
így a kullancsencephalitis és a Lyme- kor további elter-
jedése is.

AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS

Az alkoholizmus elsősorban társadalmi probléma, 
amit a hagyományok a viselkedési normák és a társa-
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dalmi tolerancia konzervált az utóbbi 100 évben. A nagy 
költők, írók, művészek alkoholizmusa olyan menekü-
lési formának felelt meg, amit az egyén életének kilá-
tástalansága okozott, majd a II. Világháborút követően  
a társadalom politikai rendszereivel szembeni passzív 
rezisztencia egyik formájának tekintették. Különösen 
kirívó volt ez az elfordulás a volt szocialista országok-
ban, elsősorban a Szovjetunióban. Ma már nincs ugyan 
szocializmus, de újabb virágkorát éli főleg a �atal nők 
körében a hétvégi iszákosság. Ez mind azért lehetsé-
ges, mert a társadalom eltűri az iszákosságot, kivéve, 
ha bűncselekménnyel, vagy közlekedési baleset okozá-
sával illetve az erőszak megnyilvánulásával jár együtt. 
A média, ami manapság a legfőbb véleményformáló 
erő kifejezetten az alkoholfogyasztásra buzdít. A fő 
műsoridőben a szappanoperák szereplőinek válasza 
örömre bánatra egy-két pohár ital, a főzést és étkezést 
népszerűsítő műsorokban a pálinka, mint bevezető 
ital teljesen elfogadott és az aki részegen mulatozik 
inkább jópofa, mint elítélendő a társadalmi közvéleke-
dés előtt. Ugyanakkor főleg a �atalok körében kevesen 
tudják, hogy az alkohol olyan legális drog, ami halálos 
megbetegedéseket okoz, amelyek közül a legfőbb halá-
los szövődmény a májzsugor (májcirrhózis) és a máj-
rák, a szájüregi daganatok, vagy elbutulást, az ideg-
rendszeri és pszichés ártalom pedig öngyilkossághoz 
vezethet. Magyarországon jelenleg kb. 6 700 ember 
hal meg évente májzsugor következtében, ami nem 
volt mindig így, mert kb. 40 éve még ez a szám nem 
volt több, mint 50–100 közötti. A májzsugorban meg-
haltak száma alapján a Jellinek féle képlet segítségével 
lehet kiszámítani a nagyivók és az alkoholisták szá-
mát. Ennek alapján Magyarországon mintegy 800 000–
1 000 000 nagyivó, potenciális alkoholistával kell szá-
molni. A nők mortalitási adatai is jelentős növekvő 
tendenciát mutatnak. Ijesztő a �atalkorúak emelkedő 
részvétele az alkoholfogyasztásban, a serdülők 15–20 
százaléka tekinthető veszélyeztetettnek. Az alkohol-
nak szerepe van a szájüreg, nyelőcső, gyomor-bél da-
ganatok és a hasnyálmirigyrák kialakulásában is. A mér-
téktelen alkoholfogyasztás tönkreteszi a szívizmot és 
agysorvadáshoz vezet. Éves nagyságrendben a fér�ak 
esetében 30–40 gramm, nőknél 20–25 gramm tiszta 
alkohol elfogyasztása már károsítja a szervezetet, ami-
nek mértékét az egyéni érzékenység, kor, nem és táp-
láltsági fok nagyban befolyásolja. Sok zavart okozott a 
közvélekedésben a francia-paradoxon, amit sokan szán-
dékosan félreértenek és a bor-marketing sikeresen fel-
használja termékeinek népszerűsítésére. A mértékle-

tes alkoholfogyasztás széles körben elterjedt gyakorla-
ta a mediterrán országokban ugyanis pozitív hatással 
lehet a szívkoszorúér-betegségek kivédésében, de koc-
kázatát csökkentő hatáshoz a vörösboron kívül hozzá-
tartozik az étrend is, nevezetesen a zöldség-gyümölcs 
fogyasztás és tengeri ételek előtérbe helyezése a vörös 
húsokkal szemben.

Az OLEF 2000 során a hazai alkoholfogyasztási szo-
kásokra önkitöltős kérdőívben kérdeztek rá, amiben a 
könnyebb értelmezés kedvéért a megivott poharak 
számát kérdezték meg [3]. Egy pohár egy egységnek 
felelt meg, amit az általánosan elfogadott de�níció sze-
rinti alkoholegységekre számítottak át. A felmérés alap-
ján megállapították a nagyivók, a mértékletes és ritkán 
ivók és az absztinensek (soha nem ivók) arányát (4. 
ábra) A 4. ábrán látható, hogy a nők több mint egyhar-
mada (36,7%) soha nem iszik szeszesitalt ugyanakkor 
ezt csupán minden 10. fér� (10,2%) állította magáról. 
Ritkán fogyasztott alkoholt a nők több mint harmada 
(37,2%) és a fér�ak negyede (24,9%). A nők ötöde 
(20,9%) a fér�ak majd fele (45,5%) mértékletesen 
fogyasztott alkoholt. Nagyivónak a nők 5,2%-a a fér�-
ak 19,4%-a volt tekinthető. 

A bűnesetek 60–70 százaléka alkoholos befolyásolt-
ságban történik, különösen az erőszakos bűncselek-
ményeké. A közúti balesetek 16,3%-át ittas vezetés 
okozza (4. ábra).
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4. ábra
Az alkoholfogyasztás százalékos megoszlása
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DOHÁNYZÁS

Nagy hagyományú, társadalmilag elfogadott szokás, 
amelynek hatóanyaga a nikotin, a legális drogok cso-
portjába tartozik. A világon minden hatodik ember 
dohányzik, hazánkban minden harmadik. Évente 28–
30 ezer ember hal meg Magyarországon a dohányzás-
sal összefüggő kórképekben. A dohányzás társadalmi 
elfogadottsága még nagyobb, mint az alkohol fogyasz-
tásé, ugyanis a dohányzók nem válnak antiszociálissá 
szenvedélyük következtében. Nincs olyan feltűnő és 
közvetlenül egészséget veszélyeztető állapotuk, mint 
az alkoholfüggőknél a lerészegedés, ezért a kialakuló 
szokás általában fokozatos és észrevétlen. A hozzászo-
kás rendszerint együtt jár a függőséggel, nagyon ritka 
az alkalmi dohányos. A felnőtt lakosság egyharmada 
dohányzik, a középkorú fér�aknak több, mint fele, a 
tinédzserek 20 %-a szintén dohányzik. A kereskedelmi 
forgalom alapján a fogyasztás 3100 szál/év/fő (az EU-
15-ben 1600) körül mozog. A szívinfarktus 25%-áért, 
a hörgőrák 90%-áért, az idült légúti betegségek 80%-
áért, a kis súlyú újszülöttek 30 százalékáért a dohány-
zás a felelős. A passzív dohányzás, szakmailag helye-
sebb kifejezés a környezeti dohányzás ( environmental 
smoking), következményeként nő a gyermekkorban a 
középfülgyulladás, az asztma gyakorisága, felnőtt kor-

ban a tüdődaganatok előfordulása. Az OLEF felmérése 
szerint (5. ábra) Magyarországon a nők 23%-a a fér�-
ak 38,2 %-a dohányzott napi rendszerességgel. Min-
den 11. nő (9,4%) illetve minden 4. fér� (25%) napon-
ta legalább egy doboz cigarettát szívott el (5. ábra).

A magyarok megfelelően tájékozottak a dohányzás 
kockázatairól ennek ellenére nem csökken a dohány-
zás az országban. A Gallup felmérése szerint a magyar 
dohányzók társadalma nem szűkült az elmúlt öt év 
során. Öt éve folyamatosan a népesség körülbelül egy 
harmadának személyes problémája a nikotinfüggőség. 
2000 áprilisában a felnőtt népesség 34 százaléka „gyúj-
tott rá a múlt héten”. Viszont némiképp átstrukturáló-
dott a dohányosok összetétele egyre több közöttük a 
nő és a �atal. A �atal dohányosok sokkal korábban szok-
tak rá a cigarettára, de nem váltak annyira erős dohá-
nyossá mint idősebb társaik (6. ábra).

A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK 
HAZÁNKBAN

A magyar népesség még az amerikai közvélemény-
nél is jobban tájékozott a dohányzás egészségügyi koc-
kázatairól, annak ellenére, hogy a dohányzók aránya 
magasabb, mint az USA-ban. Az 6. ábra annak a Gal-
lup felmérésnek az adatait tartalmazza, amit 2000-ben 
több, mint ezer fő megkérdezése kapcsán alakítottak 
ki. Ennek alapján a felnőtt lakosság 34%-a dohányzik, 
mellesleg az USA-ban csak 23%. Az ábra tartalmazza a 
korcsoportos megoszlást, amelyből kiderül, hogy a 
Magyarországon a mért növekedés elsősorban a női és 
a �atalkori dohányzás növekedéséből adódik. Míg 
1995-ben a 18–24 éves nőknek kevesebb, mint negye-
de dohányzott (24%) 2000-re a dohányosok aránya 
ebben a szegmensben 42 százalékra emelkedett. A �a-
tal fér�ak is nagyobb arányban gyújtottak rá 2000-
ben, mint öt évvel ezelőtt. A 30 évnél �atalabbak 41 
százaléka dohányzik. Ugyanakkor a 30–39 éves kor-
osztályban mindkét nem esetében határozott csökke-
nés �gyelhető meg. A nők esetében 45-ről 37 százalék-
ra, a fér�ak esetében pedig 50-ről 46 százalékra esett 
vissza a dohányosok aránya ebben a korosztályban. 
Negyven és hatvan év között ismét magasabb arány-
ban találtunk dohányzókat a válaszadók között, mint 
1995-ben, ezen belül is különösen az 50–59 éves kor-
osztály dohányzása nőtt jelentősebben, ami talán a do-
hányzás okozta halálozások későbbre tolódását jelez-
heti.
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5. ábra
A dohányzás százalékos megoszlása
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Az idősek esetében a korábbi egyenlőtlenség a fér�ak 
és a nők között eltűnőben van. Az időskori dohányzás, 
mint 1995-ben is mélyen átlag alatti, amiért talán éppen 
a dohányzók viszonylag korai halálozása a felelős.

A dohányzás valószínűsége magasabb Budapesten, 
mint bárhol másutt az országban, mivel a fővárosi fel-
nőttek 39 százaléka dohányzik. A legkedvezőbb adato-
kat a megyei jogú városokban mérték, ahol a megkér-
dezetteknek 29 százaléka dohányzott. A dohányzás el-
kezdésének ideje orvosi szempontból döntő jelentősé-
gű lehet a következmények megítélésében. A korábbi 
1995-ös adatok szerinti felnőttek 67%-a csak 18 éves 
kora után kezdte el a dohányzást, míg a mai felnőttek-
nek csak 26%-a. Tehát a �atalok zöme 18 év alatt kez-
dett dohányozni. Ez az adat emeli ki leginkább a pre-
venciós gyakorlat hiányát, ami elsősorban az oktatás, 
nevelés és a szenvedélyek megelőzésének sikertelensé-
gét mutatja

Ugyanakkor biztató az a tény, hogy a megkérdezet-
teknek csupán egy tizede (11%) állítja azt, hogy újra el 
kezdene dohányozni, ha újra kezdhetné az életét, de a 
jelentős többség (78 százalék) ezt a hibát már nem kö-

vetné el. A felmérés azt is igazolta, hogy a magyar do-
hányzók 97%-a tudja, hogy a dohányzás betegségeket, 
tüdőrákot okoz és káros az egészségre, ezért ellenzik a 
passzív (környezeti) dohányzást a hozzátartozóiknak, 
gyermekeiknek és ezért viszonylag ellenállás nélkül 
lehetett bevezetni a nem dohányzók védelmében ki-
alakított törvényt.

Az anya dohányzása által okozott magzati egészség-
károsodást illetően az USA népességének mindössze 
két harmada (67%), a magyaroknak pedig 82 százalé-
ka tulajdonít jelentőséget. Összefoglalva megállapítha-
tó, hogy a magyar közvélemény tisztában van a do-
hányzás káros következményeivel, ami jó alapot bizto-
síthatna egy nemzeti „nikotin ellenes politika” létre-
hozására. 

A magyar nemdohányzók 28 százaléka legszíveseb-
ben egyáltalán nem engedélyezné a dohányzást étter-
mekben, a dohányosoknak viszont mindössze 16 szá-
zaléka tiltaná az éttermi dohányzást. A munkahelye-
ken való nem-dohányzást a nemdohányzók 78 száza-
léka támogatná, ezzel szemben a dohányzóknak csu-
pán 6 százaléka támogatná ugyanezt.

(a háttérben a szürke oszlopok az 1995-ben mért adatokat mutatják,
a piros nyilak a nagymértékű növekedést,
a zöld nyilak pedig ennek ellenkezőjét jelzik)

6. ábra
A Gallup Intézet 1995 és 2000-ben történt felmérésének összehasonlítása a dohányzási szokásokról.

A dohányosok aránya nem és életkor szerint (2000)
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DROGFOGYASZTÁS JELLEMZŐI

A magyar közegészségügyi szakemberek már az 
1960-as évek végén fel�gyeltek arra, hogy a tinédzse-
rek között terjed a gyógyszer és alkohol kombinációjá-
nak fogyasztása, valamint egyre többször különböző 
ragasztószerek (Technocol Rapid) belégzésétől kábul-
tak lettek az iskolában. A narkománia a rendszerváltás 
óta fokozottan terjed és komolyabb drogok is megje-
lentek a piacon (Heroin, Extasy, LSD-bélyegek stb.). 
Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de becslések 
vannak, amelyek szerint a nyilvántartásban kb. 10–12 
ezer fogyasztó van, de alkalmi fogyasztók száma meg-
haladhatja Magyarországon a kétszázezret. Különösen 
népszerűek az olcsón és könnyen hozzáférhető amfe-
taminszármazékok és a marihuána, aminek termelé-
sében a hazai lakosság is egyre több ismeretet szerez. 
A drogfogyasztás terjedése egyre rontja az egyébként 
sem túl jó népegészségügyi helyzetet.

Az intravénásan adagolt droghasználók esetében a 
májgyulladás és az AIDS könnyen terjeszthető a közös 
tűvel, de nagy az esélye, hogy a fertőzöttek körében 
más nemi betegségek, vagy a gyógyszer rezisztens tbc 
elterjedése is gyakoribbá válik, ami komoly népegész-
ségügyi kockázattal jár a lakosság egészére. A drog-
használók körében a fertőző betegségek terjedése mel-
lett a bűnözés, a prostitúció, és az öngyilkosság is jár-
ványszerűen terjed. Emiatt a kábítószeresek halálozási 
aránya igen magas.

AZ IFJÚSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JEL-
LEMZÉSE

A serdülőkor 10–12 éves korban kezdődik és 18–21 
éves korban fejeződik be, aminek az élet legegészsége-
sebb korszakának kellene tekinteni. Ezzel szemben a 
hazai �atalok 18–23%-a túlsúlyos, keveset mozog, tar-
tási rendellenességekkel küzd. Érzelmileg és mentáli-
san kiegyensúlyozatlan, ami nagyon kedvez az ún. 
„kockáztató magatartás” kialakulásának. Ide sorolha-
tó a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás, a szexu-
ális élet korai elkezdése, valamint a társadalmi szabá-
lyok megszegése. Miután minden második házasság 
válással végződik, egyre gyakoribbá válik a családok 
szétesésével és a társadalmi kontroll szerepének gyön-
gülésével, a �atalok elkallódása, rosszabb esetben kri-
minalizálódása.

VISELKEDÉSI ZAVAROK A SERDÜLŐKORBAN

A gyors növekedés ás a hormonális változások je-
lentős mentális és �zikai terhelést jelentenek a serdü-
lők számára, ami különösen sok pszichológiai problé-
mát okoz azoknál, akik hátrányos helyzetben nőnek 
fel. A szorongás és a félelem gyakran agresszív viselke-
désben keresi meg a feloldódást, illetve bandákba ve-
rődés adja meg a családtól elvárható védelem pótlékát. 
A �gyelemzavaros, beilleszkedésre képtelen gyerme-
kek egyre jobban elszeparálódnak társaiktól, vagy szub-
kulturális csoportokhoz csapódva kriminalizálódnak. 
A szomatikus zavarok társulhatnak evési anomáliák-
kal (anorexia, bulimia), vagy diszmor�ához vezetnek. 
Az iskola sokszor nem képes megküzdeni az oktatás és 
a nevelés kettős feladatával, ezért a magatartás zavar-
ral küzdő gyermekek beilleszkedését már nem tudja 
kezelni. Ebből adódóan szaporodnak a kon�iktusok a 
gyermek-tanár, szülő-tanár vonatkozásban. A tanárok 
alul�zetettek, egyharmaduk kimerült és depressziós, 
ami tovább rontja az iskolai oktatás helyzetét. Az isko-
lai egészségnevelés területén nem történt jelentős elő-
relépés, hiszen a tantervbe továbbra sem került be az 
egészségtan oktatás.
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Összefoglalás: A rosszindulatú daganatos megbetegedések súlyos népegészségügyi problémát jelente-
nek Magyarországon. A daganatos halálozás mérséklésére a tünet- és panaszmentes személyek szervezett 
szűrővizsgálata a legígéretesebb stratégia. A szakterület mai állása szerint a népegészségügyi szűrővizsgá-
lat kritériumait a mammográ%ás emlőszűrés, a citológiai vizsgálatot alkalmazó méhnyakszűrés és a széklet-
beli rejtett vér immunkémiai kimutatásán alapuló vastagbélszűrés elégíti ki. A szervezett, azaz személyes 
meghívást, visszahívást és követést alkalmazó szűrővizsgálatok helyt kaptak a Nemzeti Népegészségügyi 
Programban. A népegészségügyi szűrés koncepciója összhangban van az Európai Unió irányelveivel. A szű-
rővizsgálati programok megszervezése, koordinálása és értékelése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal fel-
adata. Az elmúlt években kiépült a feladat ellátására alkalmas adminisztratív és információs rendszer, beleért-
ve az országos szűrési nyilvántartást, az ÁNTSZ intézeteire alapozott szűrési koordinációs rendszer, vala-
mint az országos igényeket kielégíteni képes mammográ%ás és citológiai hálózat. A vastagbélszűrés felté-
teleinek megteremtése folyamatban van. 
Kulcsszavak: szekunder prevenció, szűrés, szervezett népegészségügyi célú szűrővizsgálat

Summary: Hungary carries a heavy burden of cancer. At present, the organized screening of symptomless 
people seems to be the most promising strategy. According to the state-of-the art, the mammography-
based breast screening, the cytology screening of cervix uteri, and the colorectal screening using immuno-
chemical detection of the fecal occult blood satisfy the criteria of organized screening. Population based 
organized screening, which applies personal call-and-recall, has been incorporated in the National Public 
Health Programme. The concepts underlying the organized screening are fully in accordance with the rec-
ommendations by the European Union. The Chief Medical O<cers’ O<ce (OTH) is being charged with the 
organization, coordination and evaluation of organized screening programmes for the above screening 
modalities. In the past few years, an appropriate system for administration and information (including a 
country-wide screening registry) has been established, in addition to a regional coordination system based 
on the institutes of the National Public Health and Medical O<cers’ Service (ÁNTSZ) and a nation-wide 
network of mammography and cytological laboratories, capable of meeting the requirements. Establish-
ing conditions for colorectal screening is in progress.
Keywords: secondary prevention, screening, organized screening programmes
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BEVEZETÉS

Mára már bebizonyosodott, hogy rövid és középtá-
von a betegségek jelentős része, az általuk okozott ha-
lálozás csökkenthető, megelőzhető a korai felismerés 
és a korai kezelés eszközével. Amíg a mégoly hatékony 
elsődleges megelőzési programok eredménye is csak 

hosszú évekkel, évtizedekkel később mutatkozik, ad-
dig a súlyos betegségek, különösen a rosszindulatú da-
ganatos megbetegedések –melyek kezelésének ered-
ményessége nagyfokban függ a klinikai stádiumtól, 
emiatt csak a korán megkezdett gyógyítás nyújt gyó-
gyulási lehetőséget– már rövid és középtávon, populá-
ciós szinten mérhető eredményeket hozhatnak. A be-
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tegségek korai felismerésének módszere a szűrővizs-
gálat. A szűrővizsgálat révén – még a tünetmentes fá-
zisban – megakadályozhatjuk súlyos betegség kialaku-
lását, azáltal, hogy még a tünetek megjelenése előtt 
beavatkozunk a betegségek kifejlődésének folyamatá-
ba, ezáltal mintegy „megelőzzük” a súlyosabb kimene-
telt, a szövődményeket, a halált. Ebből a megfontolás-
ból származik a „másodlagos megelőzés” fogalma, amit 
általánosan a szűrés szinonímájaként használnak. A szű-
rővizsgálat célja tehát a betegségek és előállapotaik 
korai, még tünetmentes fázisban történő felderítése a 
prognózis javítása érdekében, azaz tünet és panasz-
mentes személyeknek a rejtett betegség kimutatására 
alkalmas módszerrel végzett vizsgálata.

A szűrés koncepciója azonban több mint pusztán 
másodlagos megelőzés, annál szélesebb, tágabb értel-
mezést is tartalmaz. A szűrés magában rejti annak a 
lehetőségét, hogy életeket ment meg és a korai felis-
merésen, diagnózison és beavatkozáson keresztül az 
élet minőségét is javítja (lásd az emlő- és méhnyakszű-
rés esetét). A várandósok szűrése révén a magzat gene-
tikailag meghatározott károsodását ismerhetjük fel, 
illetve az anya fertőző betegségének (B vírus hepatitis) 
az újszülöttben történő manifesztálódását gátolhatjuk 
meg. Az újszülöttek szűrése genetikai vagy veleszüle-
tett rendellenességeket időben észlelhet, így minimali-
zálja a szűrés nélkül bekövetkező visszafordíthatatlan 
kárt. A szűrés információt nyújthat a tájékozott válasz-
táshoz azon esetekben is, amikor a betegség maga nem 
kezelhető (pl. genetikai szűrés a Down szindróma 
kockázata esetén reproduktiv döntési helyzetet ered-
ményez). 

A szűrtek a szűrések által nyert információval tehát 
lehetőséget kapnak a tájékozott választásra, az egész-
ségük megőrzésére, javítására. A legtöbb szűrésben 
részesült ember azt gondolja, hogy a megelőzés jobb, 
mint a gyógyítás és elvárása, hogy tiszta képet kapjon 
önmaga egészségéről. Azokban, akiknek betegsége 
szűrés eredményeképpen derült ki, az a vélemény ala-
kult ki, hogy a szűrés valami sokkal rosszabbtól óvta 
meg őket a korai beavatkozás révén. A szűrés csökken-
ti annak a kockázatát, hogy a betegség kialakulását 
elősegítő feltételek vagy annak komplikációi kifejlőd-
jenek, azonban a teljes védelmet nem garantálhatja.

A folyamatos fejlődés lehetővé teszi, hogy rendel-
kezzünk olyan technológiával, eljárással, amelynek al-
kalmazásával a betegség, illetve előállapota az úgyne-
vezett preklinikai detektálhatóság minél koraibb fázi-
sában felismerhető. Jellemző, hogy szinte naponta ont-

ják a tudományos műhelyek a kutatási eredményeket, 
melyeket az üzleti érdekek mielőbb szeretnének „had-
rendbe” állítani. Különösen igaz ez a szűrési rendsze-
rek esetében, mivel a szűrés nagy tömegű vizsgálati 
igénye egyben komoly piacot is teremt. Másrészt mivel 
általában közpénzfelhasználás áll a tömegszűrések 
hát-terében kötelező vizsgálni a szűrővizsgálati mód-
szer hasznosulását, továbbá etikai feltétel, hogy a min-
dig szűkös egészségügyi forrásokat egy kevésbé meg-
felelő módszer ne vonhassa el egy sokkal hatékonyabb-
tól. Többek között emiatt szükséges megvizsgálni 
minden szűrővizsgálati módszert a felállított kritériu-
mok tükrében. A szűrővizsgálatok szempontjai Wil-
son és Junger WHO tanulmányán alapulnak (1968)[1]. 
Ez a jelentés volt az első, amely felismerte, hogy bár a 
szűrés önmagában egyszerű ügynek tűnik, azonban 
károkozási hatása is van. Alapelvvé vált, hogy a tömeg-
méretű szűrés népegészségügyi tevékenység és a szű-
rés hasznának felül kell múlnia az esetleg káros hatá-
sokat. A károkozási kockázat minimalizálására és mi-
nél nagyobb hatékonyság elérésére Wilson és Junger 
tíz szempontot javasolt, amelynek révén a bevezeten-
dő (javasolt) szűrési program értékelhető. A szűrővizs-
gálatoknak meg kell felelni a hatásossági (e�cacy) 
eredményességi (e�ectiveness), és hatékonysági (e�-
ciency) feltételeknek [2]. Bizonyos esetekben a nagy 
randomizált kontrollált vizsgálatok sem adnak egyér-
telmű bizonyítékot, esetenként egymásnak is ellent-
mondanak ezekben az esetekben a vizsgálatok akár 
évekre is elhúzódhatnak (pl. prosztata szűrés Prostata 
Speci�kus Antigén (PSA) módszerrel). A szűrési prog-
ramok képesek segíteni, azonban képesek ártani is, 
valamint számos szükségtelen szűrés, mint például az 
egész test CT sokkal komolyabb következményhez is 
vezet.

A szekunder prevenció terén, a szakmai/gazdasági 
élet szereplői részéről kifejtett nyomás, a fokozódó, 
időnként manipulált, sok esetben indokolatlan lakos-
sági elvárások, valamint a döntéshozatal átláthatatlan-
sága nehezen áttekinthető helyzetet eredményeztek. 
Le kell tehát szűkítenünk a szekunder prevenció kiter-
jedését a valóban hatékony lehetőségekre. 

A SZEKUNDER PREVENCIÓ HELYZETE

Ma a szűrővizsgálatok két megközelítése használatos:
1. az alkalomszerű, vagy opportunisztikus megkö-

zelítés (szűrés) és 2. az ún. proaktív megközelítés. Az 
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utóbbi megközelítés rizikócsoportok meghatározását 
jelenti (például a várandósok Down-kórra irányuló 
szűrése). A proaktív szűrés megjelenhet a nemzeti szű-
rőprogramok szintjén (például Magyarországon a szer-
vezett, célzott népegészségügyi emlőszűrési program). 
Mivel a leghatékonyabb formák leggyakrabban nép-
egészségügyi programok szintjén működnek, a proak-
tív megközelítés a szakmai köztudatból „kikopott”, ke-
vésbé használatos, helyette a népegészségügyi szűrés 
fogalma terjedt el.

SZERVEZETT SZŰRÉS

A „szervezett szűrés” (organised population screen-
ing) koncepciója a lakossági részvétel optimalizálását 
szolgálja. Ennek keretében a szűrés céllakosságát, ezen 
belül a szűrésbe bevonandó egyéneket személy szerint 
azonosítják; és ebből a célból, területi szűrési nyilván-
tartást működtetnek. A szűrésbe bevonandó szemé-
lyeket névre szóló, személyes hangvételű meghívóle-
véllel keresik fel. A szűrési nyilvántartás módot ad an-
nak megállapítására, hogy ki vett részt és ki nem a 
szűrővizsgálaton. Ez utóbbiakat személyes ráhatással 
(ismételt meghívással, a háziorvos, védőnő útján) igye-
keznek a szűrésbe bevonni.

Magyarországon a populációs szintű népegészség-
ügyi szűrővizsgálat – az 1997. évi CLIV. törvény szó-
használata szerint, célzott szűrővizsgálat – olyan, a 

céllakosságnak a szakterület állása alapján meghatáro-
zott korcsoportjaira kiterjedő, szakmailag indokolt 
gyakorisággal végrehajtott, az egészségügyi ellátó-
rendszer által kezdeményezett népegészségügyi tevé-
kenység, amely az egészségügyi ellátórendszerbe in-
tegráltan, központi költségvetésből (és/vagy a társada-
lombiztosítás által) �nanszírozottan működik. Az 
1997. évi LXXXIII. törvény értelmében (10.§.(4)) „a 
szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató értesí-
tése alapján vehető igénybe,” azaz, a személyes meghí-
vás és követés gyakorlatát alkalmazva a lakosság opti-
mális átszűrtségére törekszik.

KORHOZ KÖTÖTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK

Hazánkban a korhoz kötött szűrővizsgálatok meg-
közelítés is használatos, mely az életút egyes kitünte-
tett pontjain történő szűréseket szervezi rendszerbe, 
részben szervezett, részben opportunisztikus formá-
ban. Célja, hogy szekunder prevenciós módszerekkel 
az adott életkornak megfelelő paraméterek mérésével 
következtetéseket vonjon le a fejlődés megfelelőségé-
re, ütemére, minőségére, az egészségi állapotra, illetve 
bizonyos betegségeket még a tünetmentes fázisban 
kiszűrjön. A korhoz kötött szűrővizsgálatok térítés-
mentesek, végzésüket jogszabály írja elő (51/1997. 
(XII. 18.) NM rendelet) [3]. 
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Forrás: KSH és Nemzeti Rákregiszter

1. ábra
Emlőrák okozta megbetegedések és halálozások alakulása Magyarországon
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A jogszabály lehetővé teszi a 40 év felettiek mellkas-
szűrővizsgálat (tüdőszűrés) évenkénti gyakorisággal. 
A tüdőszűrés alapvetően a tbc visszaszorítása érdeké-
ben alkalmazott módszer, melyek éppen napjainkban 
alakultak/alakulnak át. A tüdőrák nagy népegészség-
ügyi jelentőségére tekintettel, kompromisszumos meg-
oldásként továbbra is biztosított a lehetősége a 40 év 
feletti populációnak, hogy évente tüdőszűrésen vegyen 
részt, ezáltal még műthető stádiumban felfedezhető 
legyen a tüdő tumora.

A SZERVEZETT, CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
ONKOLÓGIAI SZŰRÉSEK

A szűrővizsgálatoknak egyik kitüntetett területe a 
rosszindulatú daganatok megelőzése. Hazánkban a rosz-
szindulatú daganatos betegségek különlegesen súlyos 
népegészségügyi problémát okoznak [4, 5].

A KSH adatai szerint 2007-ben Magyarországon 
összesen 132 938 (68 241 fér� és 64 697 nő) fő halt meg, 
amiből 31 686 fő (17 760 fér� és 13 926 nő), 23,83% 
halt meg rosszindulatú daganatos betegsége miatt. Ez 
a szám alacsonyabb, mint a 2005 évet megelőző évek 
halálozási száma, aminek hátterében a KSH által a 
haláloki statisztikában bevezetett módszertani válto-
zások állnak. Mindezek ellenére a daganatok okozta 
halálozás az európai, sőt közép-kelet európai összeha-
sonlításban is igen magas és jelentősen hozzájárul a 
népesség fogyáshoz (1., 2., 3. ábra).

A népegészségügyi program részeként azok a szű-
rővizsgálati eljárások alkalmazhatók, amelyeknek a 
hatásossága a célbetegségből származó halálozás csök-
kenésével mérhetően bizonyított.

Az elmúlt évtizedben Európa számos országában 
összegyűlt tapasztalatok bizonyítják, hogy

– a 25–65 év közötti nőknek egyszeri negatív szűrő-
vizsgálatát követően 3 évenként megismételt, 
citológiai vizsgálatot is alkalmazó nőgyógyászati 
méhnyakszűrése mintegy 40–80%-kal,

– a 45–65 év közötti nők kétévenként végzett emlő-
szűrése lágyrész-röntgenvizsgálattal (mammográ-
�a) mintegy 30%-kal,

– a 45–65 év közötti fér�ak és nők kétévenkénti 
szűrővizsgálata a székletbeli rejtett vér laboratóri-
umi kimutatása útján mintegy 20%-kal képes 
csökkenteni a célbetegségből eredő halálozást.

Az Egészségügyi Világszervezet és annak lyoni szék-
helyű Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (WHO/
IARC), a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC), vala-
mint az Európai Unió (EU) az Európa Tanács 2003/ 
878/EC. számú, a szakterület mai állásán alapuló aján-
lásai szerint bizonyítékon alapuló, egyszerű és hatásos 
szűrővizsgálati eljárás az emlőrák [6], a méhnyakrák 
[7] és a vastagbélrák korai felismerésére áll rendelke-
zésre. A népegészségügyi szűrővizsgálati módozatok 
hatása a célbetegség okozta halálozás csökkenésével 
mérhető. 

A Magyar Parlament az Egészséges Nemzetért Nép-
egészségügyi Program [8], majd 2003-ban a „Johan 

Forrás: KSH és Nemzeti Rákregiszter
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Béla” Nemzeti Népegészségügyi Program [9], (később 
Nemzeti Népegészségügyi Program) keretében a 46/ 
2003. (IV. 16.) OGY határozatában tűzte ki az eléren-
dő célokat:

„Cél: A szervezett és célzott lakossági szűrővizsgála-
tok segítségével 70 éves kor alatt 5–10%-kal mérséklőd-
jön a daganatos betegségek okozta halálozás 2012-ig.

– A 45–65 év közötti asszonyok 70%-a vegyen részt 
a kétévenként megismételt mammográ�ás emlő-
szűrésen, ezáltal is 2012-ig 30%-kal csökkenjen az 
emlőrák okozta halálozás Magyarországon.

– A méhnyakrák okozta halálozás 60%-kal csök-
kenjen a 25–65 év közötti asszonyok egyszeri 
negatív szűrővizsgálatát követően 3 évenként 
megismételt, citológiai vizsgálatot is alkalmazó, a 
céllakosság legalább 70%-ára kiterjedő nőgyógyá-
szati méhnyakszűrése útján.

– Az 45–65 év közötti nők és fér�ak korosztálya 
részére a széklet vér laboratóriumi kimutatásán 
alapuló vastag- és végbélszűrés rendszerének 
megszervezése.”

A célok és az elvárások igen ambiciózusak. 

A SZERVEZETT CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK SZERVEZÉSE

A szervezett lakossági szűrés az egészségügyi ellátó-
rendszerbe ágyazottan végrehajtott, közpénzből �nan-

szírozott, az életkor alapján veszélyeztetettnek minő-
sülő lakosságcsoportokra kiterjedő, a célszemélyek 
személyes meghívását és követését alkalmazó, szak-
mailag indokolt gyakorisággal megismételt népegész-
ségügyi tevékenység. A szervezés és koordináció fel-
adatait az ÁNTSZ látja el. A szűrővizsgálatok szerve-
zésének elveit a nemzetközi ajánlásokra alapozva, 
azokkal összhangban lettek megszervezve, tekintetbe 
véve néhány helyi sajátságot, amelyekre a szűrési prog-
ramot adaptálni kellett. Ma már látható, hogy számos 
jelenlegi probléma gyökere éppen emiatt, ekkor kelet-
kezett. További alapelv volt, hogy a rendelkezésre álló 
források függvényében fokozatosan (lépcsőzetesen) és 
– ha lehet – folyamatosan legyenek bevezetve az egyes 
szűrésnemek. A bevezetést projektszerűen kellett vég-
rehajtani. Azonosítani kellett a szűrővizsgálati rend-
szer pilléreit, majd azokat projekt komponensként kel-
lett kifejleszteni. A szűrési rendszer a szervezést és 
koordinációt, a behívó-visszahívó-utánkövető rend-
szer működtetését biztosító ún. adminisztratív kapaci-
tások, az információs rendszer, a jogi hátteret biztosító 
jogszabályrendszer, a minőségbiztosítás, az éves költ-
ségvetés tervezésen alapuló források biztosítása, vala-
mint a de�nitív szűrést végző és a kiszűrt beteget ellátó 
egészségügyi szolgáltatás kapacitások pillérein épült 
fel. A pillérek a szűrési rendszer állam által garantált 
működését, a szolgáltatásokat, a „kínálati oldal” szer-
kezeti vázát adják. A rendszer hatékony működtetése 
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Forrás: KSH és Nemzeti Rákregiszter

3. ábra
Vastagbélrák okozta megbetegedések és halálozások alakulása Magyarországon 2001–2007
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feltételezi egyrészt az esélyegyenlőséget garantáló, 
könnyen elérhető és hozzáférhető, jó minőségű szol-
gáltatásokat, valamint a megfelelő „keresletet”, azaz 
azt, hogy a céllakosság mennyire fogadja el a lehetősé-
geket, mennyire él vele, mennyire épül be a minden-
napi egészségkultúrába. 

A SZERVEZETT, CÉLZOTT NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK JELENLEGI HELYZETE

Az elmúlt majdnem 9 esztendőben a népegészség-
ügyi célzott, szervezett szűrővizsgálatok „szolgáltatási 
oldala” kiépült, mára beépült a köztudatba. A pillérek 
felálltak, képesek a rendszert megtartani, bár némelyi-
kük „roggyant”, helyenként „alá kell dúcolni”. Mivel a 
szűrővizsgálatok az egészségügyi ellátásba ágyazottak, 
mint egy állatorvosi ló, annak valamennyi anomáliáját 
produkálják. A szervezést biztosító ún. adminisztratív 
kapacitások az ÁNTSZ által – ugyan egyre szűkebb 
keresztmetszetként – biztosítottak. Az ÁNTSZ regio-
nalizációja és a nagyarányú létszámcsökkentések so-
rán a szűrési koordináció létszáma mára mintegy felé-

re csökkent. Az információs rendszer (OSZR: Orszá-
gos Szűrési információs Rendszer) nagyrészt kiépült, a 
minőségbiztosításban számos elem elkészült, azonban 
a szükséges (input, folyamat, output, outcome és 
impact) indikátorok jelentős része nem állítható elő, 
az OSZR által használt indikátor-készlet hiányos. Szá-
mos folyamatindikátor (pl. szűrésre behívottak, szűré-
sen megjelentek száma, technikai okból megismétlen-
dő vizsgálatok száma, nem-negatív lelet miatt vissza-
hívottak száma és aránya), valamint a szűrővizsgálat 
közvetlen eredményeit jelző ún. outcome-indikátorok 
(pl. szűréssel felismert rákesetek száma, ún. kis-rákok 
aránya) rendelkezésre állnak, azonban olyan indikáto-
rok, amelyek előállításához további diagnosztikai vizs-
gálatok, vagy az elvégzett kórszövettani vizsgálatok 
eredményeinek ismerete szükséges már nem. Nem 
rendelkezünk a szűrőprogram minőségének meghatá-
rozásához szükséges legkeményebb indikátorral, a 
tévesen negatív esetek számával (intervallum rákok), 
mivel ezek ismerete szükséges, a szűréstől függetlenül 
előforduló, patológiailag diagnosztizált összes rákese-
tet kellene ismerni. Magyarországon ma sem mondha-
tó meg, hogy a szűrővizsgálatok mennyire eredménye-

4. ábra
Szervezett, célzott népegészségügyi szűrések működésére fordított költségek 2002-2007
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sek, és hatékonyak. Az ötéves túlélés nem kalkulálható, 
ezáltal a társadalmi szintű haszon (életévnyereség) 
nem számítható. Az egyéni egészségügyi adatok védel-
me érdekében a szűrendők és a kiszűrtek személyi 
azonosító és egészségügyi (haláloki) adatai nem kap-
csolhatók össze, egyetlen szervezet sem kezelheti azo-
kat [10].

A források többé kevésbé adottak, az elmúlt idő-
szakban, a romló gazdasági környezet ellenére- az 
alapvető működtetéshez a források rendelkezésre áll-
tak. A szervezett, célzott népegészségügyi szűrések 
forrásait:

1. az állami költségvetés és 
2. az E-alap biztosítja, valamint 
3. alkalomszerű egyéb források támogatják (4. ábra).

Emlőszűrés

Az országosan szervezett mammográ!ás emlőszű-
rés 2001. decemberében indult meg, és megszakítás 
nélkül folyik Magyarországon. Jelenleg 37 Komplex 
Mammográ!ás Központ (KMK) és 7 Mammográ!ás 
Szűrő Állomás (MSZÁ) folytat emlőszűrési tevékeny-
séget. Az eredmények nemzetközi összehasonlításban 
is jónak mondhatók, és meggyőznek a népegészség-
ügyi emlőszűrés hasznosságáról. A nőlakosság részvé-
teli kedvének növelésével az elérhető haszon is tovább 
növelhető lenne (I. táblázat) [11, 12, 13].

Méhnyakszűrés

Az első meghívóleveleket 2003 októberében küld-
ték ki országszerte.

Kezdetektől a legnagyobb probléma a szervezett 
méhnyakszűrésen regisztrált résztvettek alacsony szá-
ma. A megjelentek számáról továbbra is a meghívóle-
vélről leválasztott mintakísérő lappal a kijelölt citoló-
giai laboratóriumokba érkezett minták számából pró-
bálunk következtetni. Így a compliance, a lakossági 
részvétel rendkívül alacsony. A problémák feltárása 
már 2005-ben is megtörtént, a megoldásra folyamato-
san frissített komplex intézkedési terv készült (ún. 21 
lépés keretében), azonban előrelépés nem történt [14, 
15, 16].

Nem sikerült előrelépni a magán nőgyógyászok 
szűrésekbe integrálása terén, holott több felmérés 
(OLEF) szerint a célcsoport mintegy harmada (30–
40%) ezt a lehetőséget veszi igénybe, illetve a célcso-
port több mint két harmada úgy véli, hogy részt vett 
valamilyen formában méhnyakszűrésen (MicroLEF 
2007, EMKI 2009, Jedlik Ányos Program: NKFP1-
00003/2005 projekt). Máig ható probléma, hogy az 
OEP a méhnyakszűrés indulása után, a megfelelő fel-
tételekkel rendelkező citológiai laboratóriumokkal 
nem kötött szerződést. Ezek kiskapuk a diagnosztikus 
vizsgálatok irányába, és csökkentik a szűrésen való 
részvétel visszajelzési számát (diagnosztikus vizsgálat-
nak álcázott szűrés). Továbbá a szűrés keretében ren-
delő intézetekben levett keneteket így nem küldik a 
nőgyógyász kollégák az akkreditált laboratóriumokba. 
Ez magyarázza azt az ellentmondásos tényt, hogy az 
OEP évről évre mintegy 900- 950 000 cervix citológiai 
vizsgálatot !nanszíroz „diagnosztikus kódon”, az 
„onkológiai éberség” jegyében, miközben a méhnyak-
rák miatti halálozás nem változik. Ez a tény az oppor-
tunisztikus szűrés csődjét jelzi, valamint azt, hogy csak 
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Emlőszűrés 2002–2003 2004–2005 2006–2007 2008 WHO/EU elvárás

Részvételi arány 41,94% 37,20% 52,49% 49,42% Min. 70%

Visszahívási arány 8,64% 5,74% 5,48% 4,79% 10% alatt

Műtétek aránya 0,56% 0,36% 0,35% 0,36% 2% alatt

Jó-/rosszindulatú 1:1,9 1:2,6 1:2,96 1:3,98 ≤ 1:2

Malignus daganatok   

A műtéti anyagban 66,30% 71,90% 78,00% 80,74% >50%

Összes vizsgált között 0,34 0,3 0,26 0,29 0,2 – 0,7

Kis rákok aránya 54,50% 41,30% 60,14% 46,78% ≥50%

Intervallum rákok aránya ? ? ? ? < 30%

I. táblázat
Szervezett, célzott népegészségügyi emlőszűrések eredményei indikátorokkal

az EU/WHO elvárásokhoz viszonyítva



eredeti közlemények

népegészségügy / 87. évfolyam 4. szám

272

a magas részvételi arányú szervezett célzott szűrés a 
megoldás. 

A látszólag alacsony compliance egy másik fő oka, 
hogy a nőgyógyász szakorvosi vizsgáló helyek hozzá-
férhetősége és elérhetősége korlátozott a falusi lakos-
ság számára. Megoldást jelenthet egyrészt a szűrési 
lehetőség rendszerszerű (nem kampányszerű!) „hely-
be vitele” szakorvosok által (SZMSZ), illetve a szakor-
vosok helyett az erre a célra kiképzett, az adott terüle-
ten dolgozó védőnő végzi a kenetvételt. Jelenleg zajlik 
az ún. védőnői mintaprogram, melyben 110 védőnő –
megcélozva az eddig más módon el nem érhető, szűré-
sen soha részt nem vett és a feltételezések szerint a 
halálozás fő tömegét adó csoportot – veszi le a kenetet 
és küldi a citológiai laboratóriumba, valamint taná-
csokkal látja el a szűrendő nőt. A protokoll szerint 
bármilyen elváltozás esetén nőgyógyászhoz tanácsolja 
a pácienst. 

A problémák feltárása egyértelművé tette, hogy a 
méhnyakszűrési program alulteljesítésének oka a Ma-
gyarországon hagyományosan kialakult szűrési gya-
korlatban van, nevezetesen abban, hogy a méhnyak-
szűrést az ún. „nőgyógyászati szűréssel” azonosítják, 
azaz a méhnyakszűrés „kapuőrei” a nőgyógyászok. Ezt 
a gyakorlatot nem csak a nőgyógyászok praxis-érdeke, 
hanem a nőlakosság „megszokása” is rögzíti, amelyet a 
!nanszírozási redszer csak tovább erősít. (Jellemző 
módon, 2007-ben, miközben az OSZR csupán 50 000 
körüli szűrővizsgálatot tartott nyilván, az OEP 950 000 
körüli „diagnosztikus citológiai vizsgálatért” !zetett 
térítést).

Különösen azokat az asszonyokat szükséges célba 
venni és a szűrésen megjelenésre rábírni, akik még 
sohasem részesültek nőgyógyászati szűrővizsgálatban 
(ezek a becslések szerint a céllakosság mintegy két-
harmadát teszik ki, és ezek sorából kerülnek ki a fatális 
kimenetelű esetek).

Vastagbélszűrés

Kormányzati döntés értelmében a vastagbélszűrés 
bevezetése szakaszosan történik. Ezidáig csak pilot-, 
modell-, illetve mintaprogramok zajlottak az ország-
ban. Az első modellprogram 2004 májusában indult, 
majd 2007. év decemberében ideiglenesen befejező-
dött. A programot szakmai viták kísérték végig. Ezek 
egyfelől a székletbeli rejtett vérzés kimutatására hasz-
nált módszert (hagyományos FOBT) kérdőjelezik meg, 
vagy az eddig használt immunológiai széklet-vér ki-

mutatás (bispeci!kus FIT standardizált formája), más-
felől az „egylépcsős”, endoszkópos „szűrési” módoza-
tot preferálják, amelynek népegészségügyi alkalmazá-
sa Magyarországon nehezen kivitelezhető. Újabban a 
virtuális kolonoszkópia, illetve az M2-PK (piruvát 
kináz) enzim kimutatási módszer is jelöltként jelent-
kezik a vastagbélrák szűrési módszerek között. 2008.
év folyamán számos egyeztetés, konszenzuskeresés 
után megállapodás született a 2009-ben induló „új” 
vastagbélszűrési mintaprogramról. A megállapodás a 
2008. november 18.-án tartott Konszenzus Konferen-
cia ajánlásain alapul:

1. A vastag- és végbélrák által okozott betegségte-
her, a betegség epidemiológiai súlya, valamint 
a célbetegség szűrővizsgálatra alkalmassága a 
tömegszűrés folytatását sürgeti. A késlekedés-
nek, vagy a szűrővizsgálatok elmaradásának az 
ára nagyszámú megmenthető életév elmaradása.

2. A bizonyítékon alapuló egészségpolitika („evi-
dence-based health policy”) és a bizonyítékon 
alapuló népegészségügy („evidence-based pub-
lic health”) jelenlegi állása szerint, a teljes 
népesség átlagos kockázatú hányadának, azaz 
az 50–70 év közötti fér!ak és nők vastag- és 
végbélszűrésének ajánlott módszere a széklet-
beli rejtett vérzés kimutatása immunkémiai 
(FIT) módszerrel. A széklet-vérteszt nem-
negatív eseteiben teljes kolonoszkópiát kell 
végezni a feltételezett elváltozás kizárása, vagy 
a vérzés helyének és okának megállapítása cél-
jából. 

3. A széklet-vérteszt kiválasztásánál tekintettel 
kell lenni a módszernek a szűrésben tapasztalt 
hatékonyságára, megbízhatóságára, egyszerű-
ségére (amelynek mutatója a laboratóriumi 
folyamathoz és a minták leolvasásához szüksé-
ges idő), valamint CE minősítésére, kereskedel-
mi elérhetőségére, és költségkihatásaira. A vá-
lasztott teszt előnyére szolgál, ha nem kíván 
diétás és gyógyszeres megszorításokat.

4. A széklet-vérteszttel párhuzamos, válaszható 
vizsgálati lehetőséget kínál a vastagbél teljes 
hosszára kiterjedő kolonoszkópia, amelyet 
választható opcióként lehet már a szervezett 
szűrésre szóló meghívólevélben a népesség 
!gyelmébe ajánlani, hangsúlyozva annak min-
den előnyét (a vastagbél teljes hosszában a bél-
nyálkahártya minden esetleges rendellenessé-
gét a vizsgáló szem számára láthatóvá teszi, 
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úgymint kezdődő daganat, daganatmegelőző 
polip stb.), és megterhelő voltát (előkészítés, 
szedálás, nem kellemes vizsgálat, utóellenőrzés.)

Az egészségügyi kormányzat elvetette az elsődleges 
kolonoszkópiát, mint szűrési lehetőséget. Mindezek 
!gyelembe vételével zajlott a 2009. évi vastagbélszűré-
si mintaprogram, amelyben széklet vér kimutatására 
alkalmas humán haemoglobin-speci!kus immunké-
miai, kvantitatív, automatizált eredményt szolgáltató 
módszert (FOBT GOLD) alkalmaztunk (2 minta/pá-
ciens). 172 háziorvos és asszisztens vett részt az ország 
5 régiójából és 20 000 átlagosan veszélyeztetett korú 
személy szűrését végezte el. A program kivételes és 
mintaszerű abban a tekintetben, hogy teljes mérték-
ben a háziorvosi kapuőri feladatellátásra épített: a há-
ziorvos ellátta/ellátja a betegtájékoztatást, személyes 
találkozás alkalmával kezdeményezi a de!nitív szűrő-
vizsgálatot, megkapja a laboratóriumi leletet, és dönt, 
nyomon követi és menedzseli a betegutat (intézi a ko-
lonoszkópiás vizsgálatot, nyomon követi a beteg sor-
sát). Az önként résztvevő háziorvosok a kapuőri fel-
adatukat a maximálisan ellátták. 40 000. mintavételi 
eszközből 39 644. került kiadásra a páciensek számára. 
A beteg compliance a kiadott-elfogadott pá-cienscso-
magok alapján 99,11%. A kiadott mintavételi eszkö-
zökből 33 117 érkezett vissza az ÁEK Központi labora-
tóriumába. (szűrési compliance 84,99 %). 0,49 % (48 
fő) jelezte, hogy nem kíván a továbbiakban semmilyen 
szűrővizsgálatban részt venni. Az ő további folyama-
tos gondozásuk és ellátásuk jelenti a legnagyobb fel-
adatot a háziorvosi csapat számára.

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI MEGFONTOLÁSOK

A szervezett lakossági onkológiai szűrővizsgálatok 
kapcsán az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
elvégezte ezen szűrések egészség-gazdaságtani elem-
zését is, hogy a szűrési programok költség-hatékony-
sági mutatói rendelkezésre álljanak. A szűrővizsgála-
tok gazdasági összefüggéseinek vizsgálata hazánkban 
is komoly múltra tekint vissza [17, 18, 19].

A mammográ!ás emlőszűrés esetében a megmen-
tett életek költsége a mortalitás várható csökkenésé-
nek függvényében változik: 5,7 millió Ft (19 876 USD, 
22 190 EURO)/élet és 17,8 millió Ft (62 047 USD, 
69 273 EURO)/élet között változik. Az egy megmen-
tett életévre levetített költség 271 eFt (946 USD, 1 057 
EURO)/életév és 847 eFt (2 955 USD, 3 299 EURO)/

életév között változik. A szervezett emlőszűrő prog-
ram költség-hatékonysági mutatói elfogadhatóak vol-
tak a !nanszírozói oldal (OEP) számára [20, 21].

A méhnyakrák szűrések esetében egy megmentett 
élet várható költsége sikeres szűrési program esetén 
16,6 millió Ft/élet (57 792 USD), míg kevésbé sikeres 
program esetén 33,8 millió Ft/élet (118 093 USD). Egy 
megmentett életév várható költsége sikeres szűrési 
program esetén 0,7 millió Ft/életév (2 513 USD), míg 
kevésbé sikeres program esetén 1,5 millió Ft/életév 
(5 134 USD). A költség-hatékonysági mutatók itt is 
elfogadhatóak voltak az OEP számára [22, 23].

A colorectalis szűrési program esetében a megmen-
tett életek költsége a mortalitás várható csökkenésé-
nek, illetve az alkalmazott szűrési módszer függvény-
ében 4,0 millió Ft (13 968 USD, 15 595 EURO)/élet és 
16,3 millió Ft (56 952 USD, 63 584 EURO)/élet között 
változik. Az egy megmentett életévre levetített költség 
307 909 Ft (1 074 USD, 1 200 EURO)/életév és 1,25 
millió Ft (4 381 USD, 4 891 EURO)/életév között vál-
tozik. Bár a költség-hatékonysági mutatókat itt is ked-
vezőnek értékelhetjük, a szervezett szűrés országos elin-
dítása nem történt meg [24, 25].

ÖSSZEFOGLALÁS

Magyarországon a szekunder prevenció erőteljesen 
előtérbe került, elsősorban a rövid és középtávú ered-
ményessége miatt. 

A technológiák rapid fejlődése újabb és újabb mód-
szereket adhat a szakemberek kezébe. Új szűrési mód-
szerek csak akkor vezethetők be, amennyiben megfe-
lelnek a hatásossági, eredményességi és hatékonysági 
feltételeknek. A piaci érdekek a feltételeket a piacra lé-
pés gátjának tekintik, igyekeznek megkerülni azokat. 
Döntéshozatali szinten nem rendelkezünk egységes 
rendszerrel a probléma kezelésére. 

A Népegészségügyi Program keretében a daganatos 
halálozás visszaszorítását megcélzó nagy szűrési rend-
szerek a daganatos halálozásban mintegy 3–4%-os 
javulást képesek elérni, megfelelő lakossági részvétel 
mellett.

Az emlőszűrés rendszere a szakterület mai állásá-
ban foglalt ajánlások szerint működik, szakmai ered-
ményei kielégítők, jóllehet a lakossági részvétel az elő-
irányzott 70%-os átszűrtség alatt maradnak. 

A méhnyakszűrés eredményessége messze a vára-
kozás alatt marad. A helyzetet a hagyományos gyakor-
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lattal való szakítás, és a szűrési gyakorlatnak a nemzet-
közi „state-of-the-art”-hoz való igazítása javíthatja, 
aminek első lépése, a védőnői mintaprogram folya-
matban van.

A vastagbélszűrési „új mintaprogram” jelenleg zaj-
lik, az eredményei messze jobbak az előzetesen várt-
nál.
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Összefoglalás: A szerzők a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása alapján 
mutatják be az orvosi, pedagógiai, foglalkozási és szociális rehabilitáció fogalomrendszerét. Elemzik az 
orvosi rehabilitáció szakmai feltételeit, a másodlagos károsodások jelentőségét, megelőzésük fontosságát. 
A rehabilitációs szükséglet hazánkban pontosan nem ismert. A rehabilitálandók száma függ a primer és 
szekunder prevenció eredményességétől, és a fogyatékos emberek számától. A rokkantnyugdíjasok száma 
jelentősen csökkenthető lenne, ha a hivatalos szervekben, vagy a kérelmezőkben meg lenne a szándék a 
munkába állásra. A megfelelő rehabilitációs ismeretek sajnos mind döntéshozói, mind ellátói oldalon hiá-
nyosak hazánkban. A fogyatékosság, illetve a rehabilitáció hazai költségeit nem ismerjük. Külföldi adatok 
alapján a rehabilitáció az indirekt költségek csökkentése révén jelentős megtakarítást eredményez.
Kulcsszavak: rehabilitáció helyzete, Magyarország, költségek, szükségletek

Summary:
 Authors give an overview of medical, educational, occupational and social rehabilitation, based on the 
International Classi;cation of Functioning Disability and Health. Professional requirements of medical 
rehabilitation, the importance of secondary conditions, and their prevention are analysed. The need of 
rehabilitation is not known in Hungary. It depends on the e=ectiveness of primary and secondary preven-
tion and the number of patients with disability. The number of persons on disability pension could be sig-
ni;cantly decreased if both o@ces and persons applying for disability pension had an intention for return 
to work. Unfortunately decision makers and providers of health services have insu@cient knowledge in 
rehabilitation. The costs of disability and rehabilitation are not known in Hungary. Based on foreign data, 
rehabilitation can save signi;cant resources by decreasing indirect costs.
Keywords: state of rehabilitation, Hungary, costs, needs

Az orvosi, foglalkozási és szociális rehabilitáció 
helyzete Magyarországon

The current state of medical, occupational and 
social rehabilitation in Hungary

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet – 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. – Tel./Fax: (1) 336 04 40
E-mail: balintg@mail.datanet.hu 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara*

AZ ORVOSI, PEDAGÓGIAI, FOGLALKOZÁSI, 
SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ FOGALOMKÖREI

Feltételezzük, hogy az olvasó a fogyatékosság, a fo-
gyatékos ember fogalmát ismeri. Ezért, és terjedelmi 
korlátok miatt a de!níciótól és a fogyatékosság fogal-
mának körülírásától eltekintünk, és utalunk a releváns 
szakirodalomra. Emlékeztetőül csak a WHO koncep-
ciónak az emberi lét három dimenzióját, valamint a 
fogyatékosság kialakulását befolyásoló tényezőket 
bemutató ábrát közöljük (1. ábra.). A fogyatékosság 
tehát a megváltozott egészségi állapotú személy és 

környezete kölcsönhatásának eredményeként alakul 
ki [1, 2]. 

„A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség 
nemzetközi osztályozása” (FNO)-ban testi struktúrák 
és funkciók, illetve azok károsodásai (az FNO-ban a 
testi funkciókhoz tartoznak a pszichés funkciók is) 
felelnek meg a biológiai, a tevékenység akadályozottsá-
ga és a részvétel korlátozottsága, személyes faktorok, 
illetve  a környezeti tényezők a szociális összetevőnek.

Ez a rehabilitáció bio-psziho-szociális modellje, amely 
számbaveszi, hogy egy betegség krónikus voltát és a 
fogyatékosságot nemcsak a szomatikus sérülés és 
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funkciókiesés, hanem pszichés és társadalmi tényezők 
is okozhatják: betegség, viselkedés, tévhitek, megküz-
dési stratégiák, az anyagi kompenzáció mértéke, beteg-
ség szerep, kulturális tényezők.

Hazánkban így pl. a rehabilitáció gyakori akadálya 
az a tévhit, hogy bizonyos károsodás – pl. szívinfark-
tus vagy porckorongsérv műtét – vagy funkció korlá-
tozás – pl. valamelyes fájdalom – eleve lehetetlenné 
teszi a munkába állást.

Szociális-társadalmi tényezők, melyek nálunk a 
rehabilitációt és ezen belül a foglalkozási rehabilitációt 
gátolják:

– a kellő orvosi felvilágosítás hiánya
– az üzemegészségügy nem megfelelő volta
– az a tévhit, hogy munkába állás előtt a betegnek 

„teljesen” meg kell gyógyulnia
– a munkaadók és munkavállalók közti kapcsolat 

hiánya az akut betegség stádiumban
– a munkaadó merevsége, pl. részmunkaidő, időle-

ges könnyített munka biztosítása terén
Amíg ezeket a szemléleti és gyakorlati hibákat tár-

sadalmi szinten nem változtatjuk meg, nem számítha-
tunk arra, hogy a rehabilitáció hatékonysága javul.

Nem tekinthetünk el a rehabilitáció és különböző 
részterületeinek bemutatásától, értelmezésétől. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlősé-
gük biztosításáról kihirdetett 1998. évi XXVI. törvény 
4.§ b) pontja fogalom meghatározása szerint a „reha-
bilitáció: az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, 
képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendsze-
rekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogya-
tékos személy képességének fejlesztése, szinten tartása 

a társadalmi életben való részvételének valamint önál-
ló életvitelének elősegítésére.” A 19. § megállapítja, 
hogy „A fogyatékos személynek joga van a rehabilitá-
cióra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatá-
sok, ellátások biztosítják.”

„Az orvosi rehabilitáció célja” az egészségügyről 
megalkotott 1997. évi CLIV. törvény 100.§ megfogal-
mazása szerint, „hogy az egészségi állapotukban káro-
sodottakat és fogyatékosokat – az egészségtudomány 
eszközeivel – meglévő képességeik (ki)fejlesztésével, 
illetve pótlásával segítsék abban, hogy önállóságukat 
minél teljesebb mértékben visszanyerjék, és képessé 
váljanak a családba, munkahelyre, más közösségbe va-
ló beilleszkedésre.”

A Fizikális és Rehabilitációs Medicina Európai Uniós 
Szakképzési Szekciója (UEMS PRM) a közelmúltban 
kiadott Fehér Könyvben a szakterületre az alábbi de!-
níciót alkotta meg [3].

„A !zikális és rehabilitációs medicina önálló orvosi 
szakma, amely a !zikai és kognitív funkciók, a tevé-
kenységek (beleértve a viselkedést), a részvétel (bele-
értve az életminőséget) fejlesztésével, és a személyes és 
környezeti tényezők módosításával foglalkozik. Fele-
lős tehát a fogyatékosságot okozó egészségi állapotú, 
társbetegségekben szenvedő betegek prevenciójáért, 
diagnosztikájáért, kezeléséért és rehabilitációjának irá-
nyításáért, valamennyi életkorban.

A PRM szakorvosai az akut és krónikus egészségi 
állapotú személyeket, amelyekre példa a vázizom- és 
idegrendszeri rendellenességek, a kismedencei szer-
vek funkciózavarai, a kardiorespiratorikus elégtelen-
ség, valamint a krónikus fájdalom és a rosszindulatú 

1. ábra
A funkcióképesség, fogyatékosság és az egészség nemzetközi osztályozása

Egészségi állapot
(betegség, rendellenesség)

Test
funkció/struktúra

(károsodások)

Tevékenység
(akadályozottság)

Részvétel
(korlátozottság)

Környezeti tényzők Személyes tényezők
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daganatok által okozott fogyatékosság, holisztikus 
szemlélettel kezelik.

PRM szakorvosok különböző ellátó helyeken dol-
goznak az akut ellátást végző egységektől a közösségi 
szolgáltatásokig. Speciális diagnosztikai felmérő esz-
közöket használnak, és gyógyszeres, !zikális kezelést, 
technikai, képzési és foglalkoztatási beavatkozásokat 
alkalmaznak. Átfogó képzettségük folytán elsősorban 
multiprofesszionális teamek tevékenységének vezetői-
ként tudnak optimális eredményeket elérni” [3].

Kritikusan olvasva a fenti de!níciót feltűnik, hogy 
az orvos „Felelős... a fogyatékosságot okozó egészségi 
állapotú, társbetegségekben szenvedő betegek... reha-
bilitációjának irányításáért.” Ebből a megfogalmazás-
ból nem derül ki, hogy az irányítás a folyamat mely 
szereplőjére irányul? Csak sejthetjük, hogy elsősorban 
a rehabilitációs team többi tagjának irányításáról van 
szó. Egy másik értelmezés szerint „A rehabilitáció te-
hát aktív, dinamikus folyamatként határozható meg, 
amely segíti a fogyatékos személyt abban, hogy meg-
szerezze azt a tudást és azokat a képességeket, ame-
lyekkel maximalizálhatja !zikai, pszichés és szociális 
funkcióit” [4]. Itt tehát arról van szó, hogy a rehabilitá-
ciós team a fogyatékos embert segíti abban, hogy saját 
maga szerezze meg a tudást, fejlessze a képességeit. 
Jelen közlemény szerzői ezzel az utóbbi értelmezéssel 
értenek egyet.

A pedagógiai rehabilitáció egyrészt a sajátos nevelé-
si igényű gyermekek speciális oktatását, gyógypeda-
gógiai nevelését, másrészt a felnőtt korúak felzárkóz-
tató, illetve szakmai képzését, átképzését, továbbkép-
zését foglalja magába. Utóbbiak a foglalkoztatási reha-
bilitáció felé határterületet képeznek.

A foglalkoztatási rehabilitáció a tevékenységük-
ben akadályozott, munkavégzésükben tartósan korlá-
tozott embereknek – lehetőség szerint a nyílt – mun-
kaerő-piaci integrációját célozza. Legfontosabb felté-
telei, hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a 
minél teljesebb értékű foglalkoztatásra, és érdekeltek 
legyenek a munkavállalásban, illetve a másik oldalról, 
a munkaadók és a munkatársak befogadóvá váljanak a 
fogyatékos emberek iránt, valamint a megváltozott 
szükségleteiknek megfelelő körülmények biztosításá-
ban legyenek együttműködők.

A szociális rehabilitáció a fogyatékos embereknek a 
társadalomba, a közösségbe való beilleszkedését, visz-
szatérését támogatja a szociális szolgáltatások útján. 
Eszköztárában a mindennapi életvitelhez szükséges 
készségek, valamint a szociális együttélési, adaptációs 

stratégiák fejlesztése, a visszaesések megelőzése, az 
anyagi támogatás, a szociális gondozás, a megfelelő 
lakás és közlekedési lehetőségek biztosítása, a szabad-
idő kulturált és egyenrangú eltöltésének elősegítése, 
valamint az érdekképviseleti szervezetek egyes szol-
gáltatásai, továbbá a társadalom szemléletének formá-
lása egyaránt beletartozik.

A rehabilitáció részterületei tehát megegyeznek a 
szélesen értelmezett szociálpolitika területeivel. Az 
orvosi rehabilitáció általában időben megelőzi a többi 
területet, az elsődleges fontosság azonban időben vál-
tozik. A fogyatékos ember aktív együttműködése a 
rehabilitáció valamennyi területén, az egész rehabili-
tációs folyamatban elengedhetetlen.

A REHABILITÁLANDÓ SZEMÉLYES TÉNYEZŐI, 
KÖRNYEZETE

A fogyatékos személy személyes tényezői, amelyek 
egyelőre nem képezik az FNO részét, nagyon is fonto-
sak a rehabilitáció eredménye szempontjából. Ueda és 
Okawa [5] modellje szerint a szubjektív tapasztalat nem-
csak kölcsönhatásban van a személy viselkedésével, 
hanem jelentősen befolyásolja is azt, és ezen keresztül 
az objektív környezeti tényezők nyomán előálló reha-
bilitációs eredményt. Csak néhány kiemelt példát em-
lítünk. Így pl. megbízik-e a fogyatékos ember mások-
ban (pl. a rehabilitációs team tagjaiban), illetve benne 
megbíznak-e, másokat okol-e állapotáért, vagy úgy 
érzi, hogy mások őt okolják; szembenéz-e a nehéz-
ségekkel, vagy megpróbálja azokat elkerülni; felelős 
döntéseket hoz-e, vagy menekül a felelősségtől; jól 
vagy rosszul motivált? Ezek a rehabilitációs team tag-
jai előtt ismert kérdések, esetenként problémák. Meg-
oldásuk türelmet és hozzáértést tételez fel. Mivel az 
emberek nagyon különbözőek, még a türelem és a 
hozzáértés megléte sem hoz mindig sikert. Ilyen eset-
ben személyes tényezők is akadályozhatják a rehabili-
táció eredményességét.

Az orvosi rehabilitációs ellátás eredményessége és 
hatékonysága a rehabilitálandó embertől, egészségi 
állapotához nem köthető személyes tényezőitől, vala-
mint környezeti tényezőktől is függ. A környezeti 
tényezők magukba foglalják az egészségügyi ellátó-
rendszert, annak egészségpolitikai és !nanszírozási 
szabályaival, valamint a benne dolgozók attitűdjeivel 
együtt. A másik, legfontosabb környezeti tényezőt az 
érintett ember legszorosabb szociális környezete, első-
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sorban családja alkotja. (A legfontosabb környezeti 
tényezők az FNO segítségével leírhatók: pl. e310, e355, 
e410, e450, e580).

AZ ORVOSI REHABILITÁCIÓ EREDMÉNYESSÉ-
GÉNEK SZAKMAI FELTÉTELEI

A fentiekből világosan kiderül, hogy a PRM szakor-
vosnak az orvosi rehabilitációban döntő szerepe van, 
de tevékenysége nem nélkülözhető a pedagógiai, a 
foglalkozási és a szociális rehabilitáció területén sem. 
A PRM hazánkban csak néhány éve elsőként megsze-
rezhető szakképesítés. PRM szakképesítést szerzett 
orvosok száma alacsony. 

Még nagyobb hiányosság, hogy a PRM oktatása 
graduális orvosképzésünkből eddig teljesen hiányzott, 
így az eddigi orvosgenerációknak rehabilitációs szem-
lélete, ismeretanyaga alig van. Újabban a Debreceni 
Egyetem Orvosegészségügyi Centruma létesített Re-
habilitációs Tanszéket, a Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvosi Kara pedig Rehabilitációs Tanszéki Cso-
portot, többi orvoskarunk még idáig sem jutott el. 
Amíg ez a helyzet nem változik, alig van motiváció 
arra, hogy a graduális képzést befejező !atal orvos 
ilyen szakképzési irányt válasszon. Ezen kívül termé-
szetesen rendkívül fontos lenne az egész társadalom, 
de különösen a munkaadók és munkavállalók rehabi-
litációs szemléletének kialakítása.

Az eredményesség és a hatékonyság fontos befolyá-
soló tényezője a primer orvosi ellátás minősége. Hajla-
mosak vagyunk sok szövődményt az ellátás során 
tapasztalt gyakoriságuk miatt „obligátként” elkönyvel-
ni, noha azok megelőzhetőek. A megelőzhető, az 
elsődleges károsodást nem szükségszerűen követő 
állapotokat másodlagosnak nevezzük. Ezek különösen 
jellemzőek, pl. a központi idegrendszer súlyos sérülé-
seit, károsodásait követően. A másodlagos állapotok-
nak és megelőzésüknek az utóbbi években rohamosan 
növekvő irodalma van. Egy nagyméretű követéses ame-
rikai vizsgálatban azt találták, hogy ezek leggyakrab-
ban a mozgásfunkciók károsodásához kapcsolódnak 
[6]. Egy holland tanulmány szerzői az intenzív terápi-
ás osztályt elhagyó személyek körében a tevékenysé-
gek akadályozottságát 30–60% között észlelték [7]. 
Koponyaagyi traumát követően, a rehabilitációs osz-
tályra érkezés időpontjában, hazai vizsgálatban 17 és 
51% között fordultak elő különböző szervrendszere-
ket érintő másodlagos károsodások [8]. Mindazonál-

tal a másodlagos károsodások megelőzésének az első 
orvosi ellátás során kell(ene) elkezdődnie. Nem szük-
ségszerű például, hogy súlyos koponyaagyi trauma 
után, igen nagy kontraktúrákkal, urológiai és légúti 
szövődményekkel, felfekvésekkel, súlyosan alultáplált 
állapotban kerüljenek rehabilitációs osztályra egyes 
betegek. Úgy véljük, hogy a jelenlegi helyzet részben a 
képzés hiányosságai miatt állt elő, másrészről azonban 
rendszer-szintű, az ellátórendszerből és szabályozásá-
ból fakadó, pl. ellátás-szervezési és/vagy !nanszírozási 
okai is vannak. A teljesítmény!nanszírozás közgazda-
sági ösztönzői torzíthatják az orvosok esküjük szerinti 
tevékenységét is.

Krónikus betegek esetében is gyakran alakulnak ki 
másodlagos állapotok. Nem szükségszerű pl. rheu-
matoid arthritisben a kezek súlyos ulnardeviatios de-
formitásának a kialakulása. Ezekben az állapotokban a 
korai kezelés, a gondozás és a szekunder prevenció [9] 
lehet a megoldás, ha abban az ellátókat – és egyúttal a 
betegeket is – érdekeltté teszik. Ehhez rendkívül fon-
tos mind a nagyközönség, mind a betegek, de a házi-
orvos és szakorvos megfelelő képzése is [9, 10, 11]. 
Főleg az alapellátás, és vele szoros együttműködésben 
a járóbeteg szakellátás szerepét érdemes hangsúlyozni. 
A gondozáshoz nyilvánvalóan szükségesek a szakis-
meretek is. Az évenkénti hospitalizáció (szanatóriumi 
kezelés) krónikus betegségekben nem feltétlenül szol-
gálja jól a gondozást és a szekunder prevenciót. Szoro-
sabb, szükség esetén napi kapcsolatra lehet szükség. 
Olyan kapcsolatra, amelyben a beteg ember életmódja 
és környezeti tényezői az ellátók részére ismertek vagy 
megismerhetők. A közelség, az ebből származó napra-
kész ismeretek a szakemberek és a páciensek között 
képezik a közösségi ellátás egyik legfontosabb elő-
nyét.

A krónikus betegségben szenvedők gondozásában, 
szekunder prevenciójában az időszerűséget hangsú-
lyoztuk. Ez a rehabilitáció esetében is igen fontos 
tényező. Néhány gazdagabb országban (NSZK, USA) 
időközben megvalósították az Országos Orvosi Reha-
bilitációs Intézet immár 20 éves tervét, intenzív osz-
tályt hoztak létre rehabilitációs intézetekben. Így a leg-
súlyosabb központi idegrendszeri sérülteket korán – a 
sérülés után 1-2 nappal – tudják átvenni. Ennek ered-
ményeként a másutt szinte szükségszerűen kialakuló 
szövődményeket az ezekben járatos teamek meg tud-
ják előzni. A rehabilitáció időtartama jelentősen, felé-
re, harmadára csökkent, hiszen nem kell szövődmé-
nyeket kezelni, elegendő „csak” a rehabilitációval fog-
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lalkozni. A hatékonyság tehát jelentősen javult. Másik 
megoldás lehet a rehabilitációs team szolgáltatása az 
akut ellátó osztályon, pl. mobil teamek formájában. A 
lényeg ebben az esetben is a rehabilitáció korai elkez-
dése, a másodlagos állapotok megelőzése.

Külön említést érdemel az idősek rehabilitációja. A 
Komprehenzív Geriátriai Felmérés és Kezelés prog-
ramja az idősek egészségének javítását célozza, – fel-
mérve az idősek orvosi, pszichoszociális, funkcionális, 
környezeti helyzetét és problémáit [12] – meta-analí-
zise szerint ezek a programok meghosszabbítják az 
életkort, !zikai és kognitív funkcióit.

A REHABILITÁLANDÓK SZÁMA

A rehabilitálandók számára vonatkozóan nincsenek 
hazánkban megfelelő adatok. Sem a diagnózis (BNO) 
alapú, sem az ellátási események alapján gyűjtött ada-
tok nem megbízhatóak. Az azonban az OEP TAJ alapú 
nyilvántartásából tudható, hogy évente hány ember 
részesül orvosi rehabilitációban fekvőbeteg osztályon. 
Ez a szám 2003-ban 126 380 fő volt [13]. A rehabilitá-
ciós ágyszám 2007-ben történt, mintegy 16%-os növe-
lése folytán várhatóan ez a szám is megemelkedett. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a jelenleg rokkantnyug-
díjban lévők többszázezres száma csökkenthető lett 
volna, ha munkaképesség csökkenésük megállapítása, 
vagy ahogyan nevezni szokták rokkantosításuk esetén 
akár a hivatalos szervekben, akár a rokkantnyugdíjba 
kerülőkben meg lett volna a szándék. Derékfájásban 
szenvedők rokkantosítása elkerülhető gyors, e{ektív 
kezeléssel, gyors munkába állítással. Hosszú kereső-
képtelenséget követően a derékfájós beteg általában 
nem állítható munkába [14, 15]. Rendkívül fontos az 
alkalmazottak és betegek felvilágosítása [16], valamint 
a megfelelő preventív torna [17]. Van arra vonatkozó 
nemzetközi adat, hogy ellentétes anyagi érdekeltség a 
rehabilitálandó személy motiváltságát csökkenti [18]. 
Fontos lenne, hogy hazánkban felmérjük, hány beteg 
szorulna egy naptári évben orvosi, ezen belül fekvő 
beteg gyógyintézeti rehabilitációra. Egyelőre elegen-
dőnek tartanánk a baleseti sérültek és stroke-ot szen-
vedettek rehabilitációs igényeinek felmérését és kielé-
gítését.

A rehabilitálandók száma több tényezőtől függ, így 
elsősorban a primer prevenció eredményességétől.

A legnagyobb gazdasági és társadalmi terhet jelentő 
két betegségcsoport, a szív- és érrendszeri betegségek, 

a mozgásszervi betegségek és sérülések [19] primer 
prevenciója közel azonos:

– az ideális testsúly megtartása, ill. visszaszerzése,
– megfelelő minőségű és mennyiségű !zikai terhe-

lés és mozgás,
– megfelelő minőségű és mennyiségű táplálkozás, 
– a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás kerülése. 
A rosszindulatú daganatos betegségek primer pre-

venciójában is igen fontosak a fenti tényezők [19]. A moz-
gásszervi betegségek megelőzésében a korszerű bale-
set megelőzés is nagyon jelentős tényező. Időskorban 
az elesés-megelőzéssel is kiegészítendő.

Ausztráliában a legutóbbi időben országos kam-
pányt indítottak a médiában a derékfájás megelőzésé-
ről, megfelelő kezeléséről, s ez gyökeres változást ho-
zott; mind a keresőképtelen napok száma, mind a 
derékfájás miatt idő előtt nyugdíjba kerülők száma 
csökkent [20].

Fontos tudatosítanunk, hogy mozgásszervi betegsé-
gek, így pl. arthrosis, rheumatoid arthritis a nemben, 
korban illesztett nem arthrosisos, nem arthritises 
népességhez viszonyítva a kardiovaszkuláris morbidi-
tást és mortalitást minimálisan kétszeresére emeli [21].

A közúti balesetek megelőzése szinte kizárólag em-
beri tényezőktől függ: az utak- és gépjárművek állapo-
tán, a közlekedési szabályokon s azok betartatásán, a 
közúton közlekedők felkészültségétől, emberi maga-
tartásától.

A rehabilitálandók száma természetesen függ a 
megbetegedettek számától, s ebben fontos szerepet 
játszik a szekunder prevenció, pl. stroke esetek csök-
kentésében a beteg magasvérnyomásának, combnyak-
törés esetén az osteoporosis megfelelő kezelése, pre-
kancerózus állapotok felismerése, s természetesen a 
környezeti tényezőktől is, pl. asthma esetén környezeti 
allergénektől, arthrosis esetén egyes ízületek egyolda-
lú túlterhelésétől. Arthrosis esetén a betegoktatás és 
felvilágosítás [22] illetve a rendszeres telefon-kapcso-
lat a beteggel [23] jelentős a szekunder prevencióban. 
Scott és mtsai [9] a reumatológiai betegek tényleges 
ellátása és optimális ellátása közti különbség okait 
vizsgálták a bizonyítékokon alapuló orvoslás lehetősé-
geit !gyelembe véve.

Az optimálishoz képest a kevésbé hatékony rutin 
ellátás okait a következőkben látják:

– a társadalom hiányos tudása a primer és szekun-
der prevenció lehetőségeiről,

– az alapellátás munkatársainak hiányos tudása
– a nem megfelelő szakellátás,
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– az integráció hiánya az alapellátás és szakellátás 
között,

– a fejlődő és teljesen új terápiás lehetőségek nem 
ismerése.

A szerzők tárgyalják ezen hiányosságok felszámolá-
sának módját is, ezeket érdemes lenne hazánkban is 
megszívlelni, annál is inkább, mert az elmúlt 10 esz-
tendőben a britek valóban számos hiányosságot fel-
számoltak.

KÖLTSÉGEK

A mozgásszervi betegségek és sérülések 1990–92-
ben, az Egyesült Államokban az Összes Nemzeti Ter-
mék (GNP) 2,5%-ába, 150 milliárd dollárba kerültek 
[24]. Ebből 73 milliárd dollár volt a direkt és 77 milli-
árd az indirekt kiadás. A direkt kiadásokból a legtöbb, 
38 milliárd 65 éven felüliek ellátására ment, az indi-
rekt kiadások legnagyobbak a 45–64 éves korcsoport-
ban voltak, 40,6 milliárd dollárt tettek ki.

Érdemes talán megjegyezni, hogy a 73 milliárd dol-
láros direkt költségből 15 milliárd az ápolási osztályok 
költsége volt, ami 10 milliós magyar népességre és fo-
rintra fordítva 100 milliárd forintot jelentene. A moz-
gásszervi betegek és sérültek 42%-ának, több mint 17 
millió személynek maradt tevékenység korlátozottsá-
ga. Az ízületi betegségek direkt költsége 15 milliárd 
dollár volt, de indirekt költsége 50 milliárd dollár, 
vagyis 10 millió magyar állampolgárra és forintra szá-
molva 260 milliárd forint. A munkából való kiesés 
csökkentése tehát igen jelentékeny megtakarítással jár, 
még direkt költség növekedés esetén is [24]. A leg-
újabb európai adatok valamivel alacsonyabb direkt, 
magasabb indirekt költséget mutatnak, de egyébként 
hasonlóak [19].

A költségek természetesen attól is függenek, hogy a 
megbetegedettek, sérültek közül hányan gyógyultak 
fogyatékossággal. Ezek száma függ a betegség/sérülés 
primer ellátásának hatékonyságától. Ezt a primer ellá-
tás ideje, szakmai minősége, a beteg/sérült szociális 
helyzete és személyi tényezői befolyásolják [25]. Mind-
ezeken van javítani valónk.

AZ ORVOSI REHABILITÁCIÓ HELYZETE 
HAZÁNKBAN

Az orvosi rehabilitáció minősége tehát fontos ténye-
zővé lép elő. Feltételrendszerét hazánkban eddig nem 
sikerült megteremteni. Mindaddig, ameddig a döntés-
hozók nem ismerik fel, hogy többek között a másodla-
gos állapotok megelőzéséhez is jól képzett szakembe-
rek teamjeire van szükség, és hogy éppen ezért a reha-
bilitáció költséges tevékenység, addig remény sincs a 
helyzet megváltoztatására. Azt is ki kell emelni, hogy a 
Rehabilitációs Szakmai Kollégium és a szakma többi 
szervezete állásfoglalásainak és javaslatainak ellenére 
a döntéshozók az utóbbi másfél évtizedben többször is 
a fekvőbeteg rehabilitációs kapacitás előkészítés nél-
küli jelentős emelését hajtották végre, a feltételek meg-
teremtése nélkül. Olyan ez, mint ha valaki alapok nél-
kül építene házat. Ma a rehabilitációs tevékenységek 
zömét világszerte a lakóközösség közeli járóbeteg, 
esetleg a nappali kórházi ellátásban növelik. E rehabi-
litációs ellátási formák eredményessége és hatékony-
sága különböző egészségi állapotok miatt fogyatékos 
emberekre irányuló vizsgálatokban igazolást nyert 
[13].

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ ÉS HELYZE-
TE HAZÁNKBAN

A foglalkozási rehabilitáció hatékonysága igen nagy 
részben a munkaadó ill. a rehabilitálandó motiváltsá-
gától függ.

Akut és szubakut derékfájás gyors, e{ektív kezelése, 
a mielőbbi munkaábaállítás, könnyített munkája rész-
munkaidőben jelentősen (30–50%) csökkenti a beteg-
állomány idejét, visszaesések illetve rokkantosítások 
számát [14].

A munkaadó részéről rendkívül fontos a munkahely 
kapcsolattartása a beteggel, illetve sérülttel [14]. Az 
üzemegészségügy révén ez korábban rendszeresen 
megvalósult hazánkban; a beteget/sérültet munkatár-
sa illetve üzemi nővér/orvos látogatta, s a beteg/sérült 
lábadozása idején szintén felkereste üzemorvosát, 
munkahelyét. Ez a rendszer ma nem működik hazánk-
ban, pedig ez biztosíthatná az orvosi és foglalkozási 
rehabilitáció ideális, megszakítás mentes kapcsolatát. 
Ehhez sok esetben szükséges részmunkaidő, könnyí-
tett munka biztosítása. Erre van jogszabályi lehetőség, 
ennek dacára a részmunkaidős illetve rugalmas mun-
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kaidőben való foglalkoztatás az EU-ban hazánkban a 
legalacsonyabb.

A munkahely, munkakörülmények átalakításában a 
munkaadó hazánkban nem érdekelt. A 2007. évi LXX-
XIV. törvény alapján a rehabilitációs járadék maxi-
mum 3 éve alatt a rehabilitálandó munkaviszonya nem 
szűnik meg. Munkaadója azonban csak akkor köteles 
visszavenni, ha eredeti munkakörében foglalkoztatha-
tó tovább [26]. Távmunka-végzés terén is sereghajtók 
vagyunk az EU-ban. A képzés, átképzés jogi feltételei 
biztosítottak Magyarországon, a lehetőségek azonban 
korlátozottak.

A rehabilitálandó motiváltsága is több tényezőtől 
függ. Már korábban említettük, hogy fontos a rehabi-
litálandó személy anyagi és erkölcsi motiváltsága. Ez 
függ a munkavállaló munkájának jellegétől, preszti-
zsétől és a munkavállaló szociális helyzetétől, Maga-
san kvali!kált munkát végző, jó szociális helyzetben 
lévő munkavállalók általában igyekeznek visszakerül-
ni eredeti munkakörükbe. Ehhez természetesen szük-
séges a munkaadó megfelelő hozzáállása, többek kö-
zött az, hogy ne töltse be véglegesen a beteg/sérült 
munkakörét mással. A rehabilitálandó munkavállalót 
természetesen érdekli a foglalkozási rehabilitáció ered-
ményessége: alacsonyabb munkakörben alacsonyabb 
javadalmazásért nem szívesen veszi fel a munkát. 
Nagyon fontos persze a rehabilitálandó számára mun-
kahelyének megközelíthetősége tömegközlekedéssel, 
illetve a munkahely akadálymentessége.

A foglalkozási rehabilitáció a rehabilitáció más te-
rületeihez hasonlóan állapotfelméréssel kezdődik. Ez 
magában foglalja az esetleges funkcionális és struk-
turális károsodások, a !zikai terhelhetőség és a kitar-
tás, a !gyelem és a !gyelem tartósságának felmérését, 
és az egészségi állapot kockázati tényezőinek becslését. 
A másik oldalról munkaanalízis során fel kell mérni a 
munkahelyi környezetet, valamint annak a munkával 
kapcsolatos !zikai követelményeit pl. hogy a munka 
milyen izomerőt, milyen mozgás amplitúdókat igényel 
és hogy milyen tartósan kell a mozgásokat kivitelezni. 
Fel kell becsülni a testtartást, a mozdulatok, ismétlések 
számát, a megemelendő tömegek nagyságát. Pszicho-
lógiai oldalról többek között azt kell megvizsgálnunk, 
hogy a munka végzéséhez milyen kognitív képessé-
gekre és milyen lelki feltételekre (pl. monotónia tűrés) 
van szükség. Fel kell mérnünk azt is, hogy a munka-
hely ergonómiailag mennyire felel meg a munkavég-
zés követelményeinek és a fogyatékos ember lehetősé-
geinek, milyen pl. a munkahely megközelítése? Ideális 

körülmények között a munkahelyi követelmények fel-
mérésének kell először megtörténnie, hiszen a mun-
kavállaló képességeinek a felmérését érdemes célzot-
tan, az adott körülményekre vonatkozóan végezni. Az 
emberi adottságokat és a munkahelyi követelménye-
ket össze kell hasonlítani. Így lehet felmérni azokat a 
problémákat, amelyek a foglalkozási rehabilitáció sike-
rét veszélyeztetik, s amelyeket ezért ki kell küszöbölni. 
Az összevetés után tudjuk eldönteni, hogy az ember 
képességeit kell-e fejlesztenünk orvosi rehabilitáció-
val, vagy a munkahelyet kell adaptálnunk, vagy mind-
kettőre szükség van-e? 

A TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓ ÉS HELYZETE 
HAZÁNKBAN

A társadalmi rehabilitáció hatékonysága is több 
tényezőtől függ. Haladjunk a szűkebb közösségektől a 
tágabbak felé. Ilyen sorrendben először a fogyatékos 
személy családját, a család ambícióit említhetjük. 
Fontosak az érdekvédelmi szervezetek, tevékenységük. 
A szociális rehabilitáció módszerei, a szélesebb társa-
dalom attitűdjei, és végül a jogszabályi környezet ját-
szanak jelentős szerepet össztársadalmi szinten. Egy 
adott ember rehabilitációja szempontjából ezek, mint 
környezeti tényezők vizsgálhatók és a fentiekhez 
hasonlóan leírhatók FNO kódokkal: e410, e545, e360, 
e570, e575, e460, e550.

Nemcsak a szociális, hanem a rehabilitáció vala-
mennyi területének eredményessége jelentősen függ a 
rehabilitálandó személy és családja értékrendszerétől, 
aktivitásától és nem utolsó sorban helyzetéből adódó 
lehetőségeitől is. Az érintett személy és családja érték-
rendszere általában kevés különbséget mutat, bár ter-
mészetesen nem kötelezően esnek egybe. Fontos szem-
pont a fő motiváló tényező. Az egyik gyakran felmerü-
lő kérdés, hogy inkább a teljes, önálló, autonóm életvi-
tel elérése-e a cél, vagy inkább az anyagi biztonságot 
jelentő „leszázalékolás”. A családi hagyományoknak, 
neveltetésnek csakúgy, mint a hitnek jelentős szerepe 
van. A kisközösségek, főleg az összetartó kisközössé-
gek a családnak jelentős támaszt nyújthatnak. Termé-
szetesen a család ilyen vonatkozásban sem független 
tágabb társadalmi környezetétől sem. Munkanélküli-
séggel, rossz infrastruktúrával terhelt vidéken inkább 
a „leszázalékolások” választása lesz a valószínűbb. 

Az érdekvédelmi szervezetek – a nemzetiek csak-
úgy, mint a nemzetköziek – világszerte érdekképvise-
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leti, érdekérvényesítő (nyomásgyakorló) szervezetként 
működnek. Nem kormányzati státuszuk van, tehát a 
civil szervezetek közé sorolhatók, bár bizonyos helyze-
tekben kaphatnak olyan jogosítványokat, amelyekkel 
például a közösség javaiból való részesedés elosztásá-
ba is beleszólhatnak. Érdekes kettősség !gyelhető meg 
abban, ahogyan egyes szűk csoportok ragaszkodnak 
saját érdekképviseleti szervezeteik megalakításához, 
fenntartásához, pedig a nagyobb szervezetek érdekér-
vényesítő képessége lényegesen jobb lehet. Ezt a jelen-
séget a hazai civil társadalom fejletlenségével, nem 
kellően tudatos voltával magyarázhatjuk, amely meg-
állapítás minden társadalmi csoportra vonatkozik. Bár 
szövetségek megalakulására is vannak példák, ilyen 
szövetségekkel az eredményesség lényegesen javítha-
tó. Néhány érdekképviseleti szervezet saját szolgálta-
tásokat hozott létre és működtet (pl. Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége Braille-, elektroni-
kus-, illetve hangos könyvtárat, segédeszköz kölcsön-
zést), illetve munkalehetőséget biztosító vállalkozáso-
kat indított el (pl. Mozgássérültek Egyesületeinek 
Országos Szövetsége, MEOSZ, illetve tagszervezetei). 
Ezek nemcsak az adott szolgáltatás, vagy a munkale-
hetőség biztosítása miatt fontosak, hanem a civil szer-
vezetek megerősödésének, tudatosodásának is jó tá-
mogatói. Végül fontos feladata a szervezeteknek a disz-
kriminációmentes légkör, a konszenzusteremtés elő-
segítése. Ebből a szempontból is kedvező (lenne) a szű-
kebb érdekcsoportok közötti kapcsolatok erősítése, az 
együttműködés [27].

A szociális rehabilitáció módszerei többé-kevésbé 
körülhatároltak, nem mutatnak alapvető különbsége-
ket az egyes európai országok között. Mind pénzbeli, 
mind természetbeni támogatásokat tartalmaznak. In-
kább az egyes eszközök, támogatások mértékében és 
hozzáférésük egyszerű vagy bonyolult voltában külön-
böznek egymástól. A mértéket a mindenkori nemzet-
gazdasági helyzet határozza meg. Az 1998. évi XXVI 
törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyen-
lőségük biztosításáról 2.§-a ezt nyíltan ki is mondja. 
Egyes országokban, pl. a skandináv országokban, Hol-
landiában a támogatásokhoz való hozzáférés kedvező 
gazdasági helyzetben annyira jelentős volt, hogy ké-
sőbb ezekből vissza kellett venni. Nálunk a nyilvánva-
lóan szerényebb lehetőségek mellett sokszor a hozzá-
férés bürokratikus volta okoz nehézségeket a bürokrá-
cia útvesztőiben járatlan felhasználó részére. A másik 
problémát az jelenti, hogy a támogatásokat tipikus 
esetek, helyzetek kezelése céljából dolgozták ki. Az 

élethelyzetek viszont egyediek. A fogyatékosság mel-
lett más, esetleg másodlagos hátrányos helyzetek is 
sújthatják a fogyatékos személyt vagy családját, élet-
közösségét. Ezek kezelése sokszor egyedi megoldáso-
kat követel. Ilyen helyzetekre kínál megoldást a csa-
ládsegítő központok hálózata. Jogosítványuk van a 
család komplex problémáinak egyedi kezelésére, ha 
szükséges kiegészítő szolgáltatásokkal, pl. jogi tanács-
adással támogatva a rászorulókat. Külföldön inkább a 
„case management” szolgáltatások jöttek divatba. Az 
orvosi rehabilitáció időszaka után vezetik végig a reha-
bilitáció folyamatát, megkeresve az aktuális állapotban 
leginkább fontos támogatásokat. Ennek a rendszernek 
az a fő előnye, hogy az átfogó rehabilitáció minden 
területén végig kísérik és támogatják a fogyatékos sze-
mélyt. Végül, jó gyakorlat az is, amikor a szociális szol-
gálatok különböző formáit egy szervezetbe integrálják. 
Ez a szervezet érdekelt lehet abban, hogy az optimális 
megoldást keresse meg. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban a krónikus egészségi állapotokban a komplex 
ellátás céljából ellátói szövetségeket hoznak létre. Ezek-
ben ideálisan az egészségügyi és szociális ellátások is 
szerepet kapnak, bár kétségtelenül inkább az egészség-
ügyre koncentrálnak [28, 29].

A társadalom befogadó készségének és attitűdjeinek 
a szerepét sokan alábecsülik. Különösen idősebb em-
berek érzékenyek arra, hogy a szolgáltatásokat milyen 
attitűdökkel (pl. tisztelettel, udvariassággal) nyújtják-
e? A fogyatékos emberek is érzékenyek. Nemzetközi 
együttműködésben végzett vizsgálatunkban [30] fel-
nőtt !zikai, elsősorban mozgáskárosodás miatt fogya-
tékos embereknek társadalmi attitűdökkel kapcsolatos 
véleményéből szembetűnő, hogy hiányolják a társada-
lom befogadóképességét, türelmetlenséget tapasztal-
nak, és azt, hogy nem törődnek érzéseikkel. Másik 
oldalról a megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a 
fogyatékosság bölcsebbé teheti őket.

Végül, a jogszabályi környezettel kapcsolatban min-
dig két szempontot kell vizsgálnunk. Egyrészt fonto-
sak a jogosítványok, a támogatásokhoz való hozzájutás 
feltételei és azok felhasználóbarát, vagy túlzottan 
bürokratikus volta. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek joga-
iról és esélyegyenlőségük biztosításáról korszerű, 
európai szintű jogszabály. Nemcsak az esélyegyenlő-
ség fontos célterületeiről rendelkezik, hanem rendel-
kezik a kormányszintű koordinációról, elrendeli Or-
szágos Fogyatékosügyi Program megalkotását és időn-
kénti felülvizsgálatát, valamint forrásokat is biztosít a 
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Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvá-
nyán keresztül a programban meghatározott célterüle-
tek támogatására. A célterület törvényi szabályozása 
mellett fontos az is, hogy az élet valamennyi területét 
szabályozó egyéb jogforrások is vegyék !gyelembe a 
fogyatékos emberek szükségleteit, lehetőségeit, életfel-
tételeit.

Másrészt, és sokszor ez a fontosabb: milyen módon 
ellenőrzik a jogszabályokban foglaltak megvalósulá-
sát? Ezen a területen, amint ezt a MEOSZ állásfoglalá-
sában közzéteszi, nem büszkélkedhetünk [31]. Nem 
ad felmentést az sem, hogy a teljes hazai közéletre jel-
lemző a szabálykerülés. Nemzetközi szervezetek ezt a 
helyzetet felismerve monitoring rendszereket hoznak 
létre a kihirdetett szabályokkal, ajánlásokkal kapcsola-
tos tevőleges együttműködés vizsgálatára. Ez a fogya-
tékos emberek szervezeteinek a dolog természetéből 
fakadó lehetősége, amelyet felismerve időnként már 
élnek is vele.
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Összefoglalás: A magyar lakosság egészségi állapotának érdemi javítása össztársadalmi feladat, mely 
egészségorientált döntések és megalapozott egészségpolitikai intézkedések sorozatán keresztül valósul-
hat meg. A népegészségügyi helyzet komplex jellemzése, a problémák azonosítása és rangsorolása, célzott 
intézkedések tervezése, azok megvalósulásának és hatékonyságának elemzése (azaz a népegészségügyi 
ciklus működtetése) korszerű strukturális alapokon szervezett, a szakma szabályai szerint végzett, folyama-
tos monitorozó tevékenységet igényel. A fejlett országokban egészségobszervatórium elnevezés alatt jöt-
tek létre az 1970-es évektől kezdve napjainkig azok az epidemiológiai szakmai központok, amelyek 
elsődleges küldetésükként, folyamatosan látják el népesség egészségi állapota és az azt befolyásoló ténye-
zők monitorozásának feladatát, értékes és megbízható adatokat/elemzéseket szolgáltatva a regionális 
egészségpolitika és egészségügyi vezetés számára. Hazánk s egyben a Kelet-Közép-Európai Régió első 
egészségobszervatóriuma a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának és hat megyei ÁNTSZ intézet-
nek a közreműködésével jött létre 2005-ben Északkelet-Magyarországi Egészségobszervatóriumként 
(ÉKMEO). Az ÉKMEO szervezeti struktúrájának és módszertanának adaptációjával adott a lehetőség hazánk-
ban is egy országos lefedettséget biztosító, regionális alapon szervezett egészségmonitoring rendszer 
kiépítésére az ÁNTSZ és a felsőoktatási intézmények népegészségügyi műhelyeinek szoros együttműkö-
désében. 
Kulcsszavak: egészségmonitoring, egészségobszervatórium, epidemiológiai elemzés, bizonyítékokon ala-
puló egészségpolitika

Summary: The improvement of the health status of the Hungarian population is a national task that can be 
realized through a series of health oriented decisions and health policy measures. Complex description of 
the public health status, identi;cation and prioritization of the problems, planning aimed measures and 
analyzing their implementation and e@cacy (that is the operation of the public health cycle) require con-
tinuous monitoring that is organized on modern structural basis and run by the rules of profession. In 
developed countries professional centres of epidemiology have been established since the 1970’s named 
as health observatories. Their primary mission is to continuously monitor the health status of the popula-
tion and its determinants, providing valuable valid data/analyses for regional health policy and health 
management. The ;rst health observatory of Hungary and Central-Eastern Europe was established in the 
cooperation of the Faculty of Public Health, University of Debrecen and six county o@ces of the National 
Public Health and Medical O@cer Service (NPHMOS) as North-Eastern Hungarian Health Observatory 
(NEHHO) in 2005. Adaptation of the organizational structure and methodology of NEHHO provides oppor-
tunity for establishing a countrywide regional network of health monitoring in Hungary implemented in a 
close cooperation of the NPHMOS and the academic centres of public health. 
Keywords: health monitoring, health observatory, epidemiological analysis, evidence based health policy
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BEVEZETÉS

A magyar lakosság korai halálozásának relatív koc-
kázata az Európai Unió 25 tagállamának átlagához 
képest a fér!ak körében kétszeres, a nők körében 1,7-
szeres, ami nem pusztán a hazai népesség egészségi 
állapotának súlyos problémáit tükrözi, de a fenntart-
ható fejlődést, a magyar gazdaság nemzetközi verseny-
képességének esélyeit – a humán erőforrás gyengesége 
miatt – súlyosan rontja/ronthatja. Magyarországon 
nemcsak az EU országok egészségi állapot mutatóitól 
való jelentős elmaradásunk jelent problémát, de ag-
gasztó mértéket öltenek az egészségi állapot térségi és 
társadalmi egyenlőtlenségei is. Szembetűnően jelzi ezt 
az egészségi állapot indikátorainak szélsőséges alaku-
lása az országban: az általános halálozás az országos 
átlagtól egyes megyékben, illetve Budapest kerületei-
ben a 20%-ot megközelítő mértékben is eltér mind ked-
vező, mind kedvezőtlen irányban, bizonyos halálokok 
esetében – mint például az öngyilkosság – e szélsősé-
gek az 50%-os mértéket is meghaladják. A születéskor 
várható átlagos élettartamban mintegy 4 évnyi különb-
ség van a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb hely-
zetben lévő megyék között, Budapest kerületei vonat-
kozásában az eltérés a 10 évet megközelíti [1]. 

Bloom és mtsainak 104 országra kiterjedő elemzése 
[2] igazolta, hogy a várható élettartam 1 évvel való 
meghosszabbítása a GDP 4%-os növekedését eredmé-
nyezi. A WHO égisze alatt működő Comission on 
Macroeconomics and Health (CMH) és a European 
Observatory on Health Systems and Policies tanulmá-
nyaikban [3, 4] a makrogazdaság és az egészség viszo-
nyának megítélése terén (különösen Kelet-Európa és 
Közép-Ázsia országaiban) paradigmaváltást sürgetnek: 
az egészség nem egyszerűen a gazdasági fejlődés kö-
vetkezménye, hanem a gazdasági fejlődés kulcsténye-
zője, s ezért hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a 
nemzeti fejlesztési stratégiákban a lakosság egészségi 
állapotának vizsgálata, monitorozása és javítása kellő 
hangsúlyt kapjon. 

A magyar lakosság egészségi állapotának érdemi 
javítása össztársadalmi, ezen belül összkormányzati 
feladat, mely egészségorientált döntések, megalapo-
zott országos, regionális és kistérségi egészségpolitikai 
intézkedések sorozatán keresztül valósulhat meg. A la-
kosság egészségi állapotának érdemi javulása, amely 
már középtávon is kihat a gazdaság teljesítményére, 
versenyképességére csak célzott népegészségügyi prog-
ramok megvalósításától remélhető. A népegészség-

ügyi helyzet komplex jellemzése és változásainak nyo-
mon követése, a problémák azonosítása és rangsorolá-
sa, célzott intézkedések tervezése, azok megvalósulá-
sának és hatékonyságának elemzése (azaz a népegész-
ségügyi ciklus működtetése) korszerű strukturális ala-
pokon szervezett, intézményesített, a szakma szabályai 
szerint végzett, folyamatos monitorozó tevékenységet 
igényel [5]. A bizonyítékokon alapuló, az egyenlőtlen-
ségek mérséklését célzó egészségügyi/népegészség-
ügyi tevékenység alapelveinek érvényt szerezni és mód-
szereit alkalmazni csak megbízható elemzéseken 
nyugvó, a térségi/társadalmi egyenlőtlenségek feltárá-
sát és jellemzését lehetővé tevő epidemiológiai bázison 
lehetséges. 

AZ EGÉSZSÉGOBSZERVATÓRIUM-RENDSZER 

A fejlett népegészségügyi rendszerrel rendelkező 
országokban egészségobszervatórium (EO) elnevezés 
alatt jöttek létre és terjedtek el az 1970-es évektől kezd-
ve napjainkig azok az epidemiológiai szakmai közpon-
tok, amelyek elsődleges küldetésükként, folyamatosan 
látják el a hatókörükbe tartozó népesség egészségi 
állapota és az azt befolyásoló tényezők monitorozásá-
nak feladatát, értékes és megbízható adatokat/elemzé-
seket szolgáltatva, regionális tudás-, információ- és kon-
zultációs központként működve a széleskörűen értel-
mezett regionális egészségpolitika és egészségügyi veze-
tés számára. Franciaország, az Egyesült Királyság és 
Írország a regionális egészségobszervatórium rend-
szert mára országos lefedettség szintjére bővítette, míg 
az Európai Unió más tagállamaiban (pl. Belgium, Olasz-
ország) kiépítés alatt van. Az egészségobszervatórium 
rendszerek létrehozása napjainkban világjelenség (fo-
lyamatban van nemcsak az EU15 tagállamokban, de 
az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Új-
Zélandon és Brazíliában is). 

Az obszervatórium-hálózat tagintézményei Angliá-
ban a National Health Service régióinak megfelelően 
és a fővárosban működnek. Központi egységeik egye-
temi népegészségügyi kutató- és képzőhelyek, !nan-
szírozásukra, központi költségvetési keretből az Egész-
ségügyi Minisztérium különít el fedezetet. Franciaor-
szágban a rendszer hasonlóan szervezett, az egészség-
obszervatóriumok !nanszírozása állami és a regioná-
lis önkormányzati költségvetési keretből történik. Az 
EU15 országokban zajló folyamat kiterjesztése az 
EU+12 országokra, a kibővített EU versenyképességé-
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nek fejlesztését is jelenti a világpiaci pozíciók szem-
pontjából. 

Hazánk, s egyben a Kelet-Közép-Európai Régió első 
egészségobszervatóriuma a Debreceni Egyetem Nép-
egészségügyi Karának és két régió (az Észak-magyar-
országi és az Észak-alföldi) hat megyei (Borsod-Abaúj-
Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg) ÁNTSZ intézetei-
nek közreműködésével jött létre 2005-ben Északkelet-
Magyarországi Egészségobszervatóriumként (ÉKMEO), 
az NF-T I. Regionális Egészségcentrum Modell (HEFOP- 
4.3.1-K.-2004-08-0001/4.0) projektje keretében [6]. 
A projekt arra a felismerésre épült, hogy Magyaror-
szágon az egészség-obszervatórium rendszer kiépítése 
és működtetése optimálisan az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a felsőokta-
tási intézmények népegészségügyi műhelyeinek (azaz 
a kormányzati és az akadémiai szféra) szoros együtt-
működésében valósulhat meg, hisz egy ilyen együtt-
működés keretei között biztosítható csak a szükséges 
szellemi kapacitás, szakmai eszköztár és gyakorlati 
tapasztalat. 

AZ EGÉSZSÉGOBSZERVATÓRIUMOK FELADATAI

Az egészségobszervatóriumok feladatai az egész-
ségpolitika támogatásában az NFT I. Regionális Egész-
ségcentrum Modell (HEFOP-4.3.1-K.-2004-08-0001/ 
4.0) projektje keretében, az alábbiak szerint kerültek 

meghatározásra (elfogadva az Egyesült Királyságban 
törvényileg szabályozott gyakorlatot): 

– Az egészséggel és betegségekkel kapcsolatos 
folyamatok monitorozása, a beavatkozási területek 
kijelölése;

– A lakossági célcsoportok meghatározása a meg-
betegedések okai, a halálozás okai, a fokozottan 
veszélyeztetett korcsoportok stb. alapján;

– A konkrét problémákra re�ektáló egészségfej-
lesztési tervek megalapozása;

– Tanácsadás a népegészségügyi akciók/egészség-
ügyi ellátás tervezéséhez;

– Egészséghatás-felmérések végzése, különös 
tekintettel az egészségi esélyegyenlőtlenségek 
mérséklési lehetőségeinek elemzésére;

– A különböző forrásból származó információk 
lehető leghatékonyabb összevonása;

– Ad hoc projektek kivitelezése konkrét 
(nép)egészségügyi problémák elemzésére;

– Az egészségfejlesztési és az esélyegyenlőtlensé-
gek felszámolására irányuló tevékenységek ér-
tékelése;

– A jövőbeni népegészségügyi problémák és ki-
hívások előrejelzése;

– Az egészségügyi ellátással kapcsolatos hiányossá-
gok azonosítása;

– Adatgyűjtés és elemzés saját kiemelt népegészség-
ügyi kutatási területükön;

– Kistérségi egészségfejlesztés támogatása forrás-
központként.

1. ábra
45-54 éves nők daganatos betegségek okozta halálozása Északkelet-Magyarországon

az országos átlaghoz viszonyítva
(a halálozási egyenlőtlenségek térképi megjelenítése alkalmas a halálozási gócok azonosítására)
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Az EO-k alapvető feladata rendszeres és eseti tevé-
kenységük során epidemiológiai adatokat gyűjteni, 
elemezni, értékelni, majd azokat rendszerezve hozzá-
férhetővé tenni a népegészségügyi szakterület kutatói 
és az országos és helyi egészségpolitikai döntés-előké-
szítők és döntéshozók számára. Az adatok a népegész-
ségügyi szempontból fontos mérőszámok és mutatók 
(indikátorok) széles csoportjára terjednek ki, melyek 
közül a fontosabbak:

– Demográ! ai adatok;
– Mortalitási adatok;
– Morbiditási adatok;
– Egészségmagatartási adatok;
– Társadalmi-gazdasági adatok;
– Környezet-egészségügyi adatok;
– Az egészségügyi ellátórendszer működésére 

és teljesítményére vonatkozó betegforgalmi, 
! nanszírozási stb. adatok.

Fenti adatok összevont térinformatikai elemzésé-
vel lehetőség nyílik a szükségletek és igények egzakt 
alapokon nyugvó meghatározására, a népegészségügyi 
problémák hátterének etiológiai megközelítésű elem-
zésére, valamint – geostatisztikai eljárások alkalmazá-
sával – a célzott népegészségügyi beavatkozást igény-
lő területek ill. lakossági csoportok azonosítására, 
földrajzi körülhatárolására (1. ábra). 

AZ ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGET BIZTOSÍTÓ, 
REGIONÁLIS ALAPON SZERVEZETT
EGÉSZSÉGOBSZERVATÓRIUM-RENDSZER 
HAZAI KIÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Hazánk lakossága súlyos népegészségügyi helyzeté-
ből kiutat csak az epidemiológiai bizonyítékokon ala-
puló, a térségi és társadalmi esélyegyenlőtlenségek 
mérséklését célzó népegészségügyi gyakorlat jelent, 
melynek előfeltétele az egészségi állapot és determi-
nánsai folyamatos monitorozására, a népegészségügyi 
szempontból kiemelt jelentőségű, célzott beavatkozást 
igénylő térségek/kistérségek, valamint társadalmi cso-
portok azonosítására alkalmas rendszer felállítása és 
működtetése. Ennek az elvárásnak csak egy regionáli-
san szervezett, de országosan összehangolt, a legmo-
dernebb térinformatikai módszertant felhasználó egész-
ségmonitorozó rendszer képes megfelelni azáltal, hogy 
az elemzett adatok alapján azonosított halálozási/meg-
betegedési/veszélyeztetettségi halmozódásokat szem-
léletes, térképszerű megjelenítésben (azok súlyosságát 
számszerűsítve) bocsátja az egészségpolitikai döntése-
lőkészítés és döntéshozás rendelkezésére. Az egyes re-
gionális egészségobszervatóriumok saját honlapjukon 
is közzé teszik az elemzett adatokat, ezáltal biztosítva 
azok elérhetőségét nemcsak a szakma (ezen belül az 

2.ábra
Lehetséges területi felosztás a teljes lefedettséget biztosító

hazai egészségmonitoring rendszer kiépítése során
(az ÁNTSZ-szel együttműködő egyetemek logójával)

4,2 M

2 M

3,9 M



eredeti közlemények

népegészségügy / 87. évfolyam 4. szám

288

egészségfejlesztés intézményrendszere) ill. az egész-
ségpolitika, de a társadalmi megalapozottságú nép-
egészségügyi tevékenységben érintett egyéb (köztük 
civil) szervezetek számára.

Az ÉKMEO mintájára az egészségtudomány terüle-
tén képzést folytató hazai egyetemek népegészségtani 
intézeteinek/tanszékeinek és az ÁNTSZ intézetek (az 
OTH, regionális intézetei és országos háttérintézetei) 
együttműködésében megvalósulhatnak a regionális 
egészségobszervatóriumok, s biztosítható az országos 
lefedettség az obszervatórium-rendszer vonatkozásá-
ban. Az egységes módszertan, s ezáltal az eredmények 
országos és nemzetközi összehasonlíthatóságának biz-
tosítása érdekében elengedhetetlenül fontos az orszá-
gos rendszer  koordinációja. 

A TÁMOP 6.2.3. kiemelt program keretében kidol-
gozott előzetes megvalósíthatósági tanulmány doku-
mentálja, hogy az ÁNTSZ és az orvos- és egészségtu-
domány területén képzést folytató egyetemek (melyek 
együttműködési szándékukat az országos lefedettséget 
biztosító, regionális obszervatórium rendszerre épülő 
egészégi állapot monitoring rendszer létrehozása ér-
dekében együttműködési szerződésben rögzítették) 
releváns karainak/centrumainak vezetői egyaránt tá-
mogatják, hogy Magyarországon egy hálózat keretében 
három egészség-obszervatórium jöjjön létre, amelyből 
az egyik a már működő ÉKMEO (2. ábra).

– Az ÉKMEO kiegészül a Dél-alföldi Régióval 
benne a Szegedi Egyetemmel, mint decentrum-
mal, illetve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális 
Intézetével: 

1. Debreceni Egyetem 
2. Szegedi Tudományegyetem 
3. ÁNTSZ Észak-magyarországi 
    Regionális Intézete 
4. ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete
5. ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete

– KÖMÉDEO (Közép-Magyarországi és Észak-
Dunántúli Egészségobszervatórium): a Közép- 
dunántúli és a Közép-magyarországi Régiók szá-
mára szolgáltatást nyújtó obszervatórium kereté-
ben az alábbi intézetek együttműködése valósul meg:

1. Semmelweis Egyetem 
2. Pannon Egyetem 
3. ÁNTSZ Közép-magyarországi 
    Regionális Intézete
4. ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete

– DÉDEO (Dél-Dunántúli Egészségobszervatóri-
um): A Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli 
Régók jelentik a monitorozási területet a harma-
dik obszervatórium számára, melyben az alábbi 
intézetek működnek együtt: 

1. Kaposvári Egyetem 
2. Pécsi Tudományegyetem
3. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
4. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

Alapfeladatok, melyeket valamennyi obszervatórium 
végez: 

– a halálozás monitorozás (halálok, nem, kor-
csoportos bontásban)

– a megbetegedés monitorozás
– a demográ!ai, társadalmi gazdasági indikáto-

rok, bizonyos egészségi állapotot befolyásoló 
tényezők eloszlásának monitorozása

Speciális feladatok, melyeket egy-egy obszervatórium 
végez országos szintű szolgáltatásként:

– a környezet-egészségügyi mutatók monito-
   rozása 
– az egészségügyi ellátó rendszer szolgáltatásai 

eloszlásának elemzése
– a hátrányos helyzetű lakosság területi eloszlása

Ad hoc feladatokat együttesen és egyedileg egyaránt 
teljesíthetnek az obszervatóriumok területi és/vagy 
országos szintű szolgáltatásként, úgymint

– egészségfelmérések
– egyéb célzott felmérések

Egyedi vállalások szintjén az obszervatóriumok tevé-
kenysége nem korlátozott, de értelemszerűen közpon-
ti forrásból nem is támogatott. 

Az elsődleges adatok szolgáltatói a Központi Sta-
tisztikai Hivatal, az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár, az ÁNTSZ intézetei, a DE Népegészségügyi Kara, 
valamint a Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 6.2.3. 
„Regionális egészségmonitorozási rendszer kiépítése” 
kiemelt projektje keretében az országos lefedettséget 
biztosító, regionális alapon szervezett egészség moni-
toring rendszer kiépítési lehetősége – immár harma-
dik éve – adott.  Indokolt és szükséges a projekt össze-
hangolása a TÁMOP 6.2.1. „Egészségügyi humánerő-
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forrás monitoring” programjával, hogy a két kiemelt 
projekt egymást támogatva, közös indikátorok és 
összevethető elemzési kategóriák alkalmazásával való-
suljon meg. Továbbá elengedhetetlen, hogy az egészség-
obszervatórium hálózat projektje folyamatában segítse 
elő a többi pályázati rendszerben lebonyolításra kerülő 
egészségüggyel, és egészségfejlesztéssel kapcsolatos 
pályázatok előkészítését, monitorozását és értékelését.

AZ EGÉSZSÉGOBSZERVATÓRIUMOK ÁLTAL 
SZOLGÁLTATOTT ADATOK HASZNOSÍTÁSA

Bizonyítékokon alapuló egészségpolitika és

népegészségügyi gyakorlat

A népegészségügyi monitorozó rendszer hiánya 
hazánkban a népegészségügyi programok tervezése és 
monitorozása kapcsán egyaránt súlyos gondként 
jelentkezett, s lehetetlenné tette nemcsak az epidemio-
lógiai adatokra támaszkodó pontos probléma-azono-
sítást és a teendők meghatározását, de az egészségcé-
lok és az előrehaladás monitorozására szolgáló indiká-
torok körének meghatározását, s a tervezett akcióktól 
remélhető egészségi állapot-javulás mértékének kor-
rekt becslését is.

Az epidemiológiai elemzésekre ill. azok eredmé-
nyeire épített népegészségügyi monitorozó rendszer, 
illetve erre alapozott kommunikációs tevékenység 
híján az egészségpolitikai döntések megalapozottsága 
hiányos, ami hosszú távon azzal a következménnyel 
jár, hogy a programok hatékonysága elmarad az adott 
ráfordítás alapján várható optimális egészségnyereség-
től, s a magyar lakosság egészségi állapota javulása a 
potenciálisan elérhető mértéktől. Az epidemiológiai 
mutatók ill. azok változásának ismerete költséghaté-
konyság szempontjából is elengedhetetlenül szükséges a 
sikeres országos, regionális, kistérségi és közösségi 
népegészségügyi programok tervezéséhez és előreha-
ladásának elemzéséhez.

A monitoring rendszer térinformatikai módszerrel 
végzett elemzései az egészségügyi ellátórendszer szük-
séglet alapú átalakításához, fejlesztéséhez is nélkülözhe-
tetlenek. Kiemelt példák a szív-érrendszeri betegségek és 
a daganatos betegségek ellátásának fejlesztése beleértve 
a diagnosztikai és terápiás, rehabilitációs kapacitások 
tervezését és szükségleteknek megfelelő fejlesztését. A 
halálozások és megbetegedések szempontjából forró 
gócként megjelenő régiókban a célzott ellátás-tervezés 

jelenthet csak megoldást a régió-speci!kus problémák 
kezelésében. A magyar egészségügy magas színvona-
lú, zavartalan működésének biztosítása érdekében a 
hiányszakmák megállapítása, a szakorvos és egyéb spe-
ciális szakember szükségletek regionális meghatározá-
sa és a lakossági szükségletek pontos azonosítása nél-
külözhetetlen, amely csak a magyar egészségügy szer-
vezeti rendszeréről, szakember ellátottságáról és a 
lakosság egészségi állapotáról megfelelően gyűjtött, 
elemzett és értelmezett területi adatok birtokában 
lehetséges.

Egészséghatás vizsgálatok intézményesítése

Hazánk Európai Uniós csatlakozása az egészségha-
tás becslés módszertanának és gyakorlatának hazai 
meghonosítását, intézményi keretek közé helyezését 
és működtetését egyre sürgetőbb szükségletként jele-
níti meg [7], miként ezt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet is tükrözi. Egy új jogi szabályozás, kormány-
zati vagy helyi szintű intézkedés bevezetése, egy prog-
ram vagy projekt indítása nemcsak célorientált gon-
dolkodást, tervezést igényel, de annak mérlegelését is, 
hogy ezek hatásaként az érintett lakosság egészségi 
állapota, illetve az azt befolyásoló tényezők miként 
módosulnak. Az egészséghatás becslés hazai intéz-
ményrendszere nem működik [8], ami nem csak az 
egészségpolitikai döntéshozás megalapozottságát ront-
ja, de lehetetlenné teszi általában az egészségorientált 
döntéshozást minden kormányzati szektor vonatkozá-
sában. Korrekt egészséghatás becslés csak az egészségi 
állapot és az egészségi állapotot meghatározó tényezők 
folyamatos monitorozását végző regionális központok 
eredményeire, ill. elemzéseire építve történhet [9]. 
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Összefoglalás: A lelki egészség a jól-lét állapota, amelyben az egyén képes saját képességeinek megvaló-
sítására, eredményesen meg tud birkózni az élet kihívásaival, hatékonyan és eredményesen tud dolgozni 
és hozzá tud járulni a közösség fejlődéséhez. A lelki egészség zavarai olyan állapotok, amelyeket a gondol-
kozás, hangulat (érzelmek) és a magatartás eltérései jellemeznek, ami lelki szenvedéssel és/vagy csökkent 
munkaképességgel jár együtt.  A cikk a lelki egészség zavarainak, elsősorban a depressziós tünetegyüttes 
változásainak jellemzőit mutatja be az utolsó 18 év során a magyar népesség körében, valamint a lelki 
egészség erősítésének lehetőségeit. Az Európai Szövetség a Depresszió Ellen (EAAD) program bizonyítot-
tan hatékony közösségi alapú módszereket alkalmazott a depresszió megfelelő kezelésére és az öngyilkos-
sági veszélyeztetettség csökkentésére. 
Kulcsszavak: lelki egészség, mentális zavarok, depresszió, anómia, pozitív pszichológia, krónikus stressz, 
közösségi alapú programok

Summary: Mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her abilities, can 
cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribu-
tion to his or her community. Mental ill-health is de;ned as conditions characterized by alterations in think-
ing, mood (emotions) or behaviour associated with personal distress and/or impaired functioning. The 
paper describes the changes in mental ill-health and mental health characteristics of the Hungarian popu-
lation in the last 18 years, and the possibilities to promote positive mental health. The European Alliance 
Against Depression (EAAD) was a community-based network to employ an evidence based approach for 
improving the care of depressed persons and preventing suicidality. 
Keywords: mental health, mental ill-health, depression, anomie, positive psychology, chronic stress, com-
munity based programmes 
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A boldogság nem állapot, hanem aktivitás.

(Arisztotelész)

A LELKI EGÉSZSÉG POZITÍV ÉS NEGATÍV 
DIMENZIÓI

A lelki egészség a jól-lét állapota, amelyben az egyén 
képes saját képességeinek megvalósítására, eredmé-
nyesen meg tud birkózni az élet kihívásaival, hatéko-
nyan és eredményesen tud dolgozni és hozzá tud já-
rulni a közösség fejlődéséhez. A lelki egészség zavarai 

olyan állapotok, amelyeket a gondolkozás, hangulat 
(érzelmek) és a magatartás eltérései jellemeznek, ami 
lelki szenvedéssel és/vagy csökkent munkaképességgel 
jár együtt.

Az emberiség egyik legősibb kérdése, hogy mi teszi 
az életet értelmessé, boldoggá, mi a jó, a teljes élet 
titka. Egészen a 20. század elejéig ez a kérdéskör első-
sorban a !lozófusokat foglalkoztatta. Az orvosi, pszi-
chológiai lexikonokban nem jelentek meg ezek a fo-
galmak. A mai lelki egészség kutatások alapjaként 
mindenképp hivatkoznunk kell Aristoteles munkássá-
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gára, hiszen a mai pozitív pszichológiai megközelítés 
is innen eredezteti a gyökereit. 

Aristoteles szerint az élet alapvető célja az „eudai-
monia”, szószerint az isteni kísérővel való azonosu-
lás, ami megfeleltethető a boldogság mai fogalmának. 
A boldogság, azaz lelki egészség ebben az értelemben 
nem állapotot jelent, amit az ember birtokolhat, nem 
is élményt, hanem aktivitást. Az emberi létezés alapve-
tő célja az ember funkcióinak lehető legteljesebb gya-
korlása. Aristoteles szerint az emberi lény funkciói az 
erények, amelyek megkülönböztetik az állattól. Az az 
ember, aki aktívan és folyamatosan gyakorolja az eré-
nyeket, az eudemoniát valósítja meg, azaz boldog, lel-
kileg egészséges. Megkülönbözteti az erények hierar-
chiáját is, ahol annál magasabb szintű egy erény, minél 
inkább megkülönböztet minket az állatoktól. Az Aris-
toteles féle megközelítés a mai pszichológiai elméletek 
közül közel áll a Maslow féle szükséglet hierarchia 
modellhez, Erikson pszichoszociális fejlődés elméleté-
hez, vagy Allport-nak a személyiség érettségével kap-
csolatos elméletéhez. Mindezekben az elméletekben 
közös, hogy az érett személyiség jellemzője az, hogy 
mennyire tudja megvalósítani önmagát, ahol a szük-
ségletek hierarchiájában a legmagasabb rendű szük-
ségletek túlmutatnak az egyénen.

Az embert épp az különbözteti meg az állatvilágtól, 
hogy magasabb szintű erkölcsi igényeinek, életcéljai-
nak alá tudja rendelni ösztönös késztetéseit, bár a kettő 
egyensúlya mind a lelki, mind a testi egészség, jól-lét 
alapja. Ezt a gondolatot legegyértelműbben Victor Frankl, 
az egzisztencia analízis megalapozója írta le. Szerinte a 
mai társadalomban egzisztenciális vákuum alakult ki, 
mert a társadalom éppen csak az anyagi szükséglete-
ket elégíti ki, ám az értelem akarását nem teljesíti ki. 
Frankl abból indul ki, hogy a Maslow által feltételezett 
hierarchia helyett, amely szerint az ember csak akkor 
elégíti ki magasabb szintű igényeit, ha az alacsonyabb 
szintűek egyensúlyban vannak, azt tapasztalta, hogy 
„az élet értelme iránti igény és kérdés gyakran éppen 
akkor lángol fel, amikor valakinek nagyon rosszul megy. 
Ezt haldokló pácienseink éppúgy bizonyítják, mint a 
koncentrációs és hadifogoly táborok túlélői. Azt a tényt 
akarom ezzel körülírni, hogy az emberi lét mindig is 
túlmutat önmagán, valamire, ami nem önmaga, vala-
mire vagy valakire: egy értelemre, amit érdemes betel-
jesíteni, vagy egy másik emberi létre, amellyel szere-
tettel találkozunk. Egy ügy iránti szolgálatban vagy 
egy személy iránti szeretetben az ember önmagát telje-
síti ki. Minél inkább feloldódik a feladatában, minél 

odaadóbb a partnerével szemben, annál inkább ember, 
annál inkább lesz önmaga. Önmagát megvalósítani te-
hát igazán csak abban a mértékben képes, amennyire 
megfeledkezik önmagáról és túllép önmagán.” „Ez volt 
a lecke, amit Auschwitzból és Dachauból magammal 
hozhattam: leginkább azok voltak képesek határszituá-
ciókat átélni, akik nyitottak voltak a jövőre, egy feladat-
ra, amely várt rájuk, egy értelemre, amelyet be akartak 
tölteni” [1].

A MENTÁLIS ZAVAROK GYAKORISÁGÁNAK 
EMELKEDÉSE A MODERN TÁRSADALMAKBAN

A felvilágosodás eszméinek hatására a tudományos, 
gazdasági fejlődést önmagában célként tűzték ki és azt 
feltételezték, hogy a fokozódó „jólét” a „jól-lét”, well-
being, lelki egészség  jelentős javulásával fog együtt 
járni. A 20. század során a gazdasági, ipari, anyagi fej-
lődés soha nem látott eredményeket ért el, és ma már 
olyan anyagi helyzetet tesz lehetővé az ún. „fejlett” tár-
sadalmak többsége számára, ami korábban elképzel-
hetetlen lett volna.

A nemzetgazdaság egy bizonyos jóléti szintjéig va-
lóban javult az emberek „jól-léte”, lelki egészsége, azon-
ban afölött már egyáltalán nem javult sem az Ameri-
kai Egyesült Államok, sem Nyugat-Európa lakosainak 
elégedettsége, jól-léte, sőt az utóbbi évtizedekben az 
adaptáció zavaraiból eredő mentális tünetek és pana-
szok a civilizált világ országaiban egyre gyakoribbá 
váltak, és ez az életminőség rosszabbodását eredmé-
nyezi, főleg a társadalom viszonylag rosszabb helyzetű 
rétegeiben. Gregg Easterbrook [2] több könyvében, 
legutóbb a fejlődési paradoxon („<e Progress Para-
dox”) című kötetben elemzi igen szellemesen azt a je-
lenséget, hogy miközben az életfeltételek folyamato-
san javulnak a nyugati társadalmakban, az emberek 
egyre rosszabbul érzik magukat, a lelki egészség jel-
lemzői egyre romlanak. Az utóbbi évszázadban, éppen 
a civilizált nyugati társadalmakban a lelki egészség 
zavarai rendkívül gyakorivá váltak, a betegségek okoz-
ta teher, az életminőség romlásában ma már a szív-
érrendszeri megbetegedések után a második legfonto-
sabb tényezővé váltak [3].

Mi lehet a magyarázata ennek az ellentmondásnak? 
Szervezetünk az ember megjelenése óta, de az általunk 
nagyjából ismert eddigi története során alakította ki 
azt az egyensúlyi állapotot, amely a nehézségekkel való 
megküzdésre, sőt folyamatos fejlődésre tette alkalmas-
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sá. Ennek a hatalmas időfolyamnak csupán elenyésző 
töredéke az az időszak, amelyet a modern életforma 
jellemez. 

Az evolúciós pszichológia adja a legvilágosabb választ 
erre az életminőség szempontjából alapvető kérdésre. 
Míg az emberiség génjei évezredeken át a vadászó-
halászó, illetve földműves életformához alkalmazkod-
tak, szervezetünk megtanult gyorsan reagálni a !zikai 
veszélyekre. Ma génjeink igen nehezen tudnak meg-
birkózni az utóbbi évszázadban tapasztalt igen gyors, 
és elsősorban pszichológiai válaszokat igénylő kihívá-
sokkal. A kihívás alatt teljes életforma váltást kell érte-
nünk, a korai anya-gyermek kapcsolat megváltozását, 
a lakóhelyi és munkahelyi környezet urbanizálódását, 
a nagycsalád értékátadó szerepének jelentős gyengülé-
sét, a tömegtájékoztatás norma- és értékközvetítő sze-
repének előtérbe kerülését. Mindezek a jelenségek az 
emberi adaptációs képességeket rendkívül súlyos, és 
korábban nem tapasztalt szakítópróbának teszik ki, 
ami az adaptáció zavaraiból származó egyensúlyvesz-
tés pszichológiai és élettani következményeit, mentális 
zavarokat eredményez.

A különböző tudományterületeken más és más el-
nevezésekkel megjelölt, az adaptáció tartós zavarának 
jeleként kialakuló krónikus stresszállapot lényegi jel-
lemzőiből eredő mentális zavarokat a pszichiátria dep-
ressziónak, a pszichológia tanult tehetetlenségnek, vi-
tális kimerültségnek vagy kontrollvesztésnek, a szoci-
ológia relatív deprivációnak nevezi [4]. A lényeg azon-
ban mindezen jelenségekben, hogy a modern életfel-
tételekhez való alkalmazkodás kudarca, elsősorban a 
lemaradó rétegekben az életminőség olyan fokú tartós 
romlásával jár együtt, amely nem csupán jelentős 
szenvedést jelent számukra, hanem alapvető szerepet 
játszik a korai egészségromlásban és az idő előtti halá-
lozásban, de az egyre több gondot okozó szenvedély-
betegségekben is [4].

Az utóbbi időben egyre több tanulmány emeli ki 
a krónikus stressz és depresszió közötti párhuzamot. 
A depresszió kialakulásában a gyermekkori, családi 
háttér, az egyén megbirkózási, coping képességei, szo-
ciális kompetenciája és az életesemények meghatározó 
szerepet játszanak. Mivel az önértékelés attól függ, 
hogy az ember milyen célokat tűz ki maga elé, mikor 
érzi magát sikeresnek, az énideál, a célok, értékek szere-
pe a depresszió megelőzése szempontjából alapvető. 

Randolf Nesse, az evolúciós pszichológia egyik leg-
kiválóbb képviselője a „füst detektor” elv segítségével 
mutatja be a mai ember helyzetét [5]. A füst detektor 

célja, hogy a tűz legelső jeleire felhívja a !gyelmet, és 
akkor működik megfelelően, ha már a legkisebb füstöt 
is jelzi, annak árán is, hogy számos estben téves pozi-
tív eredményt ad. Szervezetünk ugyanígy reagál alarm 
jelzéssel a várható veszély első jeleire, ebben azonban a 
korábbi élményeknek, a szubjektív minősítésnek alap-
vető szerepe van. Az embert az állatvilágtól megkü-
lönböztető jelenség, hogy a jövőben bekövetkező ve-
szély előjeleire ugyanúgy vészreakcióval válaszolha-
tunk, mintha a veszély jelenvaló lenne. A modern világ 
gyakran igen nehezen kiszámítható körülményei kö-
zött, a tömegtájékoztatás negatív üzenetei hatására, 
vagy a kevés biztonságot adó gyermekkori fejlődés ered-
ményeként igen sokan reagálnak ilyen téves pánik, 
veszély reakciókkal a bizonytalanság, betegség, társa-
dalmi lemaradás gondolatára.

A verseny, a valóban soha nem látott gazdasági fej-
lődés eredményeképpen olyan társadalmak jöttek lét-
re, amelyek csak nagyon korlátozottan felelnek meg az 
emberi személyiség, az önálló, környezetét alakító, 
kreatív alkotó ember fejlődésének, sőt, a „fogyasztói” 
embertípus szinte nagyipari előállításának kedveznek. 
Modern paradoxon, hogy az érett személyiség nem ide-
ális fogyasztó, az ideális fogyasztó a kapcsolataitól, cél-
jaitól megfosztott, magányosan szorongó ember. A fo-
gyasztói társadalom ideálja az infantilis személyiség, 
akinek jellemzői: bizalmatlanság, sőt ellenségesség, 
unalom, öncélú izgalomkeresés, erőszak, agresszivitás, 
mint szorongásoldás. Az az ember, akinek nincsenek 
hosszú távú céljai, aki nem bízik senkiben, és a kapcso-
latokat is fogyasztási cikknek tekinti, a legkönnyebben 
manipulálható, befolyásolható [6].

A DEPRESSZIÓS TÜNETEGYÜTTES VÁLTOZÁSAI 
MAGYARORSZÁGON 1988 ÉS 2006 KÖZÖTT

A tanult tehetetlenség lelkiállapota és élettani követ-
kezményei magyarázzák, hogy különösen a gyorsan 
átalakuló társadalmakban, mint Magyarországon az 
elmúlt évtizedekben a lelki egészség romlásának rend-
kívül súlyos példáját láthatjuk. Társadalmi méretekben 
a lelki egészség romlását legmegfelelőbben a depresz-
sziós tünetegyüttes gyakoriságával követhetjük. Saját 
országos reprezentatív vizsgálataink eredményei sze-
rint a Beck Depresszió skálával vizsgálva 1988-ban 
még csak a felnőtt magyar népesség 2,7%-a panaszko-
dott súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló, a Beck Dep-
resszió skála (BDI) szerint 25 pont feletti depressziós 
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tünetegyüttesről. Ez az arány 1995-ben (ugyanezzel a 
skálával mérve) már 7,1 százalékra emelkedett, és 
ugyanezt az arányt találtuk a 2002-es felmérésünk so-
rán is [4, 7, 8].

2002-ben a felnőtt magyar népesség 13%-a, tehát 
körülbelül minden tizedik ember szenvedett súlyos, 
vagy közepesen súlyos, a BDI szerint 18 pontnál maga-
sabb pontszámmal jellemezhető depressziós tünet-
együttestől, amely már betegségnek tekinthető, és alap-
vetően akadályozza a munkavégzést és a családi élet 
egyensúlyát is. Valamennyi betegség közül az emberek 
a depressziós állapotot tartják saját maguk, családjuk, 
környezetük számára a leginkább megterhelőnek, ez 
az állapot akadályozza legnagyobb mértékben a mun-
kaképességünket, családi és más társas kapcsolatain-
kat, kikapcsolódásunkat. Ugyanakkor ebben a tekin-
tetben legszembetűnőbb a társadalmi igazságosság 
hiánya, a nyolc osztálynál kevesebbet végzettek közel 
40%-a, a nyolc osztályt végzettek 22%-a, tehát minden 
ötödik ember szenved ilyen lelkiállapottól, míg a dip-
lomásoknak csak a 4%-a, az érettségizetteknek 6%-a. 
A leszakadó rétegekben, az állandó krónikus stressz, 
bizonytalanság állapotában élők között rendkívül ma-
gas a negatív hangulati állapot, és az ezzel együtt járó 
negatív életminőség.

1988 és 1995 között, a társadalom rendkívül gyors 
átalakulása a lelki egészség mutatóinak jelentős ros-
szabbodásával járt együtt, elsősorban a lemaradó réte-
gekben. A súlyos depressziósok aránya 2,9%-ról 7,6%-
ra emelkedett, különösen drámai volt a változás Nóg-
rád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, ahol az 
erőltetett nagyipar megszűnése a legnagyobb mértékű 
rosszabbodást eredményezte. Mindkét megyében a 
depresszió pontszám átlagértéke magasabb volt 10-
nél, tehát a megye népességét depressziós lelkiállapot 
jellemezte.

1995 és 2002 között a negatív tendencia megfordult, 
különösen az ország régiói közötti különbségek mér-
séklődtek és megnőtt azok aránya, akik egyáltalán nem 
tekinthetőek depressziósnak. Azonban még 2002-ben 
is a depresszió átlagértékénél jelentősen magasabb 
értékek jellemezték Nógrád, Szabolcs-Szatmár és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén népességét. A depresszió értékek 
legalacsonyabbak Fejér és Győr-Moson-Sopron me-
gyékben voltak. 

2006-ban befejezett követéses vizsgálatunk első 
eredményei szerint 2002 és 2006 között, ugyanazoknál 
az embereknél, rendkívül megnőtt a már kezelésre 
szoruló depressziós tünetegyüttes gyakorisága. Míg ez 

az érték 2002-ben 13% volt, mind a teljes népességet 
képviselő mintában, mint azok között, akik beleegyez-
tek az utánkövetésbe, 2006-ban ez az arány 18%-ra, 
emelkedett. Ennek megfelelően, míg 2002 tavaszán a 
megkérdezettek 71%-ának egyáltalán nem voltak dep-
ressziós panaszai, a legutóbbi kikérdezés során közü-
lük már csak 67% volt lelkileg egészségesnek tekinthe-
tő. Érdekes módon, a depressziós tünetegyüttes viszony-
lag nagyobb mértékben emelkedett a fér!ak között. 
Míg a fér!ak között 2002-ben 11% volt a közepesen 
súlyos és súlyos depressziósok aránya, ez az arány 2006-
ban, ugyanazok között a fér!ak között 16%-ra emel-
kedett, a nők esetében ez az arány 2002-ben 15% volt, 
2006-ban 19% [9].

Az, hogy a teljes népesség 67%-a nem depressziós, 
lelkileg egészséges, egyben azt is jelenti, hogy a mai 
magyar népesség mintegy egyharmada szenved olyan, 
az életminőséget jelentősen rontó tünetegyüttestől, 
amely a korai halálozás szempontjából is igen jelentős 
veszélyeztető tényező [7, 8]. Igen fontos tehát, hogy 
mindent megtegyünk a mai magyar drámai egészség-
romlás hátterében kimutatható krónikus stressz, dep-
ressziós tünetegyüttes felismerése és minél korábbi 
megelőzése, kezelése érdekében.

A reménytelenség ugyan a depresszió fontos össze-
tevője, de mégis bizonyos értelemben független a dep-
ressziótól. Míg a depresszió állapotfüggő, változó tü-
netegyüttes, a reménytelenség tartósabb lelkiállapot 
jellemzője lehet. A reménytelenség szorosan összefügg 
a kimerültséggel, döntésképtelenséggel, elégedetlen-
séggel. A legmagasabb reménytelenség értékeket Nóg-
rád, Borsod-Abauj-Zemplén, Békés, Baranya és Tolna 
megyékben tapasztaltuk, amíg a legalacsonyabb érté-
keket Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas 
és Fejér megyékben találtuk. Ez a sorrend ugyan igen 
hasonló a depressziós tünetegyüttes pontszámának 
sorrendjéhez, azonban vannak jelentős eltérések is. 
Például Szabolcs-Szatmár megye kevésbé reményte-
len, mint depressziós, míg a dél-dunántúli megyék 
reménytelenebb átlagértékeket mutatnak, mint amen-
nyire depressziósok.

A legmagasabb szorongás értékekeket Szabolcs-Szat-
már-Bereg, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék-
ben, a legalacsonyabb értékeket Vas, Győr-Moson-Sop-
ron és Fejér megyékben találtuk.
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AZ ANÓMIA, ÉRTÉKVESZTÉS JELENTŐSÉGE 

Andorka Rudolf élete utolsó éveiben szinte minden 
írásában az anómia, értékvesztés, céltalanság jelentő-
ségét hangsúlyozta a magyar népesség testi-lelki baja-
inak hátterébe [10]. Saját, országos reprezentatív vizs-
gálataink során az anómiát ilyen állításokkal vizsgál-
tuk: „Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember 
azt sem tudja már miben higgyen”, „Azt ember egyik 
napról a másikra él, nincs értelme előre terveket szőni”, 
„Manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban”. Az 
anómia azt a meggyőződést jelenti, hogy egy adott tár-
sadalomban csak a szabályok és törvények megszegésé-
vel lehet eredményeket elérni, a céltalanság és irányvesz-
tés érzése. Olyan helyzetekre utal, amikor a társadalmi 
normák elvesztik befolyásukat az emberek viselkedésé-
re. Az anómiát úgy is meghatározhatjuk, mint a közös-
ségi kötődések, hagyomány és szabályrendszer szét-
esését.

Az anómia megyei átlagértékei igen szoros negatív 
kapcsolatot mutatnak valamennyi lelki egészség muta-
tóval, valamint a középkorú fér! halálozás és a depres-
szió megyei átlagértékeivel. A legmagasabb anómia ér-
tékeket Nógrád, Békés, és Somogy, a legalacsonyabb 
értékeket Győr-Moson-Sopron, Vas megyékben és Bu-
dapesten találtuk. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy 
a kistérségek között sok esetben jelentős különbségek 
vannak, a legnegatívabb lelkiállapotú megyékben is 
vannak viszonylag sokkal egészségesebb, és a legegész-
ségesebb megyékben is viszonylag betegebb kistérsé-
gek. Felvethetjük, hogy a negatívabb lelki és egészségi 
állapot szoros kapcsolatban áll a rosszabb gazdasági 
helyzettel. Ez valóban így van, de ez a jelenség önrontó 
körként működik, ahol rosszabb az emberek lelki egész-
sége, nagyobb fokú az értékvesztés, ott kevésbé képesek a 
gazdasági fellendülésre, de a rosszabb anyagi helyzet 
szintén a negatív lelkiállapotot erősítheti, ha nem sike-
rül kilépni ebből a mókuskerékből.

Vizsgálataink eredményei szerint ma Magyarorszá-
gon a teljes népesség 46%-a nem anómiás, ezzel szem-
ben 54%-ot anómiás lelkiállapot jellemez. Ez az arány a 
nyolc általánosnál alacsonyabb végzettségű rétegben 
74%, a nyolc általánost végzettek között 64%. A legma-
gasabb anómia érték 48-szor magasabb bizalmatlan-
sággal, 21-szer magasabb rivalizálással, irigységgel jár 
együtt. Az anómiás, értékvesztett, demoralizált lelkiál-
lapot a lelki egészség és az egészségi állapot súlyos rom-
lásával jár együtt.

A POZITÍV LELKIÁLLAPOT FONTOSSÁGA, 
ENNEK JELENTŐSÉGE A LELKI EGÉSZSÉG FEJ-
LESZTÉSÉBEN

A pozitív érzelmi állapot nem azonos a negatív 
érzelmi állapot hiányával. Barbara Fredrickson a pozi-
tív érzelmek „broaden and build” elmélete szerint míg 
a negatív érzelmi állapot beszűkíti a gondolkozásun-
kat és csak az adott helyzet elkerülésére koncentrál, a 
pozitív érzelmek növelik az ember aktivitási reperto-
árját, érdeklődését, nyitottságát, kreativitását [11]. Míg 
a negatív érzelmek rombolnak, a pozitív érzelmekre épí-
teni lehet, új emberi kapcsolatokat, ideákat, az ember 
személyes forrásgazdagságát javítják. Saját kísérletei 
szerint a negatív érzelmekre is szükség van, de leg-
alább 3:1 arányban több pozitív érzelmet kell átélnünk 
ahhoz, hogy életminőségünk pozitív legyen [11]. Gras-
tyán Endre professzor akadémiai székfoglalójában a 
játék alapvető fontosságáról beszélt a lelki és testi egész-
ség erősítése szempontjából, ezzel a legmodernebb po-
zitív pszichológiai gondolatokat vetítette előre [12].

A negatív érzelmekkel, a negatív lelkiállapottal szem-
ben a pozitív érzelmek nyitottságot, kezdeményező kész-
séget, pozitív életcélokat, az élet értelmébe vetett hitet, 
mások megértésének és elfogadásának igényét jelen-
tik. Mivel az ilyen lelkiállapotú ember igen nehezen 
félemlíthető meg, a demokrácia fejlesztésének alapja a 
pozitív, nyitott lelkiállapot megteremtése. 

A WHO Jól-lét életminőség skálája szerint a 18 
évnél idősebb magyar népesség 22%-át jellemzi teljes 
jól-lét, pozitív életminőség, minden második ember 
lelkileg egészségesnek mondta magát, további 23%-ot 
jellemez csökkent lelki jól-lét és csupán 5% minősítet-
te életminőségét teljesen negatívnak. A megyék közül 
Vas és Győr-Moson-Sopron megye lakói minősítik 
életminőségüket legpozitívabbnak.

Vizsgálataink eredményei alapján faktoranalízissel 
kimutattuk, hogy gyakorlatilag mindenkiben együtt 
megvan kétféle faktor, amelyek közül a pozitív oldalt 
önazonosság faktornak, a negatív oldalt értékvesztés 
faktornak nevezhetjük, csak az arányok igen különbö-
zőek. Ennek az a rendkívüli jelentősége, hogy szinte 
mindenkiben ott van a lehetőség a pozitív irányú fej-
lődésre is. Az önazonosság biztosítja a legfontosabb 
védelmet a megfélemlítés, a manipulációk ellen, így a 
demokrata alapvető jellemzője. Összetevői a koheren-
cia, az élet értelmébe vetett hit, erős társas kapcsolatok, 
bizalom, együttműködési készség, tolerancia, hatékony 
megküzdési készségek [6].
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A KOHERENCIA, AZ ÉLET ÉRTELMÉBE VETETT 
HIT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGE A LELKI 
EGÉSZSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Antonovsky salutogenezis modellje szerint a kohe-
rencia annak átélése, hogy az embernek van helye és 
szerepe a világban és a társadalomban, hogy a velünk 
történő események értelemteliek, kihívások, amelyek-
nek megoldására képesek vagyunk. A koherencia a 
személynek saját magával és a világgal szemben tanú-
sított és átélt beállítódása, annak a biztonsága, hogy a 
minket körülvevő és a bennünk megnyilvánuló világ 
kiszámítható és az események nagy valószínűséggel 
befolyásolhatóak. Ebben a modellben a krízisek, nehé-
zségek arra alkalmasak, hogy a személyiségfejlődés 
magasabb szintjére jussunk általuk, és nem elkerülen-
dő nehézségek. Ez a lelkiállapot ellentéte a „tanult 
tehetetlenségnek”, a „tanult forrásgazdagság” állapota, 
ami az ún. pozitív pszichológia alapfogalmává vált. Az 
általunk használt kérdőívet Richard Rahe „az élet ér-
telme” kérdőívnek nevezi, amely a koherenciához igen 
hasonló koncepciót vizsgál, azonban magában foglal 
az élet transzcendens értelmére vonatkozó kérdéseket 
is, mint pl. „Úgy érzem, életem egy nagyobb terv része”, 
„Az értékeim és hitem vezérelnek mindennapjaim-
ban” [13, 14].

A koherencia élmény magában foglalja a sikeres 
megküzdés, megbirkózás képességét, azonban ennél 
többet jelent. Azt a képességet és biztonságot jelenti, 
hogy a személy bízik benne, hogy változó körülmé-
nyek között mindig képes lesz megfelelő erőforrásokat 
mobilizálni, adott esetben nem csupán saját erőforrá-
sokat, hanem külső segítségben, a kölcsönösségben 
bízhat, így erős „társadalmi tőkével” is rendelkezik. 
Érdekes módon, a koherencia mértéke nem tér el 
jelentősen az egyes magyarországi régiók között, ma-
gas koherencia érték jellemzi a magyar társadalom egy-
harmadát, a nők 32%-át, a fér'ak 28%-át [15]. Az élet 
értelmébe vetett hitet életkortól, nemtől és iskolázott-
ságtól szinte független lelki és testi egészségi védőfak-
tornak találtuk. Ez azt jelenti, hogy azonos életkörül-
mények között a társadalmi átalakulás negatív hatásai 
sokkal kevésbé érintik azokat, akik úgy érzik, életüknek 
van értelme. Akire ez a lelkiállapot jellemző, lelkileg 
ugyanolyan egészséges marad alig iskolázott parasztem-
berként, mint a legmagasabb végzettségű egyetemi pro-
fesszorként. 

A magyar társadalom átalakulása során, miközben 
új gazdasági és politikai feltételekkel kell megbirkóz-

nunk, vizsgálataink eredményei szerint rendkívül szo-
ros összefüggés mutatható ki a koherencia érzés és a 
lelki egészség mutatók között. Az átlag feletti koheren-
ciával rendelkezők, miután az adatokat életkor, nem és 
iskolázottság szerint kontrolláltuk, tízszer nagyobb 
valószínűséggel minősítették jónak egészségi állapo-
tukat, nyolcszor nagyobb valószínűséggel állították, 
hogy nincs munkaképesség csökkenésük. Esetükben 
az átlagnál pozitívabb életminőség valószínűsége ötszö-
rös volt és hétszer ritkább közöttük a súlyos depressziós 
tünetegyüttes [13].

Az élet értelmébe vetett bizalom ugyanakkor több 
további, a pozitív életminőség szempontjából megha-
tározó tényezővel szoros kapcsolatot mutat, a szemé-
lyiség fejlettségének, önazonosságának, kompetenciá-
jának, sikeres megbirkózásának, a környezetével kiala-
kított harmóniájának igen jó mérőeszköze. Pozitív 
kapcsolatot mutat a közösségi hatékonysággal, azaz a 
szomszédsági kapcsolatok erősségével, a vallásgyakor-
lással, a vallás fontosságával, a civil szervezeti tagság-
gal, amelyek számos vizsgálat tanúsága szerint jelentős 
egészségvédő faktorok. Az élet értelmébe vetett hittel 
negatív kapcsolatban áll több nagy egészségi kockáza-
tot jelentő mutató, mint a bizalmatlanság, a rivalizálás, 
az anómia [13].

Az élet értelmébe vetett hit és a vallásosság között 
ugyan szoros kapcsolatot találtunk, de a két fogalom 
nem azonos. Vannak vallásos emberek, akik nem hisz-
nek az élet értelmében és koherens személyiségek, 
akik nem vallják vallásosnak saját magukat. A nagy 
világvallások mind alapvető céljuknak tekintik az 
értékkonszenzust, az értékek megvalósítását. Vizsgá-
lataink eredményei szerint a vallásosság a mai magyar 
társdalomban is jelentős lelki egészséget javító erőfor-
rást jelent [16].

KÖZÖSSÉGI ALAPÚ INTERVENCIÓ A DEPRESZ-
SZIÓ ÉS AZ ÖNGYILKOSSÁGI MAGATARTÁS 
MEGELŐZÉSÉRE

A lelki egészség megőrzése, fejlesztése és javítása 
társadalmi méretekben csak közösségi alapú progra-
mok segítségével lehetséges. Az Európai Szövetség a 
Depresszió Ellen (EAAD) program alapvető célja bi-
zonyítottan hatékony közösségi alapú beavatkozás 
alkalmazása volt a depresszió felismerése, kezelése és 
az öngyilkossági veszélyeztetettség csökkentése céljá-
ból az egy-egy területen dolgozó helyi segítő szakem-
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berek közötti együttműködés létrehozásával és meg-
erősítésével [6, 17].

Az „Európai Szövetség a Depresszió Ellen” elneve-
zésű nemzetközi projekt keretében Magyarországon 
elsőként Szolnokon és a hozzá csatlakozó régióban 
indult el közösségi alapú program. A korábbi, „Nürn-
bergi Szövetség a Depresszió Ellen” keretében bevált 
gyakorlatnak és anyagoknak ötvözése más európai 
országok tapasztalataival hatékony és gazdaságos kez-
deményezés a depresszió és az öngyilkosságok számá-
nak csökkentése érdekében. Az akcióprogram kere-
tében a beavatkozás a segítő szakemberek és a civil 
szervezetek bevonásával több szinten egy időben in-
dult az együttes hatás elérése érdekében. 

Alapvető célunk az, hogy a helyi közösségben élő 
segítő szakemberek (pszichiáterek, családorvosok, 
tanárok, védőnők, lelkészek, a lelki elsősegély szolgálat 
munkatársai, rendőrök, szociális munkások és a médi-
umok alkalmazottai) közötti együttműködést erősít-
sük. Tájékoztatókat és továbbképzést tartunk számuk-
ra a depresszióról és a kezelés hozzáférési lehetőségei-
ről, de ennek is az volt az alapvető jelentősége, hogy 
kölcsönösen megismerték egymást, az egyes csopor-
tok által nyújtott segítség felhasználási lehetőségeit. 
Ezzel a módszerrel az azonos területen dolgozó és egy-
mást alig ismerő szakemberek közösségében jelentő-
sen erősödött a társadalmi tőke, a bizalom, a kölcsö-
nösség. Például az egészségügyi ellátásban dolgozók-
nak korábban alig volt kapcsolatuk a lelki elsősegély 
telefonszolgálat kríziskezelésben igen jól képzett mun-
katársaival.

A közösségi kampány során a lakosság téma iránti 
érzékenységét és ismereteit poszterekkel, rövid!lmek-
kel, információs brosúrákkal, tájékoztatókkal, különö-
sen a helyi médiumok bevonásával és internetes hon-
lapunkhoz (www.depressziostop.hu) való hozzáférés-
sel erősítettük. A cél az volt, hogy információt adjunk 
a depresszió megfelelő kezeléséről, valamint csökkent-
sük a betegség és az érintett személyek stigmatizáció-
ját. 

Az érintett betegeknek és hozzátartozóiknak nyúj-
tott szolgáltatások körébe tartozik, hogy a szolnoki 
kórház több osztályán a depresszió és az öngyilkosság 
megelőzéssel kapcsolatos tájékoztatót adtunk a záróje-
lentés mellett. Támogattuk a már működő önsegítő cso-
portokat, és elősegítettük új csoportok szerveződését. 

A program legfontosabb, hogy megtalálja és össze-
fogja azokat a kiváló szakembereket, civil szervezete-
ket, akik sokszor egymásról mit sem tudva próbálnak 

segíteni a lelki egészségromlás áldozatainak, család-
tagjaiknak. Mindez lehetővé teszi, hogy a területen 
dolgozók egymás segítségével és támogatásával sokkal 
hatékonyabban tudjanak segíteni saját szűkebb terüle-
tükön is.

A program alapvető jellemzői: 
– A civil és szakmai résztvevők együttműködésének 

erősítése
– A helyi igényekre és lehetőségekre alapozott helyi 

hálózat építése
– Folyamatos továbbképzés
– Folyamatos helyi média részvétel biztosítása.

A SZOLNOKI PROGRAM EREDMÉNYEI

Bár nemzetközi összehasonlításban a magyar ön-
gyilkossági adatok még mindig igen magasak, a szol-
noki kisrégióban az országos átlagnál többen követtek 
el öngyikosságot, érdekes módon a nők esetében ez az 
arány még a baltikumi legrosszabb arányoknál is 
magasabb volt. Így tehát Szolnok és a Szolnoki kisré-
gió, az öngyilkossági arányok tekintetében  országos 
viszonylatban is a hátrányos helyzetű régiók közé tar-
tozott, bár nem itt voltak a legmagasabb arányok az 
ország kisrégiói közül. 2004-ben az országos öngyil-
kossági arány 26 százezrelék volt, Szolnok városában 
32 százezrelék, a kisrégióban 37 százezrelék. A fér!ak 
között az országos arány 47 százezrelék volt, Szolno-
kon 60, a nők esetében az országos arány 13 százezre-
lék, Szolnokon 18 volt. A program 2005-ben indult, és 
nagy nemzetközi visszhangot is kiváltott, hogy 2005-
ben 57%-kal, míg 2006-ban 47%-kal csökkent a tény-
leges öngyilkosságok száma Szolnok városában a 
korábbi kilenc év átlagához hasonlítva. Ez azt jelenti, 
hogy míg 2004-ben 30,1 százezrelék volt a tényleges 
öngyilkosságok aránya, ez 2005-ben 13,1 százezrelék-
re, 2006-ban 14,5 százezrelékre csökkent. Országos 
viszonylatban is volt kisfokú csökkenés az öngyilkos-
ságok arányában ezekben az években, de sehol sem 
volt ilyen mértékű, mint Szolnok városában. 

Országos reprezentatív felmérésünk eredményei 
szerint míg 2002 és 2006 között a depressziós tünet-
együttes aránya országos szinten jelentősen emelke-
dett, a szolnoki kistérségben ez az emelkedés sokkal 
kisebb mértékű volt. Ugyanezen időszak alatt megnőtt 
a depresszió miatt a Pszichiátriai Gondozóhoz forduló 
betegek aránya, valamint a lelki elsősegély telefonszol-
gálat hívásainak száma is. 
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A fenti változások olyan jelentősek, hogy nem mer-
jük azt állítani, hogy egyértelműen a program haté-
konyságát bizonyítják, azonban nem vethetjük el ezt a 
feltételezést sem. A helyi erőforrások összehozása, a 
segítő foglalkozásúak közötti együttműködés erősítése 
igen ígéretes eszköznek tűnik a lelki egészséget fejlesz-
tő közösségi alapú programok megalapozásához. 

A KLINIKAI- ÉS EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA
SZEREPE A MENTÁLIS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOK 
KEZELÉSÉBEN

Az utóbbi évtizedekben a népegészségügyi állapo-
tok mutatói egyre inkább a !gyelem fókuszába helyez-
ték a közösségek szerepét, az életmód tényezőket, a 
magatartási tényezőket, amelyek szerepet játszanak a 
leggyakoribb halálokok hátterét jelentő megbetegedé-
sekben (kardiovaszkuláris betegségek, daganatos meg-
betegedések, öngyilkosság, szenvedélybetegségek stb.). 
A tünet, illetve betegségközpontú szemléletet, egyre 
inkább az egészségtudományi, az egészség megőrzésé-
re alkalmas magatartás kialakítására, fenntartására vo-
natkozó megközelítés váltja fel. A kutatási eredmé-
nyekben tükröződő nem adaptív magatartásformák, a 
pszichikus funkciózavarok következményeiként is meg-
jelenő szorongás, depresszió jelentősen meghatároz-
zák népegészségügyi jelentőségű betegségek kialaku-
lását és gyógyulási/gyógyítási esélyeinek alakulását. 
Ezen betegségek kezelésében a tüneti kezelés, az oki 
beavatkozás mellett törekedni kell a megelőzés, a tár-
sas-közösségi tényezők, a pszichoterápia eszközeinek 
használatára is. A modern magatartásorvoslás, a lélek-
tani eszközök bevonása a gyógyításba nem pusztán 
szemléleti kérdés, hanem jelentős tényező a költségha-
tékony betegellátás megvalósításában. A szomatizáci-
ós zavarokban szenvedő betegek ellátásának a költsé-
gei átlag kilencszer annyit tesznek ki, mint egy szoma-
tikus betegségben szenvedő beteg átlag gyógyítási 
költségei [18]. A kórosan szorongó, szomatizációs za-
varban szenvedő beteg gyakran jár orvoshoz szerv-
rendszerének többségét érintő tünetképződés miatt, 
amelynek hátterében nem áll szervi megbetegedés. 
Valójában az orvosi ellátás különböző szintjein törté-
nő foglalkozás („társas kapcsolat”) csökkenti a szoron-
gását a tetemes költséget felhasználó szomatikus ellá-
tásban, megfelelő pszichoterápia helyett. Az adaptáció 
tartós zavarai, a krónikus stressz állapot társas-kap-
csolati zavarokat is okoz, illetve azok hátterén szerve-

ződik és vezethet egészségromláshoz, idő előtti halálo-
záshoz. A lelki egészség megőrzése, fejlesztése a lelki 
eredetű betegségek gyógyítása nem nélkülözheti a tár-
sadalmi-közösségi-kapcsolati tényezők tudatosítását, 
a magatartástudományok integrálását az egészségügy 
és az orvostudomány területén. Ebben kiemelt szerepe 
van a klinikai- és egészségpszichológiának. A pszicho-
lógia határtudomány a természet és társadalomtudo-
mányok között. Ebből fakadóan sajátos közvetítő sze-
repet vállalhat a klasszikus medicina értékei és a beteg-
ségek társadalmi-közösségi viszonyainak tényezői 
között. Az utóbbi évtizedek kutatásai – elméleti model-
lekre is alapozó – kapcsolatokat mutattak ki a társas 
közösségi viszonyok (a társas támogatás) és a testi be-
tegségek etiológiája között, melyek bizonyítják, hogy 
fontos kapcsolatok állnak fenn a társas környezet, a 
betegségek és a halálozási arány között. (Főként a kar-
diovaszkuláris betegségek esetében, de ez az összefüg-
gés valószínűsíthető más betegségek vonatkozásában 
is.) Az előfordulásra vonatkozó kutatások fordított oki 
összefüggést is elfogadnak, miszerint a betegség kisebb 
és/vagy kevésbé hozzáférhető társas háló kialakulásá-
hoz vezet [19].

A jelzett kutatások természetüknél fogva interdisz-
ciplinárisak. Olyan hipotéziseket tesztelnek, amelyek a 
társas környezet és annak pszichológiai működései, 
valamint az egészség közötti pszichológiai és biológiai 
folyamatokról szólnak. Éppen ezért szükséges a pszi-
chológus csatlakozása a kutató orvoshoz, aki a pato-
gén folyamatok mérésére, kimutatására alkalmas tech-
nikákkal rendelkezik. A pszichológus szerepe hasonló 
lehet, vizsgálhatja hogy a társas környezet, illetve a 
betegség hogyan hat a gondolkodásra, érzelmekre, 
viselkedésre, élettani válaszokra [20]. A pszichológu-
sok a pszichológiai állapotok és a viselkedéses kapcso-
lódások kimutatására, mérésére pszichometriailag 
megfelelő eljárásokat dolgoztak/dolgozhatnak ki. Hoz-
zájárulhatnak az epidemiológiai vizsgálatokban a „vi-
selkedéses patogének” szerepének meghatározásához. 
A pszichológusok módszertani jártassága, ismeretei 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a társas közösségi 
viszonyok szerepének feltárása, az életvezetéssel össze-
függő betegségek kutatásának minősége emelkedjen. 
Elméletekkel, megfelelő módszertannal előhívott ada-
tokkal szolgálhatnak azokról a társas környezeti hatá-
sokról, amelyek az egészséget feltehetően befolyásoló 
viselkedésformákra és lelkiállapotra hatnak. 

Az alkalmazott, gyógyító-segítő pszichológia a kli-
nikai pszichológia megszületésével kezdődik. Az utób-
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bi két-három évtizedben új szemléleti keretet képvi-
selve, a klinikai pszichológia gyakorlatával szoros kap-
csolatban megjelenik az egészségpszichológia. Az 
egészségpszichológia a testi egészség és betegség pszi-
chológiai, viselkedéses hátterének feltárását helyezi 
előtérbe, míg a klinikai pszichológia a patológiás, vagy 
diszfunkcionális lelki folyamatokat. A két alkalmazott 
terület kutatásának és gyakorlatának professzionális 
bázisát többnyire a klinikai pszichológiai hátérrel ren-
delkező szakemberek képzik. Az egészségpszichológia 
egyre bővülő területet fog át a megelőzés és a gyógyí-
tás területén, új gyakorlati ellátási modelleket munkál 
ki [21].

A megfelelően képzett klinikai és egészségpszicho-
lógusok részvétele a mentális, a mentális eredetű, de 
szomatizált, valamint a szomatikus megbetegedések-
hez társuló pszichikus problémák felismerésében és 
kezelésében meghatározó lehet a népegészségügyi 
ellátás fejlődésében, költség-hatékonyságának alaku-
lásában [22].

– Segíthet a szociálpszichológia eszköztárának fel-
használásával az egészségmagatartásra vonatkozó 
információk eljuttatásában a lakossághoz. A tár-
sas befolyásolás modelljeinek kimunkálásával 
hatékonyabbá teheti az egészségügyben meglévő 
egészség-prevenciós modellek megvalósítását 
(pl. egészséges életvezetés, szűrővizsgálatokon 
való részvétel segítése, testmozgás, megfelelő 
étkezés, dohányzás elutasítása stb.). Felhasználja 
a társas ellenőrzésnek a befolyását a normatív 
egészségviselkedés kialakításában, az egészségká-
rosító viselkedés elutasításában. 

– A gyermek-ellátáshoz társulva a leghatékonyabb 
prevenciós eszközt biztosíthatja a korai felismerés 
révén a mentális betegségek krónikussá válásának 
megelőzésében, a korai anya-gyermek kapcsolat, 
illetőleg a családi kapcsolatok egyensúlyának biz-
tosításával. 

– Széles diagnosztikai eszköztár segítségével a men-
tális státus megállapításával, a premorbid állapo-
tok felismerésével segíthet a betegnek a megfelelő 
szakellátások felé történő irányításában. Ezzel 
kiválthat költséges orvosi diagnosztikai beavatko-
zásokat, indokolatlan gyógyszerfogyasztást, 
amennyiben a pszichés tünetek egyértelműen iga-
zolódnak.

– A pszichoterápia és a tanácsadás révén önálló 
szolgáltatásként segíthet az életvezetési egyensúly 
megőrzésében, társulhat a szomatikus betegséggel 

való szembesüléssel, annak gyógyulási folyamatá-
ban vagy az azzal való együttélés elviselésében, 
javítva ezzel a különböző betegségek kedvező 
prognózisának alakulását [22].

– A csoportlélektan elméleti- és gyakorlati bázisán 
célzottan segíthet a különböző közösségek egész-
séges működési egyensúlyának kialakításában, 
megőrzésében, kezelésében. 

A klinikai- és egészségpszichológia részvétele az 
egészségügyi ellátásban a kutatás és a gyakorlat szem-
pontjából számos kérdésben igazolható és kívánatos. 
Ugyanakkor jeleznünk kell azokat a gátló tényezőket, 
veszélyeket is, amelyek késleltetik, gyakran akadályoz-
zák az igényekhez és a lehetőségekhez társuló szerve-
zeti beépülést és az azon belüli hatékony működést. 

– A pszichológia „divatja”, a korunkat jellemző 
„spirituális vákuum”, az úgynevezett „alternatív 
gyógymódok” terjedése a tudományosság 
viszonylagos leértékelődése kedvez a sarlataniz-
musnak, az üzleti érdekeken alapuló kétes szol-
gáltatások elterjedésének. A pszichológiai kultúra 
és a pszichológia tudományosságának közvetítése 
ezen túl is nehéz feladat, hiszen a tudományos 
kutatás tárgyaként és a gyógyításban megjelenő 
lelki jelenség nagyon közel áll a hétköznapokban 
átélt jelenséghez. A nem szakszerű beavatkozások 
következményei nehezebben láthatók, vagy csak 
hosszabb távon derülnek ki. 

– Miközben az egészségügy területén számos igény 
mutatkozik a pszichológiai ellátások igénybevéte-
lére, korlátozottak azok a szervezeti/!nanszírozá-
si modellek, amelyek lehetővé tennék a pszicholó-
gus szakemberek integrálását. Egyik leghatéko-
nyabb működési mód lehetne az alapellátáshoz 
való integráció, de számos szomatikus terület igé-
nyelné az ambuláns és kórházi ellátás területén a 
szakpszichológusi segítséget, viszont a jelenlegi 
!nanszírozási modell ezt nem, vagy csak korláto-
zottan teszi lehetővé. A különböző pszichológiai 
szolgáltatások többsége nem egy gyógyító team 
keretében, a gyógyító orvossal együttműködés-
ben szerveződik, így kevésbé lehet hatékony. 

– Az egészségügyben viszonylag fejletlenek a 
közösségi ellátás modelljei, amelyben szintén 
meghatározó szerepet vállalhat a klinikai- és 
egészségpszichológia.

A növekvő társadalmi bizonytalanság és érték átren-
deződés jelentősen megváltoztatta a társas közösségi 
viszonyok működését, az egyéni életvezetés alakulását. 
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A gyakorlati pszichológia segítő szolgáló ismeretei és 
módszerei felértékelődtek. A pszichológiai kultúra a 
lelki egészség védelem szolgálatához társult. Mindezt 
az igényt nagyívű tudományos kutatások is alátá-
masztják, nemzetközi és hazai vonatkozásokban is. 
Bízunk abban, hogy az igényekhez és a tudományos 
kutatások jelentős eredményeihez igazodva megindul 
a fejlődés a gyakorlati ellátás területein is.
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Összefoglalás: A szerzők meghatározzák a táplálkozás-egészségügy fogalmát és népegészségügyi jelen-
tőségét. Nemzetközi és hazai szakirodalom alapján áttekintik a táplálkozásban és a túlsúly/elhízás területén 
tapasztalt főbb trendeket és társadalmi egyenlőtlenségeket. A táplálkozást és elhízást befolyásoló mak-
rokörnyezeti tényezők közül a tanulmány részletesebben mutatja be az élelmiszerek árának és az ún. obe-
zogén környezetnek az elhízás társadalmi egyenlőtlenségeiben betöltött szerepét. A tanulmányban bemu-
tatásra kerülnek a gyermekek közétkeztetését felmérő, illetve azok javítását célzó legfrissebb hazai táp-
lálkozás-egészségügyi felmérések és modell programok eredményei. Áttekintésre kerülnek a táplálkozás 
és az elhízás terén kialakult helyzet javítására életre hívott főbb nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek 
a táplálkozással kapcsolatos magyar politikák és intézkedések alakítását támogatják.
Kulcsszavak: táplálkozás-egészségügy, elhízás, egészségegyenlőtlenségek, közétkeztetés 

Summary:
 The authors give de;nition to preventive nutrition and its public health relevance. On the basis of interna-
tional and national literature the main trends in nutrition and obesity, and related social inequalities are 
review. Among the macro-environmental factors of nutrition and obesity, the authors focus in more detail 
on food pricing and the obesogenic environment in shaping social inequalities in nutrition and obesity. 
The paper discusses the results of the latest nutrition and diet related Hungarian surveys on nutrition envi-
ronment in schools and kindergartens, and of the school-based pilot programs aiming to improve the 
nutrition and diet of children. The main international initiatives for improving the nutrition and obesity 
situation in Europe that support the Hungarian nutrition related policies and programs are also review. 
Keywords: public health nutrition, obesity, health inequalities, public catering 

Táplálkozás-egészségügy

Public health nutrition

Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet – 1097 Budapest, Gyáli út 3/a – Tel.: (1) 476 6469
E-mail: martos.eva@oeti.antsz.hu

A TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA
ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE

A táplálkozás-egészségügy az egészség megtartá-
sát és a táplálkozással összefüggő megbetegedések 
primer és szekunder prevencióját szolgáló kritérium-
rendszerek összessége. A táplálkozás-egészségügy olyan 
komplex, interdiszciplináris tudományterület, mely 
az orvostudomány, az élettan, az epidemiológia és az 
egészségfejlesztés eszközrendszerét és ismeretanya-
gát alkalmazza. Kiemelt jelentőségét az adja, hogy a 
vezető halálokok között előkelő helyezéssel bíró szív- 
és érrendszeri betegségek, valamint ezek hajlamosító 
té-nyezői, mint az elhízás, cukorbetegség, magas vér-
nyomás, és a daganatos megbetegedések, jelentős mér-
tékben függnek a táplálkozástól. A két megbetegedés-
ben számos táplálkozási kockázati tényező közös, 

mint például az alacsony zöldség- és gyümölcs-
fogyasztás, a túlzott sóbevitel, az elégtelen rostbevitel 
stb. A táplálkozás-egészségügy alapvető feladata az 
adott populációra jellemző kockázati tényezők felis-
merése, az ezek kiküszöbölésére alkalmas stratégiák 
kidolgozása, és a beavatkozások hatékonyságának mo-
nitorozása.

TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGEK
A TÁPLÁLKOZÁSBAN

A táplálkozási szokások kialakítása nem kizárólag 
egészségtudatossági kérdés, hanem számos makro- és 
mikrokörnyezeti hatás befolyásolja. A választást a táp-
lálkozási ismeretek mellett az ár, a meg!zethetőség, 
valamint az elérhetőség is jelentősen módosítja. 
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Az élelmiszerek jelentős része, mint alapvető szük-
ségletet kielégítő és nem helyettesíthető termék, ún. 
rugalmatlan kereslettel rendelkezik, vagyis a kereslet 
nagysága nem vagy csak igen kis mértékben függ az 
ártól. Ebből következően a szegényebb háztartások a 
jövedelmük nagyobb hányadát költik élelmiszerre. Így 
az élelmiszerek ára gyakran jelenti az egészséges 
választás gátját, különösen az alacsony jövedelmű ház-
tartásokban.

Általánosságban elmondható, hogy a nagy energia-
sűrűségű, alacsony tápértékű élelmiszerek kevesebbe 
kerülnek, mint az eszenciális mikrotápanyagokat biz-
tosító élelmiszerek. Intézetünk 2009-ben vizsgálta az 
energiasűrűség és az élelmiszerárak kapcsolatát egy 
nemzetközi áruházlánc budapesti üzletében (1. ábra). 
A vizsgált termékek között szerepelt gyümölcs, gyü-
mölcslé, ásványvíz, hal, teljesörlésű pékáru, barom!, 
tej, oliva olaj, szalonna, kóla, fehérkenyér, marhahús, 
sajt, vaj, burgonya, rizs, tésztafélék. Az egyes élelmisze-
rek energiatartalma a cimkéken feltüntetett értékek-
ből, ahol ez hiányzott a tápanyagtáblázatból lett meg-
állapítva. Az eredmények nálunk is a nemzetközi szak-
irodalomban meg!gyelt összefüggést mutatják [1], 
miszerint a nagy energiasűrűségű, de alacsony tápér-

tékű élelmiszerek (pl. szalonna, olaj) olcsóbbak a ki-
sebb energiasűrűségű, de magasabb tápértékű (pl.al-
ma, csirkemellsonka, hal) élelmiszerekhez képest.

Az is ismert, hogy az energiagazdag ételek azok 
ízletességével, magas kényelmi faktorával és kisebb ár-
adag arányával a szegényebb emberek által leginkább 
választott termékek. Az alacsonyabb jövedelmű ház-
tartások összességében kevesebb gyümölcsöt, zöld-
séget, sovány húst, halat, teljes kiörlésű pékárut fo-
gyasztanak. Ezzel párhuzamosan a szegényebbek kör-
ében nagyobb a fehérkenyér, burgonya, zsíros hús, 
chips és cukrozott szénsavas üdítő bevitel. Ehhez ha-
sonló különbségek !gyelhetők meg az iskolázottság 
szerint is.

Mindez oda vezet, hogy az élelmiszerárak növeke-
désekor vagy a háztartások jövedelmének csökkenése-
kor a táplálkozás leszűkül a legtöbb energiát a legala-
csonyabb áron biztosító élelmiszerekre [2]. Az ener-
giagazdag tápanyagszegény táplálkozás egyfelől hiá-
nyállapotokhoz, másfelől elhízáshoz és egyéb  táplál-
kozás-függő betegségek kialakulásához vezet. 
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1. ábra

Az energiasűrűség (kcal/100 g) és a fogyasztói ár (forint) összefüggése

egy nemzetközi áruházlánc budapesti üzletének adatai alapján
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TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET 
MAGYARORSZÁGON

Az elmúlt 20 évben számos kedvező változás történt 
a magyar lakosság táplálkozásában. Az intézetünk ál-
tal végzett országos vizsgálatok alapján a felnőtt lakos-
ságnál  csökkent a zsír- és hozzáadott cukor energia-
százalék. Jelentősen csökkent a telített és nőtt a több-
szörösen telítetlen zsírsavak aránya, csökkent a kolesz-
terin bevitel. Sajnálatos azonban, hogy a vizsgált idő-
szak alatt lényegében nem csökkent a sóbevitel.

Mindezek ellenére a beviteli értékek sok esetben 
nem felelnek meg az ajánlásoknak. 2003-ban kiemel-
ten magasnak – az ajánlott érték négyszerese !– mutat-
kozott például a lakosság sóbevitele és fér*aknál az 
átlagos koleszterinbevitel. Mindkét nemnél igen ala-
csony volt az átlagos élelmi rostbevitel. Emellett az egész-
ség szempontjából kiemelkedő zöldség és gyümölcs-
fogyasztás mindkét nemnél elmaradt az ajánlott napi 
400 grammtól.

Hasonlóan a nemzetközi példákhoz, a jövedelmi 
helyzet alapján meglehetős különbségek fedezhetők 
fel az élelmiszer-fogyasztásban a magyar háztartások-
nál. A 2. ábra az egyes élelmiszercsoportok éves fogyasz-
tását mutatja az egy főre jutó nettó jövedelmi tizedek 
szerint. Jól látszik, hogy a legalacsonyabb jövedelmi 

csoportba tartozók hús- és tejfogyasztása egyaránt a  
70%-a, zöldség és burgonyafogyasztása 60%-a, míg 
gyümölcsfogyasztása kevesebb, mint egyharmada a 
legfelsőbb jövedelmi kategóriába tartozókénak [3]. 
Ezzel összhangban, 2007-ben a legfelső jövedelmi ti-
zedbe tartozó csoportok zöldségekre átlagosan 2,6-
szor, gyümölcsökre pedig négyszer annyit költöttek, 
mint a legalsó jövedelmi tizedbe tartozók [4].

Sajnálatos, hogy a táplálkozási kockázati tényezők 
már gyermekkorban is kimutathatók. A legutolsó HBSC 
felmérés eredményei azt mutatják, hogy a 11 éves ma-
gyar *úk és lányok kevesebb, mint fele eszik napi rend-
szerességgel gyümölcsöt. A helyzet a 15 éveseknél to-
vább romlik, itt *úknál ez az arány már csak 23, lá-
nyoknál csak 29%. Ezzel párhuzamosan a cukros üdí-
tőitalok fogyasztása jóval meghaladja a nemzetközi 
átlagot. A 11 éves *úk 30%-a, míg a lányok 24%-a val-
lotta, hogy napi rendszerességgel iszik üdítőitalt, míg 
15 éves lányoknál az arány 32%-ra, a *úknál 38%-ra 
emelkedik. Riasztó, hogy ezek az arányok magasabbak 
az USA-ban mért értékeknél [5]. Intézetünk által 2005–
2006-ban végzett fővárosi reprezentatív táplálkozás-
egészségügyi vizsgálat is hasonló eredményeket mu-
tatott. Az általános iskolások több mint 40 százaléka 
naponta többször is fogyasztott szénsavas cukros üdí-
tőt. 
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Forrás: KSH, 2007

2. ábra

A magyar lakosság egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztása (kg/fő; liter/fő) jövedelmi tizedek szerint 
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A TÚLSÚLY/ELHÍZÁS ÉS TÁRSADALMI 
EGYENLŐTLENSÉGEK

A túlzott energia- és elégtelen tápanyagbevitel, az 
alacsony zöldség és gyümölcsfogyasztás és a mozgás-
szegény életmód következményeként a túlsúly és elhí-
zás járványszerű méreteket öltött Európában. Az euró-
pai régió egyes országaiban a túlsúly a felnőttek közel 
80%-át és a gyerekek 20%-át érinti. Az előrejelzések 
alapján közel 150 millió felnőtt és 15 millió gyermek 
lesz elhízott 2010-re Európában [6].

Hasonlóan a táplálkozáshoz, az elhízás gyakoriságát 
illetően is jelentős társadalmi egyenlőtlenségek írha-
tók le. Érdekes azonban, hogy az egyes országok GDP-
je szerint eltérő tendenciák *gyelhetők meg. Eszerint 
míg az alacsonyabb gazdasági helyzetű régiókban a 
magasabb jövedelműeknél nagyobb az elhízottak ará-
nya, addig a gazdagabb országoknál az összefüggés 
fordított. A fejlett országokban így az elhízás kockáza-
ta az alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű csopor-
toknál a legmagasabb. Ez az összefüggés azonban ke-
vésbé kifejezett az alacsonyabb jövedelmű vagy az át-
alakulás alatt lévő Közép-kelet európai országokban. 
Néhány közepes jövedelmű európai országban a társa-
dalmi egyenlőtlenség és az elhízás kapcsolata változó 
képet mutat. Az elhízás kockázata az alacsonyabb tár-
sadalmi-gazdasági helyzetű nők esetében megnöveke-
dett, míg a fér*aknál nem. A gyermekeknél az elhízás 
és a társadalmi-gazdasági státusz kapcsolata szintén 
változó az egyes országok és a nemzeti jövedelem szint-
je alapján. Az iskolázottság mentén meglévő egyenlőt-
lenségek terén meg*gyelték, hogy az alacsony iskolá-
zottságú emberek között kifejezetten magas az elhízás 
gyakorisága a dél-európai országokban, míg a keleti 
illetve a balti államokban az egyenlőtlenség kisebb, 
mint az európai átlag. Becslések szerint Európában az 
iskolázottság mentén meglévő egyenlőtlenségeknek 
tulajdonítható fér*aknál az elhízás 26%-a, míg nőknél 
közel fele [7]. Az elhízás kockázatát növelő egészségte-
len táplálkozás mellett a szegényebbek még keveseb-
bet is mozognak, különösen a nők. A gyermekkori 
elhízás és túlsúly erősen összefügg a szülők, különö-
sen az anya társadalmi-gazdasági helyzetével. Számos 
európai országban az elhízás gyakorisága gyorsabban 
emelkedik az alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű, 
illetve etnikai csoportokban, ami tovább növeli a tár-
sadalmi egyenlőtlenségeket. 

A hazai helyzetet illetően , a felnőtt fér*ak 42%-a 
túlsúlyos és 17%-a elhízott, míg a nők esetében ez arány 

31, ill. 18% a 2003-ban végzett Országos Lakossági 
Egészségfelmérés adatai szerint. A magasabb iskolai 
végzettség mindkét nem esetében csökkentette az elhí-
zás esélyét. Az anyagi helyzet és a testtömeg közötti 
kapcsolat inkább mutatta a közepes illetve alacsony 
jövedelmű országokban meg*gyelt összefüggéseket. 
Következésképpen mindkét nem esetében minél jobb 
anyagi körülmények között élt valaki, annál nagyobb 
volt az elhízás esélye. Ugyanakkor  öt évvel később, az 
OÉTI által óbudai általános iskolások és szüleik kör-
ében végzett vizsgálat eredményei szerint  az anyáknál 
a legalacsonyabb jövedelmi csoportban az elhízás elő-
fordulása több mint kétszerese volt, mint a legmaga-
sabb jövedelmi csoportnál (8,2% vs. 3,4%). Az apák 
körében az eltérés még markánsabban jelentkezett 
(17,9% vs. 8,6%). A *zikai aktivitás terén is jelentős 
egyenlőtlenségek mutatkoztak. A legmagasabb jöve-
delmi kategóriába tartozó szülők 62%-a, míg a legala-
csonyabb jövedelmű csoport 24%-a sportolt. A 2009-
ben  a KSH által végzett Európai Lakossági Egészség-
felméréshez csatlakozó, az OÉTI által irányított Orszá-
gos Táplálkozási és Tápláltsági Állapot Vizsgálat ered-
ményei feltehetően lehetővé teszik az elhízás és a hát-
terében álló társadalmi és gazdasági tényezők közötti 
összefüggés behatóbb elemzését.

Nemzetközi irodalomból a szociális és anyagi hely-
zet, valamint a gyerekkori elhízás kapcsolata jól ismert. 
Egy mostanában megjelent összefoglaló közlemény az 
áttekintett publikációk 75%-nál fordított kapcsolatot 
talált a szülő iskolai végzettsége és a gyermek táplált-
sági állapota között. Ehhez hasonlóan a szülők iskolai 
végzettségén kívül a foglalkozást, anyagi helyzetet, 
illetve a lakóhely anyagi helyzetét is *gyelembe véve az 
áttekintett közlemények 42%-a egyértelmű, illetve to-
vábbi 31%-a kevert (inverz kapcsolat és nincs kapcso-
lat) összefüggést igazolt. 

Az  óbudai általános iskolások körében végzett em-
lített felmérés szigni*káns összefüggést talált a gyer-
mekek tápláltsági állapota, valamint a család 1 főre 
jutó nettó havi jövedelme között. A legalacsonyabb 
jövedelmű családokból jövő gyermekek átlagos BMI-
je 17,9 ± 3,6 kg/m2, míg a legmagasabb jövedelmi 
kategóriába tartozó gyermekeké 16,8 ± 3,0 kg/m2 volt 
(p<0,05). Ezt alátámasztva, az elhízás gyakorisága 
nagyobb volt a legalacsony jövedelmi kategóriában, 
mint a legmagasabb kategóriájú csoportban (5,1% vs. 
3,13%). Az észlelt különbségekre részben magyará-
zatot nyújthat az aktivitási szokásokban talált eltérés. 
A szülőkhöz hasonlóan gyermekeknél is kevesebben 
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sportoltak az alacsonyabb jövedelmű családból szár-
mazók, bár a különbségek kevésbé voltak kifejezettek 
(86,9% vs. 64,2%). Ezzel párhuzamosan a legalacso-
nyabb jövedelmi csoportba tartozó gyerekek szigni*-
kánsan több időt töltöttek hétvégén képernyő előtt 
(3,8 ± 2,4 óra/nap), mint a legfelső jövedelmi csoport-
ban (2,9 ± 1,8 óra/ nap). A táplálkozási szokások terü-
letén azonban sem az üdítőfogyasztásban, sem pedig a 
naponta legalább egyszeri zöldség és gyümölcsfo-
gyasztás területén nem találtunk különbségeket az 
egyes jövedelmi kategóriák között. Érdemes megje-
gyezni, hogy szülőknél azonban volt eltérés a zöldsé-
get/gyümölcsöt napi rendszerességgel fogyasztók ará-
nyában (74,6% vs. 85,7%). Figyelembe véve a szülő és 
gyermeke életmódja közötti régóta ismert összefüggé-
seket, az általunk észlelt különbséget magyarázhatja az 
iskola védőszerepe a szociális egyenlőtlenségek tompí-
tásában.

ÓVODAI ÉS ISKOLAI TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉG-
ÜGYI KÖRNYEZET

Az egészséges életmód megalapozásának egyik leg-
fontosabb időszaka a gyermekkor. Az iskolai táplálko-

zás-egészségügyi környezet ezért jelentős szerepet tölt 
be a gyermekek táplálkozási szokásainak kialakításá-
ban. Az Oktatási Minisztérium az Egészségügyi Mi-
nisztériummal és az OÉTI-vel együttműködve 2005-
ben az iskolabüfék egészséges választékát célzó rende-
letet adott ki. A rendelet megvalósítását az ÁNTSZ 
2006-ban két alkalommal vizsgálta. A vizsgálat ered-
ményei szerint összességében az iskolai büfék 80 szá-
zalékában jelent meg az egészséges választék. Ennek 
ellenére komoly hiányosságokat találtak a friss zöld-
ség-gyümölcs elérhetősége, illetve a cukros üdítők 
még mindig nagy kínálata terén.

A 2008-ban végzett felmérés már a büféken kívül a 
menzák és az intézmények területén található étel- és 
ital automaták választékát is vizsgálta 3133 általános- 
és középiskolában. Az eredmények azt mutatják, hogy 
sok iskolában sem a feltálalt ételek mennyisége és 
minősége, sem pedig az étkezés körülményei nem 
felelnek meg az egészséges táplálkozás irányelveinek. 
Mindemellett a büfék 75%-a árusított szénsavas cuk-
rozott üdítőitalt, több mint fele kólát. Rendkívül ked-
vezőtlen eredmény, hogy az iskolabüfék közel negye-
dében volt kapható valamilyen energiaital. Elszomorí-
tó az az eredmény is, hogy az intézmények mindössze 
15%-a vett részt az iskolatej programban 2008-ban. 
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KMR = Közép-magyarországi Régió; KDR = Közép-dunántúli Régió; DDR = Dél-dunántúli Régió; NYDR = Nyugat-dunántúli Régió;
ÉMR = Észak-magyarországi Régió; ÉAR = Észak-alföldi Régió; DAR = Dél-alföldi Régió.

Forrás: OÉTI, 2009

3. ábra

A napi friss zöldség- és gyümölcs ellátás a közétkeztetés keretében, illetve

szülői hozzájárulással biztosító óvodák gyakorisága (%) régiók szerint
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A tanulók ingyenes zöldség- és gyümölcsellátásáról az 
intézmények 14%-ában tudtak gondoskodni, csaknem 
teljes egészében a menzához kapcsolódóan. 

Az OÉTI 2009-ben az  ÁNTSZ-el együttműködve a 
magyarországi óvodák körében (n=1000) országos 
reprezentatív mintán vizsgálta a táplálkozás-egészség-
ügyi környezetet. Az intézményekben a kérdőíves fel-
mérés mellett a 10 napos étlap értékelése és tápanyag-
számítása, valamint egy kisebb almintán (n=35) az 
ételminták élelmiszer-kémiai vizsgálata történt. Álta-
lános volt, hogy az ételkészítésnél a konyhák édesítő-
szereket, ételízesítőket, kész vagy félkész termékeket 
használtak. A gyerekeknek az óvodák 99%-ában biz-
tosítottak folyadékot a nap folyamán, de 36%-ukban 
nem volt megfelelő ennek a minősége. Gyakran kap-
tak a gyerekek szörpöt, cukros teát, alacsony gyümölcs-
tartalmú gyümölcsleveket. Az óvodavezetők 30%-a sze-
rint a közétkeztetés egészségtelen ételeket ad a gyere-
keknek. A napi nettó nyersanyagnorma átlagosan 259 
Ft volt. A főzőkonyhák 8%-ában 200 Ft alatti, 16%-
ában 300 Ft feletti összegből gazdálkodtak. A napi 
nyersanyagnorma regionális átlagainak legnagyobb és 
legkisebb értéke közötti különbség 36 Ft volt. Az ala-
csony, átlagos és magas normából gazdálkodó kony-
hák 42, 56 valamint 60%-a tudott biztosítani napi 
rendszerességgel friss zöldséget, gyümölcsöt. Jelentős 
regionális eltéréseket mutatott azonban a közétkezte-
téssel illetve a szülői hozzájárulással biztosított friss 
zöldség/gyümölcs ellátás (3. ábra). 

A GAZDASÁGI VÁLSÁG  ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

Napjainkban egyre nagyobb *gyelmet kap a gazda-
sági válság egészségre gyakorolt hatása. Bár a válság 
gyakorlatilag minden országot érint, az egészséghatá-
sok jellege és mértéke eltérő lehet a gazdasági fejlettség 
és a szociális védőrendszer erőssége szerint. Láttuk, 
hogy a táplálkozási kockázatok és annak egészségügyi 
következményei mind felnőtt, mind gyermekkorban 
jelen vannak a magyar társadalomban. Az egyes táp-
lálkozási kockázati tényezők egyenlőtlenül oszlanak 
meg a különböző társadalmi-gazdasági helyzetű cso-
portok között. 

Gyermekkorban az egészséges étkezés elérhetősé-
gének biztosítását megoldhatja egy jól működő óvodai 
és iskolai közétkeztetés. Amennyiben ez nem látja el 
feladatát, komoly hosszútávú egészségkövetkezmé-
nyekkel számolhatunk. 

Különösen fontos ez, hiszen a gazdasági válság jelei 
hazánkban is erőteljesen mutatkoznak. KSH adatok 
szerint a munkanélküliek száma a 15–64 korosztály-
ban az előző évhez képest 29%-kal növekedett. A vál-
ság egészséghatásai különböző csatornákon keresztül 
manifesztálódhatnak. A háztartások az őket érő nega-
tív pénzügyi változások miatt a kiadások és a fogyasz-
tás csökkentésére kényszerülhetnek, amely rosszabb 
minőségű, egészségtelenebb táplálkozást eredményez. 
A magyar háztartások fogyasztása 2008. negyedik 
negyedéve óta folyamatosan csökken. 2009. első fél-
évében a csökkenés mértéke 5,3% volt [8]. 

Előző gazdasági válságok tapasztalata, hogy az ala-
csonyabb társadalmi helyzetben lévő csoportokat 
keményebben érinti a válság, ezáltal fennáll a veszély, 
hogy megfelelő intézkedések hiányában tovább 
mélyülnek a társadalmi csoportok közötti egyenlőt-
lenségek. 

EGÉSZSÉG-EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉ-
SÉT CÉLZÓ MODELL-PROGRAMOK

Egyre több evidencia van arra vonatkozóan, hogy a 
csak oktatáson alapuló egészségnevelési programok az 
alacsony jövedelmű csoportokban kevésbé hatéko-
nyak. Ezáltal az ilyen jellegű kezdeményezések nem-
hogy csökkentenék, de tovább növelik a társadalmi 
egyenlőtlenségeket. Ezzel szemben az intézetünk által 
összeállított két modellprogram alapján úgy tűnik, 
hogy az oktatás mellett az egészséges választékot is 
biztosító komplex programoknak társadalmi helyzet-
től függetlenül kedvező hatása van. 

 A HAPPY program (Hungarian Aqua Promoting 
Program in the Young – Magyarországi vízfogyasztást 
népszerűsítő program a *atalok körében) a WHO és 
az Egészségügyi Minisztérium közötti együttműködés 
keretében valósult meg. A program egyaránt bevonta 
az iskolákat, a tanulókat és a szülőket, és az oktatás mel-
lett az egészséges választék, azaz az ásványvíz biztosí-
tására terjedt ki. A program célja részben a résztvevő 
gyermekek folyadékfogyasztási szokásának felmérése 
volt, valamint hogy a 2 hónapos komplex program so-
rán kedvezően befolyásoljuk a szokásokat. A program-
ban 6 önként jelentkező budapesti iskolából 397 gyer-
mek vett részt. A program során 5415 liter ásványvíz 
fogyott, a gyermekek 92%-a naponta legalább egyszer 
ivott az osztályban elhelyezett vízből. Az oktatás ered-
ményeként jelentősen nőtt a gyermekek folyadék-
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fogyasztásra vonatkozó ismerete. A gyermekek 83%-a 
a vizsgálat kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy otthon-
ról hozza az innivalót az iskolába, több mint egyhar-
maduk cukros üdítőt. A program végére a hozott cuk-
ros üdítők aránya felére csökkent. A gyermekek napi 
folyadékfogyasztását mennyiségileg értékelve, a két 
legjelentősebb változás a cukros üdítőital fogyasztás 
csökkenése és az ásványvíz fogyasztás növekedése volt. 
A gyermekek 85%-a szeretné a program folytatását, a 
tanárok 95%-a sikeresnek ítélte a programot. A  szülők 
98%-a elégedett volt a programmal és szeretné annak 
folytatását, 78%-uk egy jelképes összeget *zetne is 
érte. 60%-a a szülőknek úgy gondolja, hogy megválto-
zott a gyermeke folyadékfogyasztási szo-kása, és 20% 
szerint az egész családban kedvező változás volt észlel-
hető ezen a téren. 

„Az egészséges is lehet *nom” zöldség- és gyümölcs-
fogyasztást népszerűsítő program az Egészségügyi 
Minisztérium támogatásával valósult meg. A program 
5 budapesti kerület 15 iskolájában került bevezetésre 
közel 750 gyermek részvételével. Az intervenciót 5 
iskolában csak oktatás, 5 iskolában oktatás és alma-
automata kihelyezése, 5 iskolában pedig oktatás és 
ingyenesen biztosított zöldség vagy gyümölcs alkotta. 
A 2 hónapos intervenció után kérdőívek kitöltésével 
vizsgáltuk a gyermekek táplálkozási szokásaiban és 
ismereteiben bekövetkezett változásokat. A program 
alatt a 252 diák részére ingyenesen kiosztásra összesen 
1136 kg gyümölcs és 570 kg zöldség. Ezen mennyiség 
1 főre naponta átlagosan 120 gramm gyümölcs és 65 
gramm zöldségbevitelt jelentett. A diákok válaszai 
alapján 72%-uk mindig illetve többnyire elfogyasztot-
ta a kiosztott terméket. Az alma-automatás 5 iskolá-
ban átlagosan naponta 400 alma fogyott (80 alma/
iskola/nap). A program 2 hónapja alatt a résztvevő 750 
gyermek napi zöldség/gyümölcs bevitele átlagosan 74 
gramm mennyiséggel növekedett. A program azon 
gyermekeknél volt a legeredményesebb, akik számára 
az oktatás mellett ingyenesen biztosítottuk a zöldséget 
és gyümölcsöt.

Mindkét program egyéves követésének eredményei 
azt mutatták, hogy a kedvező változások mind az 
ismeretek, mind a táplálkozási szokások területén je-
lentős részben megmaradtak.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a beavatkozások 
már viszonylag rövid idő alatt kedvező változásokat 
értek el mind a gyermekek tudásszintjében, mind 
ennek a gyakorlatba való beépülése terén függetlenül a 
szociális- és gazdasági tényezőktől. Így a programok 

alkalmasak lehetnek arra, hogy hazai jó gyakorlatként 
más iskolákban is elterjeszthetők legyenek.

NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁS A TÁPLÁLKOZÁS 
JAVÍTÁSÁRA ÉS AZ ELHÍZÁS MEGELŐZÉSÉRE

Több, az elhizás járványszerű terjedésének megállí-
tását célzó nemzetközi stratégia jelent meg az elmúlt 
öt évben.. Az Egészségügyi Világszervezet 2004-ben 
megjelentette a Táplálkozás, Fizikai Aktivitás és Egész-
ség globális stratégiáját [9]. Ezzel összhangban, a WHO 
Európai Regionális Irodája kidolgozta az élelmiszer- 
és táplálkozáspolitikához kapcsolódó második cselek-
vési tervet [10]. A WHO miniszteriális konferenciája 
2006-ban elfogadta az elhízás ellenes chartát. Az Euró-
pai Bizottság 2007-ben jelentette meg a táplálkozással, 
túlsúllyal és elhízással összefüggő betegségek leküzdé-
sére vonatkozó európai stratégiát [11]. A stratégia in-
tegrált európai uniós megközelítést vázol fel a táplál-
kozással összefüggő krónikus betegségek csökkentésé-
re. A dokumentumok közös megállapítása, hogy az 
elhízás járványszerű terjedésének oka a szociális, gaz-
dasági, kulturális és a *zikai környezetben történt vál-
tozások. A helyzet különösen aggasztó a gyermekek és 
a serdülők körében. Ugyanakkor  az elhízás járvány-
szerű terjedése visszafordítható. Ehhez azonban az 
egyén, a társadalom és a kormányok közös felelősség-
vállalása szükséges, amely átfogó intézkedésekkel meg-
teremti az egészséges választék lehetőségét mindenki 
számára.

Az érintett szektorok együttműködése, a gazdasági 
szereplők felelős részvétele kell, hogy segítse az obezo-
gén környezet megváltoztatását.

Zárógondolatként álljon itt az  EU Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG Sanco) vezető-
jének, Robert Madelin úrnak 2008 októberi videoüze-
nete, melyben arra kérte a kormányokat és a gazdasági 
szereplőket egyaránt, hogy a gazdasági válság ellenére 
folytassák a táplálkozás és *zikai aktivitás, az egészség 
védelme terén az aktivitásukat, a vonatkozó stratégiák, 
programok ne kerüljenek le a napirendről, megvalósí-
tásuk ne késlekedjen a válság miatt. Ennek fő indoka-
ként a gazdasági válságok hosszú távú negatív nép-
egészségügyi hatását hozta fel, melynek széles körű 
irodalma van. Ezek közül kiemelte példaként, hogy a 
1990-es évek végén Finnországban bekövetkezett re-
cesszió negatív következménye a mostani *atalok ser-
dülők társadalmi beilleszkedési nehézségein, rosz-
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szabb közérzetén és egészségi állapotán is tetten érhe-
tő. A sérülékeny csoportok még sérülékenyebbek let-
tek. A recesszió negatív egészség hatása (health impact) 
és ennek költségei évtizeddel később jelennek meg.
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Ungváry György

Összefoglalás: A pénzügyi és gazdasági világválságot megelőző évek jelentős gazdasági és társadalmi 
fejlődése, illetve az egészségügyet érintő demográ*ai, gazdasági, technikai-technológiai és ökológiai sokk-
hullámok a munka világában az új kihívások sorát hozták magukkal. Mindez a munkavállalók egészségká-
rosító és biztonságát veszélyeztető kockázatainak számát és a kockázatok megoszlását megváltoztatta, de 
a munkahelyi környezet változatlanul 1-3 nagyságrenddel veszélyesebb valamennyi más részkörnyezetnél. 
A szerző elemzi az új, illetve az újonnan megjelenő jelentős kockázatokkal együtt járó új kihívásokat; ezek 
közül részletesebben foglalkozik a növekvő kockázatot jelentő halálos kimenetelű foglalkozási eredetű 
daganatos megbetegedésekkel, a munkahelyi stresszhez kapcsolódó egészségkárosodások, az idősödő 
munkavállalók részarányának megnövekedéséből eredő kockázatok jelentőségével, illetve az új technoló-
giákhoz (pl. nanotechnológia) kapcsolódó egészségkárosító expozíciókkal. Arra következtet, hogy a 21. 
század új kihívásainak eredményes kezelése érdekében egyrészt korszerűsíteni kell a munkahelyi primer 
prevenciót, másrészt, különös tekintettel az idősödő munkavállalók részarányának növekedésére, továbbá 
a munkavállalóknak a lakossági szűrővizsgálaton való kis arányú részvételére, a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat szélesebb körű bevonásával bővíteni szükséges a munkavédelem szekunder prevenciós (szűrési) 
feladatait. Végül az átfogó közegészségügyi biztonság megvalósítása érdekében a szerző javasolja a mun-
kavédelem szerkezetének és funkciójának áttekintését, a munkavédelem inszu?cienciájának (pl. foglalko-
zási megbetegedések, munkabalesetek hiányos bejelentése) megszűntetését.  
Kulcsszavak: *zikai és társadalmi munkakörnyezet változásai, demográ*ai, gazdasági, technikai-technoló-
giai, ökológiai sokkhullámok, idősödő munkavállalók, új kihívások kezelése

Summary: In the world of work a number of new challenges were induced by the considerable economic 
and societal development preceding the world crisis and by the demographic, economic, technical-tech-
nological and ecological shock-waves a@ecting the health sector. All these have changed the number and 
pattern of the health and safety risks for the employees, but the work environment still continues to be 1-3 
times more dangerous than any other part of the environment. The new and newly emerging challenges 
with considerable risks are analysed; among these the fatal occupational tumours posing increasing risks, 
the health e@ects due to workplace stress, the importance of risks arising from the increased proportion of 
elderly employees and the health a@ecting exposures related the new technologies (e.g. Nanotechnology) 
are discussed in detail. It is concluded, that e?cient handling of the new challenges of the 21st century 
requires the modernisation of primary prevention at the workplace, furthermore, taking into account the 
increased proportion of the elderly in the workforce, as well as, that only a fraction of the employees attend 
the population screenings, the secondary prevention (screening) tasks of occupational health and safety 
need to be expanded, with wider involvement of occupational health services.
For the achievement of comprehensive public health safety the author recommends to overview the struc-
ture and function of occupational health and safety and to phase out its insu?ciencies (e.g. de*cient 
reporting of occupational diseases and accidents).
Keywords: changes of the physical and societal work environment, demographical, economical, technical-
technological, ecological shock-waves, ageing workforce, management of new challenges
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A munkahelyi környezet veszélyessége valamennyi 
részkörnyezet veszélyességét 1–3 nagyságrenddel halad-
ja meg [1]. Ezt igazolja egyebek közt a munkabalese-
tek és a foglalkozási megbetegedések gyakorisága. Az 
ezredfordulót megelőző években a világon évente 120 
millióra becsülték a munkabalesetek számát, amelyek 
közül mintegy 200 000 halálos kimenetelű volt. Vagy-
is: a világon naponta 600–800 ember veszítette életét 
munkahelyén, ami 2–3 óriás utasszállító repülőgép 
katasztrófája halálos áldozatainak száma [2].  Az utób-
bi évek munkahigiénés és foglalkozás-orvostani ku-
tatásainak, vizsgálatainak eredményei arra derítettek 
fényt, hogy a foglalkozással (vagyis a *zikai és társa-
dalmi munkakörnyezettel, valamint a munkavégzés-
sel) összefüggő és a foglalkozás által meghatározott 
megbetegedések száma a világon ~160 millió, s ezek 
közül 2,0–2,3 millió  halálos kimenetelű. Ezek túlnyo-
mó többsége Európában daganatos, vérkeringési és 
neuropszichiátriai megbetegedés [3]. 

A helyzet az Európai Unió (továbbiakban: EU) tag-
államaiban sem megnyugtató; noha a 2000–2004 kö-
zötti időszakban az EU-15 tagállamaiban a halálos 
kimenetelű munkahelyi balesetek száma 17%-kal, a 

háromnapos vagy annál hosszabb keresőképtelenség-
gel járó balesetek száma 20%-kal, a foglalkozási meg-
betegedéseké 10–20%-kal csökkent, az EU 2007–2012 
közötti évekre kidolgozott munkavédelmi stratégiája a 
27 tagállam számára kiemelt prioritásként fogalmazta 
meg mind a munkabalesetek, mind a foglalkozási meg-
betegedések  esetszámainak 25%-os csökkentését [4].

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedé-
sek Magyarországon is jelentős problémát okoznak (1. 
és 2. ábra). A hazai probléma azonban az EU-15 orszá-
gaihoz képest összetettebb. A látszólag kedvezőbb ha-
zai kép ugyanis nem felel meg a valóságnak. Részben a 
bejelentési fegyelem alacsony színvonala, részben a 
bejelentésben érintettek ellenérdekeltsége vagy érdek-
telensége, részben a munkavédelmi törvény alól (is) 
kibújó feketegazdaság miatt, mind a bejelentett mun-
kabalesetek, mind a bejelentett foglalkozási megbete-
gedések száma jelentősen marad el az előforduló ese-
mények valós számától.

Magyarország az EU stratégiai célkitűzéseinek kizá-
rólag akkor tud megfelelni, ha a munkabalesetek és a 
foglalkozási megbetegedések bejelentését a valóság-
hoz közelítve intézkedik e két esemény gyakoriságá-
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1. ábra

A munkabalesetek gyakorisága Magyarországon 2002 és 2008 között.
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nak csökkentéséről. A foglalkozási megbetegedések 
bejelentésében a munkavállalók érdekeltségét az Alkot-
mány Bíróság (továbbiakban: AB) 2007. évi intézkedé-
se részben megoldotta; az AB döntése értelmében a 
korábbi 35 foglalkozási megbetegedéssel szemben va-
lamennyi foglalkozási megbetegedés kártalanításra jo-
gosít. Továbbra sincs azonban megoldva a munkálta-
tók és az orvosok érdekeltsége a bejelentésben; ennek 
a problémának a kezelésére alkalmasnak ígérkező har-
madik, ún. balesetbiztosítási rendszer bevezetésére 
annak ellenére nem került sor, hogy egy 2001. évi 
Országgyűlési határozat ezt elrendelte [7]. A fekete-
gazdaság elleni küzdelem az elmúlt években eredmé-
nyesebb lett (3. ábra), de ennek méretei változatlanul 
jelentősek [6].

Mind a foglalkozási megbetegedések, mind a mun-
kabalesetek feltárására és visszaszorítására további in-
tézkedésekre van szükség. Kiemelt �gyelmet érdemel 
e tekintetben az építőipar, a bányászat, az egészségügy 
és a mezőgazdaság. Az építőiparban fordul elő a leg-
több halálos kimenetelű munkabaleset; változatlanul 
jelentős a be- és leesési veszély, a beomlás veszélye, a 
védőeszközök használatának, illetve biztosítása elma-
radásának veszélye [6]. Noha a bányászat szerkezeté-

nek átalakulása (a mélyszíni bányák számának jelentős 
csökkenése) a bányabalesetek (munkabalesetek) szá-
mának nagyarányú csökkenésével járt együtt (4. ábra), 
a foglalkozási megbetegedések aránya ebben az ipar-
ágban még mindig jelentős [8]. Az egészségügyben a 
kórház-rekonstrukciók előrehaladásával a munkakö-
rülmények javultak. Egyes intézményekben azonban a 
munkabiztonsági helyzet kis mértékben ugyan, de 
romlott (pl. mentőszolgálat, betegszállítás). Munkavé-
delmi szempontból kiemelést érdemel, hogy kevés az 
azonosított kockázat és keveset tudunk arról, hogy mi 
a helyzet a sebészeti műtőkkel, a fertőző osztályokkal, 
a kórbonctani-kórszövettani laboratóriumokkal, a ste-
rilizáló és fertőtlenítő tevékenységgel, a fekvőbeteg 
osztályokon az egyenlőtlen teher-emelésekkel, az onko-
terápiás munkával, az oltások felvételével stb. Minde-
nesetre a 100 000 főre standardizált foglalkozási meg-
betegedések magas arányszáma, a kis balesetek (pl. 
tűszúrások) regisztrálatlansága, a kórházakon belüli 
gyakori fertőzések (pl. calici vírus-, in�uenza fertőzé-
sek) jelzik  az egészségügy kedvezőtlen munkavédel-
mét [5,6]. A mezőgazdaság területén szélsőséges kü-
lönbségekkel lehet találkozni: a lovas fogattól kezdve a 
legmodernebb GPS vezérlésű traktorig megtalálhatók 
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2. ábra

A bejelentett és nyilvántartott foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek évenkénti

gyakorisága 1995 és 2008 között (a kedvező kép nem valós)
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a különböző színvonalú munkaeszközök. Az egyes 
gazdálkodó szervezetek általában csak támogatások 
megszerzésével tudnak fejlesztéseket megvalósítani, 
ezért nagyon sok függ a munkáltatók pályázati készsé-
gétől. Nagy különbségek alakultak ki a nagyüzemek és 
a kistermelők között. Az ágazatban a munkaerő isko-

lázottsága, hozzáértése alacsonyabb az elvártnál; a 
mezőgazdaságban dolgozók létszámához képest sok a 
munkabaleset, ezen belül a súlyos baleset is. Hasonló-
an jelentős a 100 000 főre standardizált foglalkozási 
megbetegedések arányszáma [5, 6]. Megjegyzés: a szer-
vezett munkavégzés ellenőrzése során kialakult ked-
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3. ábra

A feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók felderítése 2002 és 2007 között. Az érintettek számának

2004 utáni jelentős növekedése a hatékonyabbá váló munkaügyi felügyeleti munka eredménye
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4. ábra

A bányászati balesetek gyakorisága Magyarországon 2002 és 2008 között. Bányabalesetek esetszámának 
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vezőtlen kép aligha tükrözi a magyarországi mezőgaz-
daságban dolgozók munkavédelmi helyzetét. Úgy tű-
nik a családjukat foglalkoztató, kis földterületen gaz-
dálkodók munkavédelme nemcsak a hatóság, hanem 
a dolgozók számára is ismeretlen; ezeknek az embe-
reknek a napi munkaidejük 9–12 óra, hétvégi szabad-
napjuk nincs, többségük évekig, vagy soha nem volt 
szabadságon. A mezőgazdasági munkát korábban jel-
lemző jelentős szezonális (tavasz, nyár, ősz, vs tél) 
megterhelés különbségei elmosódtak; az állattartás 
vagy tenyésztés, a vágóállatok (sertés, szarvasmarha) 
„háztáji” tartása télen, szombaton, vasárnap és ünnep-
napokon is jelentős megterheléssel, munkaidő ráfor-
dítással jár; az önkizsákmányolás sok esetben extrém 
méretű [9].

A foglalkozási megbetegedések átfogó elemzése a 
már említett, nem kívánatos művi gyakoriság csök-
kenés mellett jelentős, valós változásokra is felhívja a 
�gyelmet.

A munka világát érintő társadalmi és gazdasági vál-
tozások, továbbá a szakterületen végzett eredményes 
kutatások jelentősen módosítják nemcsak a foglalko-
zási megbetegedések gyakoriságát, hanem azok meg-
oszlását is. A mennyiségi és megoszlási átalakulás 
szemléltetésére emeljük ki az alábbiakat.

A munka világát érintő gazdasági átalakulások 

hatása

A kékgalléros munkahelyek visszaszorulása. A gaz-
daság változása együtt járt az ún. kékgalléros, műhely-
szerű munkahelyek számának jelentős csökkenésével. 
Ennek eredményeként a régen ismert ún. klasszikus 
foglalkozási megbetegedések (pneumoconiosisok, pl. 
silicosis, asbestosis; nehéz fémmérgezések, pl. ólom-
mérgezés, higanymérgezés; zoonosisok, pl. anthrax, 
brucellosis) gyakorisága jelentősen csökkent. Ezzel 
párhuzamosan a társadalmi, gazdasági, technikai vál-
tozások, a közlekedés felgyorsulása, korábban nem 
ismert (pl. SARS, madárin�uenza, H1N1 vírusfertőzé-
sek, endokrin diszruptorok okozta, nanotechnológia, 
biotechnológia alkalmazásához kapcsolódó betegsé-
gek) vagy ritkábban előforduló foglalkozási eredetű 
megbetegedések gyakoriságát megnövelték [10].
 
A munka világát érintő társadalmi változások hatása

Pszichológiai stresszorok gyakoriságának növeke-

dése. Az EU-15 tagállamainak 2002-2006 évekre meg-

hirdetett munkavédelmi stratégiája felhívta a �gyelmet 
arra, hogy a munkavállalók 18%-a szenved munkahe-
lyi stressztől vagy annak következményeitől. A mun-
kahelyi stressz ma ugyanabban a körben a munkavál-
lalók 28%-át (40 millió ember) érinti [11, 12]. Az 
„agyondolgozás”, a munkahelyi stressz miatti szívro-
ham, stroke okozta foglalkozási eredetű hirtelen halál 
Japánban külön megnevezést is kapott: a „karoshi” 
ebben az országban évente több mint 1 000 ember éle-
tét követeli [13, 14]. Az Amerikai Egyesült Államok-
ban (továbbiakban: USA), az Egyesült Királyságban 
(továbbiakban: UK), Finnországban, Németországban 
és Lengyelországban a lelki egészségi problémák gya-
koriságának megnövekedése – különösen a depresszió 
incidenciája – riasztó. A felnőtt lakosság 20%-a szen-
ved mentális egészségkárosodásban. Finnországban a 
munkaerőnek mintegy 50%-át sújtja valamilyen stresz-
szel összefüggő kóros tünet, megbetegedés (pl. alvás-
zavarok, szorongás, depresszió). Az USA-ban a dolgo-
zók 40%-a nyilatkozik úgy, hogy munkája nagyon 
vagy extrém mértékben stresszhatású. Németország-
ban a korengedményes nyugdíjasok 7%-áért a munka-
helyi stresszt tartják felelősnek [15]. Az UK-ban mint-
egy félmillió ember érzi úgy, hogy munkahelyi stressz-
ben szenved; emellett 5 millióan érzik munkahelyü-
ket/munkájukat nagymértékben stressz-hatásúnak [16]. 
Magyarországon a felnőtt lakosság mentális kondíció-
járól nyerhető kép ugyancsak aggasztó; a krónikus 
depresszió prevalenciája meghaladja a 10%-ot [17]. 
A 15–74 évesek 27%-ának az általános lelkiállapota 
kifejezetten kedvezőtlennek mondható; a foglalkozta-
tottak között a klinikai kezelést igénylő betegek aránya 
5,9% [18].
A tömeges egészségkárosodás értelemszerűen jelentős 
anyagi veszteséggel jár együtt. Az EU-15 országaiban 
mentálhigiénés tevékenységre fordítják a bruttó nem-
zeti jövedelem 3–4%-át [15]. Covay már 1999-ben úgy 
becsülte, hogy a stresszel kapcsolatos munkaidő vesz-
teségek elérhetik az összmunkaidő kiesés 75%-át is 
[19]. Az USA évenként 30–44 milliárd dollárt költ a 
depresszióra és következményeire, beleértve az éven-
kénti 200 millió munkanap veszteséget [20]. Az UK 
vesztesége évente 3,7 milliárd font és 6,5 millió mun-
kanap kiesés [15]. A Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet (továbbiakban: ILO) becslései szerint a munkahe-
lyi stressz költsége az egyes országok bruttó nemzeti 
jövedelmének a 10%-át is eléri. Mindez az egyes vál-
lalkozásokban, üzemekben, intézményekben a gyako-
ribb hiányzásokban, nagyarányú �uktuációban, a csök-
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kenő termelékenységben, az ügyfelek és a fogyasztók 
panaszainak növekvő számában nyilvánul meg. Ezek-
hez kapcsolódnak a stressz rossz kezeléséből (növekvő 
dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás) adódó 
súlyos egészségkárosodások [15, 20]. A tömeges egész-
ségkárosodások és az óriási anyagi kár az oka annak, 
hogy a stresszt korunk pestisének, korunk pandémiá-
jának is hívják [21]. Gro Harlem Brundtland, az Egész-
ségügyi Világszervezet korábbi vezérigazgatója meg-
ítélése szerint 2020-ra a depresszió lesz a világon a 
második leggyakoribb tartós munkaképesség csökke-
nést okozó megbetegedés [22].

Munkaegészségügyi kutatások hatása a foglalkozási 

megbetegedések gyakoriságára

A foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések 

gyakoriságának növekedése. Az egyre nagyobb szá-
mú és színvonalasabb kutatások egyre több daganat-
keltő ágensre és rákrizikós iparágra, munkakörre 
derítenek fényt. Az utóbbi években az Egészségügyi 
Világszervezet Lyonban működő Rákkutató Ügy-
nöksége (továbbiakban: IARC) elemzései hívták fel a 
�gyelmet arra, hogy a több műszakos munkarend, az 
éjszakai munkavégzés önmagában is rákkeltő hatású, 
és a napi ritmus megzavarásával járó több műszakos 
munkavégzést az emberben valószínűleg karcinogé-
nek (2A) csoportjába sorolta. Az IARC további mun-
kaköröket (pl. festő-mázolókat az 1-s, tűzoltókat a 
2B-s) is rákkeltő hatásúnak minősít [23]. A hazai 
kutatások derítettek fényt az etilén-oxid emlőrákot 
okozó [24–27], illetve az etilén-oxid és a rtg sugár 
hatásai között kialakuló potencírozott interakció 
emlőrák gyakoriságot megnövelő hatására [28].

Kutatásetikai vétségek és a foglalkozási eredetű 

daganatos megbetegedések gyakorisága. A foglalko-
zási eredetű daganatos megbetegedések „gyakoriság 
növekedésé”-nek másik forrása mögött sajátságos tu-
dományetikai vétség húzódik meg. 2007-ben olyan, az 
ipar rosszul értelmezett érdekeihez kapcsolódó titkos 
ipari kötődésekre derült fény, amelyek eredményeként 
a foglalkozási eredetű rákos megbetegedések számát 
szándékosan alábecsülték. Nyilvánosságra került, hogy 
a környezet- és munkaegészségüggyel foglalkozó több 
egyetemi, illetve más kutatóhelyek vezető professzo-
rai, kutatói, jelentős támogatást kapnak/kaptak az 
ipartól (pl. dohányipartól) kutatási célra és/vagy szak-
értői díjazásként anélkül, hogy erről munkáltatóik, 
vagy munkájukat nyilvánosságra hozóik (pl. folyóira-

tok szerkesztőbizottságai, egyetemi honlapok) tudo-
mással bírtak volna. Konkrét svédországi, UK- és 
USA-beli problémákat írtak le, amely esetekben az 
ipari kockázati források szándékos alulbecslésének 
aggálya merült fel a függetlennek nem tekinthető szak-
értői véleményekkel kapcsolatban. Sajnálatos, hogy a 
nemzetközi irodalomban évtizedeken át elfogadott 
Doll és Peto-féle becslés – miszerint a foglalkozási ere-
detű daganatos halálozás az összes daganatos halálo-
zásnak mindössze 4%-áért felelős – ugyancsak egyike 
lehet a szándékos alábecsléseknek [29].

Mindezek együttesen azt jelentik, hogy ma már bi-
zonyítottnak tekinthető, hogy az összes halálos kime-
netelű daganatos megbetegedés 10%-áért felelős a fog-
lalkozás, a munkahely. Ez Magyarországon ~3000 em-
beri élet évente. Vagyis a probléma népegészségügyi 
jelentőségű. A jelentős számú halálos kimenetelű fog-
lalkozási eredetű daganatos megbetegedéseknek csak 
töredéke (évente maximum 10–50 eset) kerül bejelen-
tésre. A bejelentés hiányossága (a már említett okokon 
túl) elsősorban a diagnosztikai nehézségekben, illetve 
az orvosi ismeretek hiányos alkalmazásában gyökere-
zik. A foglalkozási eredetű szolid tumorok hosszú 
látencia periódusa (átlagosan 25 év) azzal jár együtt, 
hogy a daganat manifesztációja a betegen már nem a 
rákkeltő expozíciós munkahelyen, vagy csak az öreg-
ségi nyugdíj korhatár utáni életkorban következik be. 
A daganatos megbetegedések foglalkozási eredetét, 
aminek megállapítása egyébként is számos nehéz-
ségbe ütközik (pl. a nagyszámú rákkeltők ismeretének 
szükségessége, az expozíció és a klinikai diagnózis 
illesztése, a syncarcinogenesis értékelése), a klinikai 
diagnózist felállító orvos tapasztalatunk szerint Ma-
gyarországon fel sem veti.

A foglalkozás hatása arányának jelentősége a nem 

halálos és halálos kimenetelű megbetegedések gyako-

riságára. A foglalkozási megbetegedések, illetve a 
foglalkozás által meghatározott halálos kimenetű meg-
betegedések valós gyakoriságáról szerzett ismeretein-
ket forradalmasítják azok az eredmények, amelyeket 
az ILO és a Helsinki Munkaegészségügyi Intézet kuta-
tói közöltek [3]. A foglalkozási eredetű morbiditás és 
mortalitás meghatározására kidolgozott koncepciójuk 
kiindulási alapját az képezte, hogy miután a foglalko-
zási megbetegedés  nem kizárólagosan orvos-szakmai 
diagnózis, hanem (országonként különböző) jogi, köz-
igazgatás és biztosítási előírások függvénye is, a re-
gisztrált foglalkozási megbetegedések gyakorisága nem 
tükrözi a valós helyzetet. Emellett �gyelembe vették 
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azt a tényt is, hogy a foglalkozással összefüggő megbe-
tegedések száma nagyságrendekkel is meghaladhatja 
a foglalkozási megbetegedések számát/gyakoriságát; 
ezért nem tartották elfogadhatónak, hogy a foglalko-
zással összefüggő megbetegedések következményeit 
napjaink gyakorlata szerint az elszenvedő dolgozók 
balszerencséjének számlájára írják.
Kidolgozott eljárásukkal meghatároztak egy arányszá-
mot (ún. attributable fraction), amely jelzi, hogy 
milyen mértékben felelős a nem halálos, vagy a halá-
los kimenetelű megbetegedésekért a foglalkozás (ezen 
belül a munkaköri megterhelés és/vagy expozíció). Az 
attributable fraction a foglalkozás mellett az egyes 
kontinensek különböző régiói társadalmi és �zikai 
munkakörnyezetének, lakossága és munkavállalói nem 
és életkor szerinti megoszlásának, valamint a térségek 
megbetegedés-gyakoriságának függvényében változik. 
Az arányszám egy meghatározott értéket elérve a nem 
halálos, illetve halálos megbetegedések arányát/gya-
koriságát a foglalkozás által meghatározottnak tekint-
ve számszerűsíti az ún. work-retated morbidity-t, ill. a 
work-related mortality-t. A volt szocialista országok 
esetében jelenleg pl. a fertőző betegségben a foglalko-
zás által meghatározott elhaltak száma számításaik 
szerint évente 2 856 fő, a foglalkozás által meghatáro-
zott rosszindulatú daganatban elhunytak száma 61 273 
[3]. Ez utóbbi adat Magyarország vonatkozásában 
(becsléssel) ~6 100 fő évente. Ez a daganatos összmor-
talitás ~20%-a, vagyis kétszerese a legújabban valószí-
nűsített halálos kimenetelű foglalkozási eredetű daga-
natos megbetegedések gyakoriságának. 

Ez a becslési eljárás népegészségügyi kérdéseket is 
felvet. Nevezetesen: amint már említettük, az évente a 
foglalkozás által meghatározott megbetegedésben el-
hunytak száma nem 200 000 [2], hanem 2,0–2,3 millió 
[3]. Ez a korábbinál 10–12-szeresen nagyobb érték 
egyrészt azt jelenti, hogy napi bontásban 5 000–6 000 
munkás veszíti el életét világszerte; másrészt azt is 
jelenti, hogy foglalkozási daganatban évente 634 984, 
foglalkozási eredetű szív-érrendszeri megbetegedés-
ben 449 343 ember hal meg [3]. Más szóval: a foglal-
kozás által meghatározott halálozások elsősorban a 
halálozási statisztikákat vezető két megbetegedés köré-
ből kerülnek ki. Joggal merül fel a népegészségügyi 
programok revideálásának szükségessége, hogy a mun-
ka világa résztvevőinek célzott és a jelenleginél haté-
konyabb illetve átfogóbb primer és szekunder (szűré-
si) prevenciót kell biztosítani. 

A munka világát, a foglalkozási megbetegedések 

gyakoriságát, megoszlását módosító kombinált 

hatások – civilizációs sokkhullámok

Miközben a foglalkoztatás (és vele meglehetősen 
szoros korrelációban a munkanélküliség, a munkanél-
küliség okozta egészségkárosodás-gyakoriság növeke-
dés) problémája gyorsulva nő [30], az egészségügynek 
(benne a munkaegészségügynek) korunk egészség-
ügyét érintő négy, egymással összefüggő sokkhullám-
mal is szembe kell néznie; nevezetesen a demográ�ai, 
a gazdasági, a technikai-technológiai és az ökológiai 
sokkhullámmal [31]. 

– A demográ�ai sokkhullám legszembetűnőbb 
jelensége az idősödő lakosság, az idősödő embe-
rek arányának a társadalmon belüli növekedése. 
Ennek jelentősége evidens: az idősödő népesség 
sokasodásával (akiknek betegségei gyakorisága és 
súlyossága megnő [32]) egyre nagyobb lesz a rosz-
szabbodó életminőségű, betegségekkel sújtott 
populáció, amely az öregségi nyugdíjkorhatár 
szükségszerű kitolódása miatt egyre inkább meg-
jelenik a munka világában [33,34].

– A gazdasági sokkhatást az egészségügyben rész-
ben ugyancsak a demográ�ai sokkhullám okozza, 
minthogy a nagyobb betegség gyakorisággal súj-
tott idősödő emberek növekvő csoportja jelentős 
többlet gyógykezelési költséget idéz elő. Az erre 
szükségszerűen növekvő ráfordítás (illetve ennek 
hiánya) egyre nagyobb lyukat fúr a szociális 
hálón. 

– A technikai-technológiai sokkhullám növeli a 
közlekedés poklát, a zaj- és az elektromos szmog-
terhelést, megnöveli a balesetek gyakoriságát. 
De a foglalkozás-egészségügy szempontjából a 
technikai-technológiai sokkhullám pozitív oldala 
is jelentős. Ilyenek a mentési eszközök fejlődése, 
a technikai robotok beállítása a legnehezebb 
műtétek sikere érdekében, a beteg testbe beépített 
életet meghosszabbító pacemakerek, mikropati-
kák, vér-értékmérők, orvosi protézisek és riasztó-
berendezések, a gondozásban használt video-
berendezések stb. Mindkét következmény jelen-
tős anyagi terhek mellett azt is jelenti, hogy 
megnő a problémákkal küzdő, munkára csak kor-
rekciókkal képes emberek száma, ami tovább 
növeli a munkaköri alkalmasság megítélése, a 
munkaképesség megtartása, valamint az orvosi és 
foglalkoztatási  rehabilitáció jelentőségét.
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– Új feladatokkal jár együtt az ökológiai sokkhul-
lám is: a klímaváltozás, a hőhullámok, a városok 
hőszigetei, a nyílt tér megnöveli a munkavégzés 
kockázatait és többletfeladatokkal (egyebek közt a 
munkaképesség megőrzését megalapozó tenniva-
lók megítéléséhez szükséges további orvosi, 
orvos-pszichológiai vizsgálatokkal) jár együtt 
[35–37]. Aligha lehet kétséges, hogy az újabb és 
újabb kihívások a foglalkozás-egészségügy első-
sorban primer prevenciós (ún. elsődleges megelő-
zési) feladatai mellett egyre inkább megkövetelik 
a szekunder prevenciós (az ún. szűrési) feladatok 
beépítését tevékenységei közé.

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY ÚJ KIHÍVÁSAINAK 
KEZELÉSE

Az elemzett, vagy a dolgozat terjedelmének korlátai 
miatt legfeljebb felsorolt vagy fel sem sorolt, de jelen-
tős kihívások kezelésének tételes bemutatása lenne 
célszerű. Helyszűke miatt azt a megoldást választjuk, 
hogy a legjelentősebb, ún. speciális kezelést igénylő 
kihívások (idősödés, munkahelyi stressz, új technoló-
giák «pl. nanotechnológia» újszerű kockázatai stb.) 
közül egyet részletesebben, kettőt utalásszerűen muta-
tunk be, illetve bemutatjuk annak a prevenciós mód-

szertani csokornak a vázlatát, amelyet a 21. század első 
egy-két évtizedében rendszerszerűen javaslunk alkal-
mazni. 

Speciális kezelést igénylő munkaegészségügyi 

kihívások

A munka világa résztvevői idősödésének kérdése. 
A demográ�ai és a gazdasági sokk-hullámok kezelése 
érdekében kiemelt �gyelmet kell fordítani az idősödő 
munkavállalókra. Magyarországon ez annál is inkább 
fontos, mert hazánk népessége az EU-15 tagállamai-
nál is gyorsabban és jelentősebben öregszik (5. ábra) 
[32, 34].

A megfelelő életminőség biztosítása az idősödők 
részére a társadalom kiemelt feladata. A feladat meg-
oldásának előfeltétele olyan egészségi állapot és olyan 
foglalkoztathatósági lehetőség megteremtése, amely 
az idősödő munkavállalók munkaképességét tovább, 
de legalábbis az egyre későbbi életkorban megjelölt 
öregségi nyugdíjkorhatárig biztosítja. Ez azért is fon-
tos, mert ezzel összefüggésben lehet az idősek önellá-
tási képességének lehetőségét életük végéig megterem-
teni. Hogyan valósítható meg mindez?

Az idősödés �ziológiai, biológiai változásai, az idő-
södéshez kapcsolódó patológiai változások, megbete-
gedések bármely szervrendszerre, bármely szervre ki-
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5. ábra

Az öregedés folyamata Magyarországon. Az öregedési index már 2002-ben meghaladta

az EU-15-ök öregedési indexét
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terjedhetnek és elsősorban stochasztikus jellegűek; 
megjelenésük, de helyreállításuk és kezelésük is nagy-
mértékben individuális [33, 34]. Megjegyzés: az idő-
södés nem jár kötelezően együtt megbetegedéssel.

Mindebből számos következtetés vonható le a mun-
kaképességgel kapcsolatosan, amelyek közül az alábbi 
hármat emeljük ki:

1. Az egyének funkciós tartalékához kötött képes-
ségek – így a munkaképesség is – az életkor elő-
rehaladásával a funkciós tartalék fogyatkozása 
miatt csökkennek; a munkaképesség változás 
megjelenésének időpontja, mértéke azonban 
előttünk ismeretlen.

2. A változások az idő (életkor) előrehaladásával 
progrediálnak, csökkentik a funkciós tartalékot, 
rontják az életminőséget.

3. Az idősödés előrehaladásával a funkciós tarta-
lék-kapacitás az aktuális külső megterheléseket 
(pl. munkahelyi megterhelések) jelentő ténye-
zőktől függően is csökken (az életminőség ezál-
tal is romlik).

Annak érdekében tehát, hogy az idősödő embere-
ket (foglalkoztatottakat) megtartsuk a munka világá-
ban, részben pontos képet kell nyernünk munkaké-
pességükről, részben munkaképességüket aktuális mun-
kavégzésüknek megfelelő szinten kell tartani. A mun-
kaképességet az ún. munkaképességi index (Work 
Ability Index, továbbiakban: WAI) meghatározásával 
jellemezzük. A magyar gyakorlatba bevezetendő WAI 
a dolgozó önértékelésén alapuló becslés, amely célsze-
rűen kiegészül a foglalkozás-egészségügyi szakorvosi 
vizsgálatok eredményeivel [34, 38–40]. A feladat meg-
oldhatósága felértékeli a munkaköri alkalmassági vizs-
gálatokat, illetve a kockázatértékeléseket, amelyektől 
elvárhatjuk, hogy egyrészt az optimálishoz közeli 
igénybevételt meg tudjuk határozni, másrészt pedig a 
munka adaptálásával az optimálishoz közeli igénybe-
vételt biztosíthassunk.

A WAI alkalmas annak megítélésére, hogy a dolgo-
zó milyen hatékonysággal képes ellátni munkáját és 
lehetőséget kínál arra, hogy a foglalkozás-egészségügy 
a dolgozóval együttműködve egyedi tervet készítsen a 
foglalkoztatott munkaképességének megőrzésére, fej-
lesztésére. A tervnek a munkaadó támogatásával tör-
ténő realizálása biztosíthatja a munkaképesség megőr-
zésére irányuló tevékenység szellemi és gazdasági fel-
tételeit. Azt, hogy ez a terv elfogadható szinten meg-
valósult-e, klinikai és pszichológiai vizsgálatokkal és 
természetesen a munkavégzés eredményességének �gye-

lembevételével kontrollálhatjuk. Eredményes megva-
lósulása esetén a terv jelentős haszna/hozadéka a dol-
gozó harmadik (öregségi nyugdíj időpontjától 84. élet-
évéig), sőt negyedik életkori generációs periódusában 
(85 éves, illetve ezt követő életkora után) is az elfogad-
ható életminőség, illetve az önellátási képesség bizto-
sítása. A feladat megoldása munkaegészségügyi tevé-
kenységünk kiemelt prioritását kell, hogy képezze 
[34].

A WAI becslésének alkalmazhatóságáról jó impresz-
sziót ad a következő vizsgálati sor eredménye. Tobia és 
mtsai valamivel több, mint 400 dolgozót vizsgáltak a 
vegyiparban, az energiaiparban, az egészségügyben és 
a közigazgatásban. Szigni�káns korrelációt találtak a 
WAI csökkenése és az életkor előrehaladása között (6. 
ábra); vagyis bizonyították, hogy a munkaképesség az 
életkorral csökken. Az elemzés arra is rámutatott, 
hogy a WAI értéke kifejezettebben azokat a munkakö-
röket ellátók körében csökken, akiknek mind a pszi-
chés, mind a �zikai megterhelése, erőfeszítése nagyobb 
a szokásosnál. Különösen �gyelemre méltó, hogy noha 
az egészségügyben a �atal dolgozók WAI értéke a leg-
nagyobb volt, az életkor előrehaladásával ez rohamo-
san csökkent, és a legidősebb vizsgált populáció tagjai 
között ebben a foglalkozási csoportban volt a WAI 
értéke a legkisebb [41]. Minthogy a munkaképesség 
csökkenése és a három műszakos munka, az éjszakai 
műszak, a jelentős �zikai és/vagy pszichés megterhelés 
között sok más tevékenység során is szoros korrelációt 
állapítottak meg [33, 34, 39–41], az egészségügy ké-
szenlétet igénylő, számos munkakörében a folyamatos 
és jelentős �zikai munkát megkövetelő, három műsza-
kos tevékenységek „elfogyasztják” a dolgozók funk-
ció-rezervét, az idősödés felgyorsul, és szembetűnővé 
válik.

Az idősödő munkavállalók munkaköri orvosi alkal-
masságának megítélése során a számos probléma mel-
lett mindig �gyelembe kell venni: az idősödés (amint 
már említettük) nem jár obligát módon együtt megbe-
tegedéssel. Az egészséges idősödő vagy idős ember 
életkorával együtt járó funkció-változásait, kialakult 
„hibáit” felismeri, intenzívebb munkára kényszeríti 
második jelzőrendszerét, fogalmai, ítéletei körülhatá-
rolódnak, világosodnak, tisztulnak, erősebb logika, 
átfogóbb, érzelmektől mentesebb nagyvonalú szemlé-
lete alakul ki, eredeti szakmai ismeretei kikristályo-
sodnak. Tanácsadói tevékenységük preferálása jelen-
tős szakmai és gazdasági haszonnal jár együtt [33, 
34]. 
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A munkahelyi stressz prevenciójának kérdése. 

A probléma jelentőségének hazai felismerése össze-
kapcsolódott a magyarországi magatartástudományi 
kutatásokkal [42]. A probléma hazai megoldására 
sikeresnek ígérkező, elsősorban orvosi/pszichológiai 
surveillance kiépítések és szekunder prevenciós rend-
szerek születtek [43–47]. A munkahelyi stressz haté-
kony primer prevenciója azonban egyelőre várat ma-
gára [47, 48].

A nanotechnológia okozta egészségkárosító kocká-

zatok kezelése. A nanotechnológia alkalmazása során 
a munkatérbe jutó nanorészecskék belélegezve – mére-
tük, kémiai összetételük és oldékonyságuk függvény-
ében – a tüdőből más szervekbe (pl. szív, agy lép, máj) 
is eljutnak. A nanorészecskék ezekben a szervekben 
kóros folyamatokat indukálhatnak (a tüdőben pl. oxi-
datív stressz által előidézett gyulladást, a szív-érrend-
szerben gyulladást, arrhythmiát, thrombogenezist 
idézhetnek elő) [49]. A nanotechnológia alkalmazása 
során keletkezett expozíció hatásainak megítélésére és 
a szükséges prevenció kidolgozására további kocká-
zatelemzéseket és epidemiológiai vizsgálatokat kell 
végezni.

Korszerűsített és bővített módszertani rendszer 

kiépítése és alkalmazása valamennyi munkaegész-

ségügyi kihívás kezelésére – a munkahelyi preven-

ció fejlesztése

A harmadik évezred fordulóját megelőző és követő 
évek röviden összegzett kihívásai olyan megoldásokat 
indokolnak, amelyeket a munkaegészségügy jelenlegi 
szerkezete, intézményrendszere és működése optimá-
lis szinten nem tud biztosítani.

a) Ezért egyrészt szükséges a primer prevenció tar-
talmának tudományosan megalapozott részletekkel 
való bővítése. A jelenlegi kollektív (műszaki), szerve-
zési, egyéni védőeszközös és orvosi prevenciós rend-
szert ki kell egészíteni azokkal a módszerekkel, ame-
lyek az utóbbi évek eredményei. Meghatározó fontos-
ságú, hogy a primer prevenció említett klasszikus esz-
közei mellé épüljenek be a rendszeresen végzett kvan-
titatív és kvalitatív kockázatelemzés során megismert 
új módszerek. Kiemelt fontosságú, hogy a széleskörű, 
tudományosan megalapozott ismeretanyagon alapuló 
korszerű jogi aktusok (REACH, GHS stb.) újonnan 
előírt elméleti és gyakorlati megoldásai, fogalmai (pl. 
kémiai biztonsági értékelés, expozíciós forgatóköny-
vek, DNEC-, PNEC-értékek), csakúgy mint a szakte-

45 50 55 60 65

K: kiváló, N: nagyon jó, Kö: közepes, A: alacsony szintű
Forrás: Tobia és mtsai [41]

6. ábra

Különböző nemzetgazdasági ágazatokban, szolgáltatásokban dolgozók munkaképességi indexének

(WAI) életkor szerinti változása

Az erős igénybevétellel együtt járó egészségügyben a WAI az életkor előrehaladásával nagyobb
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rület új tudományos és gyakorlati eredményei (WAI, 
munkakapacitás meghatározás, attributable fraction 
stb.) szintén épüljenek be a munkaegészségügyi intéz-
ményrendszer (szolgálatok, felügyeletek) napi munká-
jába. Fontos, hogy ragaszkodjunk a munkavédelem-
hez szükséges anyagi, gazdasági feltételek rendelke-
zésre állásához és követeljük meg mind a primer pre-
venciót biztosító intézményrendszer munkatársainak 
(munkahigiénikusok, foglalkozás-egészségügyi orvo-
sok, munkabiztonsági szakemberek, munkavédelmi 
felügyelők), mind a munkáltatók és a munkavállalók 
munkavédelem-tudatos és jogkövető magatartását. 

b) Másrészt szükséges a szekunder prevenciós fel-
adatok munkaegészségügyön belüli bővítése, elsősor-
ban a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok tevékeny-
ségének kiterjesztésével. Az elmúlt évtized világossá 
tette, hogy a jelenlegi népegészségügyi programok 
szűrési rendszere inszu_ciens. A csaknem tízéves em-
lő-, méhnyak-, és colorectalis rákszűrések, 30, 30, ill. 
alig 5%-os eredménye elégtelen. A szűrési rendszer 
ilyen hosszú alkalmazási idő melletti eredménytelen-
sége már szisztémás hibára utal. Arra vonatkozóan 
pedig, hogy az átszűrés a munkavállalók hány százalé-
kát fedi le, egyáltalán nincsenek ismereteink. Figye-
lemmel arra, hogy a mindenkori társadalmat a min-
denkori gazdálkodó egységek (az ezeket működtető 
munkáltatók és munkavállalók) munkája tartja el, a 
munkavállalók sorsszerű megbetegedéseiktől szűrés-
sel is történő védelme kiemelt fontosságú. Figyelem-
mel arra, hogy a munkavállalók növekvő idősödő cso-
portja miatt a munkavállalókat érő nem fertőző (vér-
keringési, daganatos) megbetegedések gyakorisága 
növekszik, és �gyelemmel arra, hogy a munkaképes-
ség megtartása a klinikai státusz ismerete nélkül nem 
lehetséges, egyetértve a szakterületen működő tudo-
mányos társaság és szakmai kollégium, valamint az 
Országos Érdekegyeztető Tanács munkavédelmi bi-
zottsága véleményével úgy gondolom, hogy a munka 
világa résztvevőinek szekunder prevenciójában a fog-
lalkozás-egészségügyi szolgálatnak kell a vezető szere-
pet játszania. A kötelező munkaköri alkalmassági 
vizsgálatokhoz kötött szűrővizsgálatok (pl. hypertonia 
szűrés, diabetes szűrés, szájüregi- és bőrrák szűrés) 
elvégzése, illetve a más szakterületek által végzett szű-
rések (pl. emlő-, méhnyak-, colorectalis rákok) szer-
vezése és teljesülésének regisztrálása a munka világá-
ban végrehajtandó szűréseknek gyakorlatilag 100%-os 
eredményét hozhatja, amit a jelenlegi szűrési rendszer 
meg sem közelít [50].

c) Harmadrészt indokolt a foglalkoztatási rehabili-
táció – ami a foglalkozás-egészségügyi szolgálat fel-
adata – beépítése a rendszerbe. Ennek a tevékenység-
nek a mennyisége az idősödő munkavállalók arányá-
nak megnövekedésével részben jelentős többletmun-
kával jár együtt, részben pedig igényli az idősödők 
speciális rehabilitációs igényeinek kielégítését.

d) Negyedrészt nyilvánvaló – amint arra már utal-
tunk – hogy a megnövekvő jelentőségű  egészségmeg-
őrzés és egészségfejlesztés módszerei is a rendszer 
részét képezik. A foglalkozás-egészségügyi orvos fel-
adata a tanácsadás (ergonómiai kérdések, a munka 
adaptálása a munkavállalóhoz stb.), szakmai progra-
mok (mozgásprogramok, diéta összeállítás) kidolgo-
zása. Fontos feladata a szolgálat orvosának az érvelés 
és lobbizás annak érdekében, hogy a programok vég-
rehajtásának anyagi feltételeit a munkahelyen a mun-
káltató biztosítsa. Ez jó összefüggésbe hozható azzal a 
törvényi szabályozással, hogy a munkahelyen az egész-
ségért és biztonságért a munkáltató felelős. 

PARADIGMAVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE
A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYBEN

Arra következtetünk, hogy egy előzetes hatástanul-
mányra alapozott olyan munkaegészségügyi paradig-
maváltásra van szükség, amely eredményeként egy-
másra épülve egy új szerkezetű, tudományosan meg-
alapozott ismeretbővítéssel korszerűsített primer pre-
venciós, illetve egy széleskörű szekunder prevenciós 
rendszer működik a munka világában. Csakis egy 
ilyen paradigmaváltással működésbe hozott munka-
védelem képes a 21. század tömegesen megjelenő új 
kihívásainak, kockázatainak kezelését megoldani, csa-
kis egy ilyen munkavédelem képes a munka világa 
résztvevőinek egészségét és biztonságát garantálni és 
csakis egy ilyen munkavédelem képes a munkaválla-
lók között a népegészségügyi programokat megvalósí-
tani. Ezért a munkavédelemben a paradigmaváltás 
gyakorlatának részletes kidolgozása és bevezetése 
indokolt. 

Dolgozatunkban elsősorban a munka világának 
azokkal a kérdéseivel foglalkoztunk, amelyek a 20. 
század utolsó, a 21. század első éveiben váltak megha-
tározóvá a dolgozó emberek egészsége és biztonsága 
szempontjából. Helyszűke miatt nem tértünk ki olyan 
kutatási eredmények, illetve új technológiák bevezeté-
se munkaegészségügyi jelentőségének elemzésére, mint 
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a bio- vagy géntechnológia. Hasonló okból nem fog-
lalkoztunk azoknak a korszerű, tudományosan meg-
alapozott jogi aktusoknak (REACH-, GHS-, biocid-
rendeletek) a munka világára várhatóan kifejtett hatá-
saival, amelyek az egyre mélyebb és átfogóbb ismere-
tek felhasználásával bizonyára javítják majd a munka-
vállalók és a lakosság egészségét és biztonságát. Ugyan-
csak eltekintettünk az olyan problémák elemzésétől, 
mint pl. a munkavédelem, az élelmiszerbiztonság, a 
környezetvédelem integrációjával indokolt, a közegész-
ségügyből kiszakított munkaegészségügy, élelmiszer-
kémia, immissziós mérőrendszer kérdései. Ezeknek a 
szakterületeknek a hiánya a már kiépített magyaror-
szági közegészségügyi biztonsági rendszer jelentős 
erodálását okozta. És nem foglalkoztunk ehelyütt a 
magyar közegészségügy elméleti, gyakorlati egységét 
biztosító, a Fodor József központi észleldéje, a Johan 
Béla Országos Közegészségügyi Intézete, az ÁNTSZ 
törvény (Kertai Pál) Országos Népegészségügyi Köz-
pontja nyomdokain, jelentős PHARE támogatással 
kiépített, Fodor József nevét viselő Országos Köz-
egészségügyi Központ szétforgácsolásával sem. Ez 
utóbbi döntés veszteségeként jegyezhető szakmai és 
anyagi károk közül a következőket emeljük ki: 1) a 
REACH elvárásai szerint felépített, a hazai kémiai biz-
tonság szakmai bázisát képező korszerű toxikológiai 
egység felszámolása; 2) a környezet-, a munkaegész-
ségügy, a kémiai- és az élelmiszerbiztonság számára 
meghatározó jelentőségű, EU támogatással kialakított 
kémiai egység szétdarabolása, működésképtelenné 
tétele; 3) a kémiai terror események elhárításában 
alapvető fontosságú gyorsreagálási egység megszűnte-
tése; 4) a foglalkozási megbetegedések kezelésére élet-
re hívott, hat évtizeden át működő fekvőbeteg osztály 
működésének felfüggesztése, továbbá 5) a foglalkozási 
megbetegedések járóbeteg szakrendeléseitől az OEP 
�nanszírozás megvonása.

Úgy gondolom azonban, hogy a globális fejlődés 
eredményeinek, munkavédelmi kihívásainak kezelése 
mellett a hazai munkavédelem optimális szerkezeté-
nek és működésének érdekében ezekkel a kérdésekkel 
is foglalkozni kell.  A kérdések megválaszolása, a fel-
merülő problémák megoldása sürgős, aligha várhatja 
meg a magyar közegészségügyi biztonságra és a ma-
gyarországi munkavédelmi helyzetre is jelentős hatás-
sal bíró pénzügyi és gazdasági világválság által előidé-
zett recesszió végét. Egyetértve az International Com-
mittee of Occupational Health 2008. december 31-én 
leköszönő elnökével, Rantanen professzorral, úgy vél-

jük, hogy a munkaegészségügyi tevékenységre a reces-
szió idején is szükség van, hogy a megfelelően fejlődő 
munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy a hatékony 
szociális védelmi programok, szolgáltatások részeként 
éppúgy alapja a jövő fellendülésének, mint a gazdaság 
fellendítését szolgáló közgazdasági intézkedések. Érte-
lemszerű ugyanis, hogy ezek a szociális és egészség-
ügyi tevékenységek nemcsak mérséklik a válság hatá-
sait, hanem elősegítik a munkavállalók mobilizálható-
ságát, amely a gazdasági fellendülés meghatározó pil-
lére [51].
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Összefoglalás: A szerzők összefoglalják az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület IV. jelentése alapján a 
globális melegedésre vonatkozó előrejelzéseket és ennek tükrében a várható közvetlen és közvetett egész-
ségi hatásokat. Globális szinten az alultápláltság és az azzal összefüggő betegségek gyakoribbá válása 
jelenti a legnagyobb kihívást. Ezt követi a hőhullámok, árvizek, viharok, tűzesetek és aszályok miatti meg-
növekedett halandóság, megbetegedések és sérülések gyakoribbá válása. Növekedni fog a gasztrointesz-
tinális megbetegedések száma, az afrikai kontinensen a malária terjedése. A szív- és érrendszeri megbete-
gedések gyakoribbá válnak az éghajlatváltozással összefüggő felszínközeli ózonkoncentráció növekedésé-
nek következtében; valamint megváltozik néhány fertőző betegség vektorainak térbeli terjedése. A Kárpát 
medencében a legnagyobb hatást már most is észlelhetően a hőhullámok váltják ki, de számolni kell az 
allergén növények terjedésének térbeli és időbeni változásával is. A vektorok által terjesztett fertőző beteg-
ségek közül reális veszély többek között a nyugat-nílusi láz, megváltozott Hantavírus fertőzések, valamint a 
déli féltekén endémiás vírusok európai megjelenése. A szerzők összefoglalják a legfontosabb stratégiai 
célkitűzéseket az adaptáció elősegítése érdekében.
Kulcsszavak: klímaváltozás, globális hatás, hőhullámok, gasztrointesztinális, vektorok által terjesztett 
betegségek, felszínközeli ózon, allergén növények

Summary: The authors summarize the predictions of global warming and the consequent direct and indi-
rect health e)ects according to the Fourth Assessment Report of the IPCC. On global level the most impor-
tant health impact is undernourishment and the increased incidence of related diseases. It is followed by 
the impact of heat waves, *oods, storms, wild+res and droughts on mortality, morbidity and injuries. The 
incidence of gastrointestinal diseases will increase, respectively malaria in Africa. Cardiovascular morbidity 
will also increase due to the increased concentration of tropospheric ozone. Changes in the geographical 
distribution of several vector borne diseases can be predicted. In the Carpathian Basin the most important 
e)ect is that of heat waves, and the spatial and temporal change in the appearance and *owering of aller-
genic plants. Regarding vector borne diseases, the circulation of new viruses like West Nile Virus, Hantavirus 
will be more frequent in addition to the European appearance of viruses at present only endemic on the 
Southern Hemisphere. The authors summarize the most important strategic goals of adaptation. 
Keywords: climate change, global impact, heat waves, gastrointestinal, vector borne diseases, tropospher-
ic ozone, allergenic plants 

A klímaváltozás és ennek környezet-egészségügyi 
hatása
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BEVEZETÉS

A klímaváltozás minden valószínűség szerint a leg-
súlyosabb környezeti és egészségügyi probléma a 21. 
században. Tényét mind a kutatási eredmények, mind 

a meg�gyelések egyre nagyobb valószínűséggel tá-
masztják alá. Az 1850-es évek óta a globális átlaghő-
mérséklet 0,76°C-kal emelkedett.

Az IPCC (International Panel on Climate Change 
– Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) 2007-ben 
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közzétett IV. jelentése szerint az 1995 és 2006 közötti 
12 évből 11 az 1850 óta mért legmelegebb 12 év köze 
tartozik a felszíni meg�gyelések alapján [1]. A felme-
legedés nagy valószínűséggel antropogén eredetű, a 
légköri üvegházhatású gázok feldúsulásának követ-
kezménye – ezt a modellszámítások eredményei meg-
győzően támasztják alá. A klímaváltozás lehetséges ala-
kulását úgynevezett emissziós szcenáriók alapján pró-
bálják megbecsülni, amelyeket feltételezett gazdasági-
társadalmi fejlődési pályák alapján számolnak. Két szél-
sőséges esetet tételeznek fel: a) folytatódik a jelenlegi 
energiafaló gazdasági növekedés („business as usual”); 
b) a gazdaság átáll egy környezetkímélő, fenntartható 
fejlődési pályára (1. ábra).

Mind az A1, B1 – mind az A2, B2 szcenárió pár a 
globalizációs folyamatok felgyorsulása, illetve a régi-
ónkénti fejlődés mentén prognosztizálja a jövőt. A mo-
dellek szerint a földi átlag-hőmérséklet 2100-ra előre 
láthatóan 1,4–5,8°C-kal növekedne. A számítások azt 
mutatják, hogy még a „legkedvezőbb” emissziós szce-
nárió esetén is 2°C körüli hőmérséklet-emelkedéssel 
kell számolni a XXI. században. A legrosszabb esetben 
a növekedés meghaladhatja az 5°C-ot is.

Az EB „Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” című 
Zöld Könyve szerint Európa legsérülékenyebb területe 
Dél-Európa és a Földközi-tenger teljes medencéje, 
ahol a jelentős hőmérséklet-emelkedés és a csökkenő 
csapadékmennyiség együttes hatása olyan területeken 
jelentkezik, amelyeken már most is vízhiánnyal küz-
denek. Magyarország e régió határán van.

A KLÍMAVÁLTOZÁS GLOBÁLIS EGÉSZSÉGI 
HATÁSAI

Az emberi egészség szempontjából az éghajlat előre 
jelzett változásának fontos következményei lesznek. 
Egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a klímavál-
tozás befolyásolja az emberi egészséget, jelenleg világ-
szerte hozzájárul a globális betegségteherhez és az idő 
előtti halálozáshoz. Az IPCC IV. jelentése szerint a 
várható éghajlatváltozás valószínűleg emberek millió-
inak az egészségét fogja kedvezőtlenül befolyásolni, 
különösen a rossz alkalmazkodó képességűekét [2]. 

A fő problémák az alábbiakban összegezhetők: 
– az alultápláltság és az abból következő/azzal 

összefüggő betegségek gyakoribbá válása, külö-
nösen fontos e szempontból a gyermekek növeke-
dése és fejlődése; 

– hőhullámok, árvizek, viharok, tűzesetek és aszá-
lyok miatti megnövekedett halandóság, betegsé-
gek és sérülések; 

– a gasztrointesztinális megbetegedések száma és 
jelentősége növekszik; 

– a malária és �lariázisok kórokozóinak és vektora-
inak elterjedését érintő, ellentétes irányú hatások 
megjelenése Afrikában és más kontinenseken;

– a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoribbá 
válása az éghajlatváltozással összefüggő felszínkö-
zeli ózonkoncentráció növekedésének következ-
tében;

– számos fertőző betegség járványtanának valamint 
más kórokozók vektorainak megváltozott térbeli 
terjedése.
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1. ábra

Emissziós szcenáriók és az előrejelzett hőmérséklet változás
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A VÁRHATÓ EGÉSZSÉGI HATÁSOK EURÓPÁBAN 
ÉS HAZÁNKBAN 

Az Európai Bizottság a 2007-ben kiadott Zöld 
Könyvben elismeri, továbbá a 2009-ben kiadott Fehér 
Könyvben megerősíti, hogy a klímaváltozás káros hatá-
sai gyorsan és veszélyes mértékben erősödnek. Az EB 
Európára vonatkozóan elsősorban az éghajlatváltozás-
ból, különös tekintettel a magas hőmérsékletből (hő-
hullámok következtében) adódó halálesetek és meg-
betegedések különböző vonatkozásait emeli ki. Jelen-
tős kockázatnak tartja bizonyos, vektorok, ivóvíz – és 
élelmiszerek által közvetített emberi (és állati) fertőző 
betegségek terjedésében bekövetkező változásokat; ill. 
azt, hogy a légköri változások befolyásolják a levegő 
által közvetített allergének terjedését. Hangsúlyozza az 
ultraibolya sugárzásból származó kockázatokat, mivel 
az éghajlatváltozás késlelteti a sztratoszféra ózonréte-
gének helyreállását.

A HŐMÉRSÉKLET ÉS HŐHULLÁMOK HATÁSA 
AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE

A hőhullámok gyakorisága és intenzitása is nagy 
terhet ró Európa lakosságára. A legnagyobb hatású a 
2003-ban bekövetkezett, Nyugat-Európát sújtó hőhul-
lám volt, aminek következtében Franciaországban több 
mint 14 000 ember vesztette életét.  Az összes európai 
áldozat számát 70 000–re becsülik [3]. A hazánkban 
végzett klímaegészségügyi vizsgálatok alapján megál-
lapítható, hogy a Kárpát-medencében jelenleg a hő-

mérséklet hatása és az extrém meteorológiai esemé-
nyek tekinthetők a legjelentősebb egészségi kockázat-
nak. A 25°C feletti napi átlaghőmérséklet jelentősen 
növeli a napi halálozás kockázatát, továbbá a szívpa-
naszok és „általános rosszullét” miatti sürgősségi men-
tőhívások számát. 27,5°C átlaghőmérséklet felett még 
erősebb a hőmérsékleti hatás (2. ábra) [4, 5]. 

A hőhullámok az 1990-es évek óta egyre gyakrab-
ban fordulnak elő: 1992–2000 között hat hőhullám 
esemény következett be, amelyek alatt a többlethalálo-
zás 12% és 52% között változott. 2001 és 2009 között 
20 hőhullám érte el hazánkat, a többlethalálozás a 
2001–2006 közötti hőhullámok esetében 17% és 32% 
között változott (3. ábra). 

A 2007 júliusában tíz napig tartó, rekordot döntő 
hőhullám érte el hazánkat. A valós idejű halálozási 
adatok alapján tartósan és jelentősen megemelkedett a 
napi halálozási esetszám, a tíz nap alatt 278 többlet 
halálesetet regisztráltak a Közép-magyarországi régió-
ban, ami a napi halálozásban 33%-os emelkedést jelen-
tett. Az összefüggések alapján az országos többlethalá-
lozást 800–1000 főre becsülték [5].

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA
A LÉGSZENNYEZŐKRE

A gyakoribbá váló hőhullámokhoz kapcsolódóan 
számolni kell az úgynevezett „nyári típusú szmog” 
helyzetek alatt megnövekedő légszennyezés, elsősor-
ban a földközeli ózon és a szálló por hatásával is, ami 
az összes halálok, valamint a szív-érrendszeri betegsé-
gek miatti halálozás kockázatát növeli. 

A hazai mérések is igazolják a nemzetközi tapaszta-
latot, hogy a hőhullámok alatt jelentősen növekedhet a 
légszennyezettség, elsősorban az ózonkoncentráció 
emelkedésére lehet számítani – általában nem a nagy-
városok központjában, hanem a városok szélén, eset-
leg még távolabb. Hazánkban a 2007. évi júliusi hőhul-
lám alatt alakult ki több városban nyári típusú szmog 
helyzet. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
umhoz tartozó területi környezetvédelmi felügyelősé-
gi adatközpontok alapján, az ország területén Sopron-
ban (250 µg/m3) ózon-riasztást, Győrben (200 µg/m3), 
Dorogon (184 µg/m3) és Tatabányán (180 µg/m3) 
pedig rendkívüli ózontájékoztatást rendelt el a helyi 
önkormányzat.

2. ábra

A napi átlaghőmérséklet hatása a napi halálozásra

és a sürgősségi mentőhívások gyakoriságára
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AZ UV SUGÁRZÁS ÉS AZ EGÉSZSÉG

A Napból származó ibolyántúli sugárzás számos 
kedvező és kedvezőtlen hatást fejt ki az emberi szerve-
zetre. A 320–380 nanométer hullámhosszú UV-A su-
gárzás elősegíti a D-vitamin-képződést, ugyanakkor a 
280–320 nanométer hullámhosszú UV-B sugárzással 
együtt bizonyítottan humán daganatkeltő. Az UV 
sugárzás okozta betegségteher legnagyobb hányadát a 
bőr rosszindulatú daganatai, elsősorban a festékes 
daganatok (melanoma), és a bőr leégése, valamint a 
szemlencse széli részének homályosodása (szürkehá-
lyog) okozza. Az UV-B sugárzás továbbá gyöngíti a 
bizonyos védőoltásokra adott immunválaszt, és követ-
kezetesen csökkenti a védőoltások hatékonyságát.  Az 
ózonréteg jövőbeni alakulását és az UV-B expozíciót 
�gyelembe véve a tudósok a bőrdaganatok 5%-os 
többlet növekedését jelzik előre 2050-re az északi fél-
teke 45. szélességi fokára vonatkoztatva. 

A klímaváltozás többféle módon változtatja meg az 
UV-sugárzásnak való kitettséget, ami függ a földrajzi 
elhelyezkedéstől és a jelenlegi UV-expozíciótól. Meg-
változtatja a felhők eloszlását, ami befolyásolja a Föld 
felszínére érkező UV-sugárzás mennyiségét. A maga-
sabb külső hőmérséklet befolyásolja öltözködési szo-

kásainkat és a szabadban töltött időt, mindez növeli az 
UV-sugárzás kockázatát. A felhőképződés csökkené-
se, a nyári anticiklonális időjárási helyzetek előre jel-
zett gyakoribbá válása következtében megnövekedő 
UV-B sugárzás miatt hazánkban is várható a melano-
ma morbiditás emelkedése az elkövetkező években: 
ezt az utóbbi évek adatai is alátámasztják, 2001–2008 
között 1300 esetről 2610-re emelkedett az éves új ese-
tek száma. 

ALLERGÉN NÖVÉNYEK VIRÁGZÁSI IDEJÉNEK 
MEGVÁLTOZÁSA

A klímaváltozás hatásaként számolni kell az aller-
gén növények elterjedésének térbeli és időbeli megvál-
tozásával is [2]. Vizsgálatok igazolták, hogy a tavaszi 
pollenszezon korábban kezdődik Európában és Észak-
Amerikában. Megalapozottan feltételezhető, hogy a 
légköri allergének által okozott allergiás betegségek 
(mint pl. a szénanátha) gyakorisága növekedni fog. Új, 
erős allergenitású, invazív növényfajok megjelenése, 
mint pl. a parlagfű, jelentős egészségi kockázatot kép-
visel majd Európa sok országa számára, hiszen szá-
molni kell e növény északra terjedésével. A megnöve-
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kedett légköri CO2 koncentráció kedvezően fog hatni 
a növény vegetációjára [2].

A korábbi elemzések azt mutatták, hogy a kora 
tavasszal virágzó fák virágzási szezonja korábban in-
dult (a szezonkezdés időpontja, amikor a pollenter-
melés az éves összpollenszám 1%-át eléri), mintegy 
két hónapos időbeli ingadozások 'gyelhetők meg az 
éves átlaghőmérséklet változásával összhangban. Jelen-
tős eltérést regisztráltak 2007-ben, amikor mintegy 
négy héttel előbb kezdtek virágozni a tavaszi fák. 

Az 1980-as, 1990-es években a hazai időjárás foko-
zatos felmelegedése és a gyakori enyhe telek hatására 
egyre több melegkedvelő (termo'l) növényfaj jelent 
meg és terjedt el intenzíven országunk területén. Ezek 
az adventív növények (behurcolt, illetve jövevényfa-
jok) szubmediterrán, mediterrán, szubtrópusi és tró-
pusi területekről származnak. A mediterrán vidékeken 
a falgyom, a ciprus, az olajfa és a platán a legfontosabb 
pollenallergének. Amennyiben Magyarország éghajla-
ta is melegedni fog az elkövetkező ötven-száz évben, 
várható, hogy a jelenleg mediterrán allergén növények 
megjelennek a Kárpát-medencében is, újabb problé-
mákat hívnak életre.

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

Az elmúlt 50 évben az újonnan megjelenő arboví-
rusok természete jelentősen megváltozott. Az éghajlat 
alapvetően befolyásolja 1) az ízeltlábúak földrajzi és 
évszak szerinti előfordulását; 2) az ízeltlábúak életcik-
lusait; 3) a társult arbovírusok eloszlását; 4) az arboví-
rusok evolúcióját; 5) és a vírusátvitel hatékonyságát 
emlős gazdákra. Így a növekvő hőmérséklet, a megnö-
vekedett esőzések, az óceánok melegedése valamint a 
klíma ciklusos változásainak a módosulása kétségtele-
nül arra enged következtetni, hogy az arbovírusok 
meg fognak jelenni új régiókban is [9, 10]. 

Az éghajlatváltozás biztosan befolyásolja a vándor-
madarak viselkedését, ami hat a madárin�uenza víru-
sok fertőzési folyamataira és befolyásolja a vírusok túl-
élését a környezeben.

A szerológiai vizsgálatok már a hatvanas években 
kiderítették a nyugat-nilusi láz vírusának (WNF) meg-
jelenését Magyarországon [7]. 1996. július 15. és októ-
ber 12. között 393 klinikai beteget diagnosztizáltak 
Romániában.

1999-ben Dél-Oroszországban is lezajlott egy nagy 
WNF járvány (több mint 500 beteg a Volgograd Régi-

óban). 2000 és 2004 között a WNF előfordulási gyako-
risága nullára csökkent. A következő új járvány 2007-
ben kezdődött (64 megbetegedés). A volgográdi éghaj-
lati adatok 1900 óta állnak rendelkezésre és az elemzés 
szerint 1999 és 2007 volt a legmelegebb időszak, igen 
enyhe telekkel és forró nyarakkal júniustól szeptembe-
rig. 

A WN vírust 1999 és 2002 között hurcolták be 
Amerikába [8]. A 'logenetikai vizsgálatok azt mutat-
ták, hogy a WNV-nak két genetikai vonala van. Az I. 
vonal törzsei Afrikában, Indiában és Ausztráliában 
fordulnak elő és járványokat okoznak a mediterrán 
medencében és Európában. A II. vonal vírustörzseit 
korábban csak a szub-szaharai Afrika országaiban azo-
nosították [6]. 

Az extrém meleghullám fontosabb volt az izraeli 
WNV járvány kialakulásában, mint a magas levegő-
nedvesség. Számolni kell azzal is, hogy a WNV bejut a 
nagy-britanniai szigetekre is, mert a fogékony szúnyo-
gok jelen vannak az országban. Az éghajlat további 
melegedése megváltoztathatja a WNV vektorok elter-
jedését (pl. Cx. tarsalis) akár a Colorado magasabb 
szintjeire is. Ez a kockázat nagyobb a nagyvárosok kör-
nyékén, amelyeket városi „hőség-szigeteknek” lehet 
tekinteni.

Madár WNV járványokat és emberi megbetegedé-
seket először 2004 után 'gyeltek meg Magyarországon 
is [7].  A vírus mindkét genetikai vonala megjelent az 
országban [6]. Tekintettel arra, hogy a keresztimmu-
nitás ritka a Flavivírusok között, a klinikai tünetek 
súlyosbodása azonban gyakran előfordul, ezzel a koc-
kázati tényezővel is számolni kell az éghajlatváltozá-
sokkal kapcsolatban [7]. 

A vírusok csak 20°C felett tudnak szaporodni a vek-
torokban [8]. A fertőzésveszély ezért nő a magasabb 
környezeti hőmérséklet mellett.  

Az Usutu Flavivirus (USUV) behurcolása a közel-
múltban következett be Ausztriába, Németországba és 
Magyarországra. Szerencsére emberi megbetegedést 
még nem regisztráltak nálunk. Feltételezik azonban, 
hogy az USUV is endémiássá válik Európában 2040 
után [6].

A Japán B encephalitis vírus (JEV) Amerikába való 
behurcolásának a lehetősége is felmerült. Ki kell fej-
leszteni a népegészségügyi intervenció eszköztárát, 
ami csökkentheti a JEV fertőzés klímaváltozások által 
okozott lehetséges kockázatát [10].

Más, mindeddig exotikusnak tekintett vírusok 
importálásával is számolni kell. A Dengue vírus (DV) 
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fertőzések Ausztráliában jelenleg csak Queensland-
ben fordulnak elő, ahol az Aedes aegypti szúnyog 
honos. A DV behurcolásának lehetősége mediterrán 
országokba szintén felmerült a közelmúltban a klíma-
változásokkal kapcsolatban. 

Ross River, Barmah Erdei, Kunjin, Japán Encephali-
tis, Murray Völgyi Encephalitis és a dengue vírus közül 
jelenleg a véradás szempontjából a DV jelenti a legna-
gyobb gondot, mert halálos következményekkel jár-
hat. Az újonnan megjelenő vírusok veszélyeit a vér-
adás biztonsága szempontjából csak világméretű 
beavatkozással és intervenciós stratégiák kidolgozásá-
val lehet csökkenteni, beleértve a vírusok molekuláris 
kimutatását és a kórokozó-csökkentés módszereit.

Az éghajlatváltozás a sarki régiókban is módosít-
hatja a fertőző betegségek előfordulási gyakoriságát. 
A magasabb környezeti hőmérséklet fokozhatja az 
ételfertőzések (gasztroenteritis, bénulással járó kagy-
lómérgezés, botulizmus) gyakoriságát. Azoknak az 
állati  megbetegedéseknek a gyakorisága is emelked-
het, amelyek átjuthatnak az emberekre is (zoonozisok) 
azáltal, hogy megváltoznak az állatok közösségei és a 
rovar vektorok [9]. Az immunhiányos emberek is le-
hetnek exotikus vírusfertőzések forrásai. 

Németországban a bejelentendő betegségek nyo-
monkövetéses vizsgálatai kimutatták a hazai és impor-
tált vektor által terjesztett fertőzések időbeli és terület 
szerinti változásait. A Hantavírusok (Puumala vírus, 
amely endémiás Németországban) a chikungunya láz 
(amit nemrégen hurcoltak be Európába) és a dengue 
láz (amelyet trópusi országokból hoznak be) jelentik a 
legfontosabb vizsgált vektorok által közvetített fertő-
zéseket. A demográ'ai adatok, a fertőző források, a 
bejelentések alapján történő  nyomonkövetése történt 
meg 2001 és 2007 között. 3005 tünetes hantavírus fer-
tőzés, 85 chikungunyavírus bejelentés valamint 1048 
dengue láz beteg fordult elő 2002-től 2007-ig. A den-
gue láz fertőzések száma 2004-től nőtt jelentősen. 
Gaiföld volt a legtöbb fertőzés forrása (17–43% a 
különböző években), amit India, Brazília és Indonézia 
követett. 

A Nephropathia epidemica (NE) járványokat meg-
előzte a facsemeték számának növekedése. Közvetlen 
kapcsolatot találtak a NE előfordulási gyakorisága és 
az éghajlatváltozás között. Európa várható hőmérsék-
let emelkedése miatt a Puumala vírust is növekvő 
egészségügyi veszélyforrásként kell kezelni [7].

A chikungunya vírus megjelenése egy új történelmi 
jelenség az északi féltekén, ami korábban nem fordult 

elő. Az európai vírusokat egy pontmutáció segítségé-
vel meg lehet különböztetni az eredetiek (A226V) 
genomjától [6, 7].

A rovar és rágcsáló vektorok által terjesztett víruso-
kat többen összefoglalták a közelmúltban (malária, 
dengue láz, Ross River vírusfertőzés, haemorrhagiás láz 
veseszindrómával). Továbbterjedésük Ausztrália továb-
bi területeire nem zárható ki. A lehetséges terjedés 
összefügghet az éghajlatváltozásokkal.

Az éghajlatváltozás növelheti a Hendravírus (HeV) 
fertőzést és átvitelt. A HeV viselkedése a „repülő kutya” 
(gyümölcsdenevér) populációkban összefüggésben le-
het az emberi környezeti tevékenységekkel is. Említeni 
lehet a Nipah vírus lehetséges terjedését is [10]. 

A bluetongue (BT, kéknyelv) megbetegedésnek igen 
nagy a gazdasági jelentősége. Történelmileg Európá-
ban ritkán fordult elő és rövid életű volt. Az elmúlt 
évtizedben azonban a BTV stabilan megtelepedett 
Dél-Európában. 2006-tól pedig Észak-Európában is 
megjelent. Jelentős adatmennyiség szól amellett, hogy 
ezeknek az eseményeknek a kialakulásában szerepe 
van az éghajlatváltozásnak. Az atka által átvitt BTV 
ritka példája annak, hogy a klímaváltozás megváltoz-
tatta a (Palearktikus) vektor-gazda biotikus körülmé-
nyeit, ami lehetővé tette, hogy a vírus számos törzse 
drámaian elterjedjen Európa hűvösebb és nedvesebb 
területein is [9]. 

A majomhimlő vírus azóta okoz emberi járványo-
kat, amióta a himlővakcináció abbamaradt. A vírust 
rágcsálók (gerbill) még az Amerikai Egyesült Álla-
mokba is behurcolták. 

Capripoxvirusok (juh himlő, kecskehimlő és bőr-
csomósodási betegség, azaz a „lumpy skin disease”) 
bekerültek a fenyegető „újonnan megjelenő fertőzé-
sek” közé a klímaváltozás, az állatkereskedelem és álla-
ti termék feldolgozás következtében. 

A Toscana vírus (TOSV) egyik szerotípusa (a Sand-
�y fever Phlebovírus) „Nápoly vírus” is a mediterrán 
vidékek leggyakoribb, agyhártyagyulladást okozó 
vírusa. A papataci láz vírusának (SandYy vírus) – 
amely a 19. században terjedt el –, a történelmi adatok 
szerint Bosznia-Hercegovina az őshazája. Nem lehet 
azonban kizárni, hogy a közeljövőben további terüle-
tekre is el fog jutni.

Meglepő módon a Marburg, Ebola és Reston Filoví-
rusok távoli vidékekre is eljutottak az elmúlt évszázad-
ban állatorvosi fertőzések formájában [10].

Feltételezték, hogy a világméretű éghajlatváltozások 
hatással lesznek az enterovírusok és a gasztroenteritis 
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vírusok terjedésére is. Az enterovírusokról ismert, 
hogy szigorúan függenek a klimatikus viszonyoktól, 
ezért a klímaváltozás ezek viselkedését is módosíthat-
ja. Figyelemre méltó az a jelenség is, hogy az új in�u-
enza A/H1N1 variáns 2009-ben nyáron okozott járvá-
nyokat az északi féltekén, ami korábban soha nem 
fordult elő.

A klímaváltozás egészségügyi vonatkozásainak 

megelőzése és az alkalmazkodás elősegítése 

érdekében a következő stratégiai célkitűzéseket 

tartjuk tehát fontosnak:

a) Biztosítani kell azt, hogy a klímaváltozással kap-
csolatos mitigációs és adaptációs szakmapolitikai esz-
közök kialakításánál vegyék 'gyelembe az egészségi 
hatásokat. 

b) Meg kell erősíteni az egészségügyi és szociális 
ellátó rendszereket abból a célból, hogy megfelelően 
fel tudjanak készülni a klímaváltozás egészségi hatása-
inak megelőzésére, képesek legyenek a gyors reagálás-
ra. Ki kell alakítani a megbetegedések valós idejű (real 
time) felügyeleti rendszerét.

c) Javítani kell az egészség szociális és környezeti 
meghatározó tényezőit (a megfelelő higiénés környe-
zettől a sérülékeny csoportok életkörülményeinek 
javításáig).

d) Elő kell segíteni a korai 'gyelmeztető rendszerek 
közötti aktív közreműködést az emberi és állati fertő-
ző megbetegedések megelőzése érdekében.

e) Támogatni kell a klímaváltozás egészségi, szociá-
lis hatásainak vizsgálatára irányuló integrált, inter-
diszciplináris kutatásokat, nemzeti adatbázisok létre-
hozását. 

f) Új strukturális és 'nanciális alapokat kell megte-
remteni a fenti célok eredményes megvalósítása érde-
kében.

g) Szükséges az adaptációs stratégia folyamatának 
és eredményének monitorozása, a folyamat értékelése, 
aktualizálása nemzetközi és hazai tapasztalatok, kuta-
tási eredmények felhasználásával.
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Összefoglalás: A Black-riport megjelenése, 1980 óta jelentős "gyelmet kapott méltánytalan vagy elkerül-
hető egészségi egyenlőtlenségek olyan, a halandóságban és az egészségi állapotban fennálló különbsége-
ket jelölnek népességcsoportok között és azokon belül, amelyek okai az egészséget meghatározó társadal-
mi és gazdasági tényezők, úgymint jövedelem, iskolázottság, foglalkozás, élet- és munkakörülmények; illet-
ve amelyek megfelelő strukturális beavatkozásokkal csökkenthetők. Hazánkban az 1980-as évek második 
felétől napjainkig számos tanulmány mutatott be ilyen típusú egyenlőtlenségeket. A méltánytalannak te-
kinthető hazai egészségi egyenlőtlenségekre jellemző az ország északkeleti és délnyugati részén konzek-
vensen mutatkozó magas halandóság; a vidéki kistérségek és budapesti kerületek között és azokon belül 
fennálló jelentős különbségek; az alacsony iskolázottságúaknak a magas iskolázottságúakhoz képest fenn-
álló túlélési hátrányai, illetve mind a földrajzi, mind a társadalmi-gazdasági egészség-különbségek növeke-
dése az elmúlt három évtizedben. Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése prioritás az Európai Unió és 
az Egészségügyi Világszervezet számára is, de a hazai egészségpolitika gyakorlatában a strukturális okokkal 
magyarázható, méltánytalan egészségi egyenlőtlenségek csökkentésének valódi szándéka nem mutatha-
tó ki.
Kulcsszavak: méltánytalan egészségi egyenlőtlenségek, halandóság, társadalmi-gazdasági tényezők, 
strukturális tényezők

Summary: Ever since the publication of the seminal Black-report in 1980, health inequities have been in 
the focus of attention for public health research and policy. Health inequities designate di'erences in mor-
tality and health status within and between populations that can be explained by socio-economic deter-
minants of health such as income, education, occupation, life and work conditions, and that can be 
mitigated by policy decisions. A number of studies demonstrated the persistence of health inequities in 
Hungary since the second half of the eighties. Characteristics of these inequities are high mortality in the 
north-eastern and south-western parts of the country; di'erentials between and within rural areas and 
districts of the capital; survival disadvantage of those with low education compared to those with high 
education; and increasing di'erentials in the past three decades. Tackling health inequities is a priority for 
the European Union and World Health Organization alike, but no e'ective measures to this aim can be 
detected in the public health practice of Hungary. 
Keywords: health inequities, mortality, socio-economic determinants, structural determinants
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AZ EGÉSZSÉGI EGYENLŐTLENSÉGEK ELŐTÉRBE 
KERÜLÉSE

Az 1970-es évek közepére Nagy-Britanniában nyil-
vánvalóvá vált, hogy a brit népegészségügyi mutatók 
javulásának tendenciája más országokéhoz képest el-

marad, illetve egyes mutatók tekintetében korábbi 
eredményeihez képest romlik. Ennek egyik lehetséges 
okaként mind a kormányzat, mind a National Health 
Service egyes körei az egészséggel kapcsolatos, az or-
szágon belül fennálló tartós egyenlőtlenségeket jelöl-
ték meg. A helyzet tisztázására 1977-ben az akkor kor-
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mányon lévő Munkáspárt szociális ügyekért felelős 
minisztere egy kutatócsoportot bízott meg a népesség 
különböző csoportjai között fennálló egészségi kü-
lönbségek megvizsgálására és javaslatok tételére. A ku-
tatócsoport 1980-ra fejezte be munkáját, és bocsátotta 
ki annak dokumentumaként a csoport vezetőjéről, 
Sir Douglas Black-ról elhíresült riportját. A riport leg-
főbb megállapítása az volt, hogy az alacsonyabb foglal-
kozási osztályokba tartozók egészséggel kapcsolatos 
mutatói minden életperiódusban kedvezőtlenebbek, 
mint a magasabb foglalkozási osztályokba tartozóké; 
valamint hogy a legalacsonyabb és legmagasabb fog-
lalkozási kategóriákba tartozók halálozási mutatói kö-
zötti különbség a megelőző két évtizedet 'gyelembe 
véve nőtt. A dokumentum szerzői azt is leírták, hogy 
az alacsonyabb foglalkozási osztályokba tartozók szá-
mos mutató tanúsága szerint kevésbé vették igénybe 
az egészségügyi szolgáltatásokat, mint a magasabb 
osztályokba tartozók, holott nagyobb szükségük lett 
volna rá [1].

A Black-riport mind az egészségtudományi kutatá-
sok, mind az egészségpolitika számára reYektorfénybe 
állította az egészségi egyenlőtlenségeket. Könyv formá-
jában történt 1982-es megjelentetése után gyors tem-
póban szaporodtak az egészségi egyenlőtlenségeket kü-
lönféle módszertannal és nézőpontból vizsgáló tanul-
mányok. 1988-ban újabb elemzés látott napvilágot a 
brit népességen belüli egészségi egyenlőtlenségekre 
vonatkozóan [2], 1990-ben pedig ez utóbbi tanulmány 
szerzője, Margaret Whitehead által írt dokumentumot 
jelentetett meg az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) 
a méltányosság és egészség alapelveinek és fogalmai-
nak tisztázására [3]. 

Az egészségi egyenlőtlenségek kérdésköre White-
head jóslatát beteljesítve az 1990-es évek egyik legfőbb 
kihívásává vált, amely napjainkig számos feladatot ad 
kutatóknak és egészségpolitikusoknak egyaránt. A je-
len cikk a teljesség igénye nélkül tekinti át a témakör 
legfontosabb koncepcióit és hazai szakirodalmát.

AZ EGYENLŐTLENSÉG ÉS MÉLTÁNYTALANSÁG 
FOGALMAI ÉS OKAI

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a népesség 
különféle csoportjai közt az egészségi állapot tekin-
tetében fennálló különbségek két nagy csoportra oszt-
hatók. Ezen egyenlőtlenségek egy részét el kell fogad-
ni, mint olyan jelenségeket, amelyek meg nem változ-

tatható biológiai vagy genetikai okokra vezethetők 
vissza. Idetartozik például az idősebbeknek a 'atalab-
bakhoz képest magasabb halálozása, vagy a csontrit-
kulás nagyobb gyakorisága nőkben fér'akhoz képest. 
Ezek nem tarthatók méltánytalannak, csakúgy, mint 
azon egészségi egyenlőtlenségek, amelyek egyének 
által szabadon meghozott döntések következményei, 
pl. a síbalesetek nagyobb gyakorisága magas jövedel-
műek körében alacsony jövedelműekhez képest. Ezen 
különbségeket angolul ’health inequality’ névvel illetik. 

Az egészségi állapotban meg'gyelhető különbségek 
nagyobbik része azonban egyfelől nem magyarázható 
az egyének szabad döntéseire visszavezethető okokkal; 
másfelől társadalmi szintű beavatkozásokkal változ-
tatható is. Az egészségi állapot ezen mutatói által tük-
rözött egyenlőtlenségek ezért nem pusztán statisztikai 
értelemben vett különbségek, hanem egyúttal igazság-
talannak, méltánytalannak tartandók, és célként kell 
megjelölni ezek csökkentését vagy megszüntetését [3]. 
Idetartozik például, hogy a fér'ak öngyilkosság okoz-
ta halálozása Magyarországon a dél- és észak-alföldi 
régiókban (és csak ezekben) 30%-kal meghaladja az 
országos átlagot [4]; vagy hogy a 45–64 éves magyar 
fér'ak körében a legalacsonyabb végzettséggel rendel-
kezők halálozása 1,97-szeres volt a legmagasabb isko-
lai végzettséggel rendelkezőkhöz képest 2002-ben [5]. 

Ez utóbbi típusú egészségi egyenlőtlenségek meg-
nevezésére a fentebb már említett, Whitehead által 
írott EVSZ-dokumentum a „health inequity” elneve-
zést ajánlja [3]. Magyarul a továbbiakban a méltányta-
lan vagy elkerülhető egészségi egyenlőtlenség kifeje-
zést használjuk. 

Az egészségi állapot különbségei vizsgálhatók föld-
rajzi, térségi bontásban; az egyéneket jellemző egyéni 
vagy a népességet jellemző aggregált társadalmi-gaz-
dasági tényezők szerint; kontextuális, vagyis csak 
populációs szinten értelmezhető determinánsok (pl. 
jövedelemkülönbség) szerint, illetve ezeket kombinál-
va többszintű elemzésekben [6]. 

Az elkerülhető egyenlőtlenségek okait az elmúlt 
évtizedekben napvilágot látott számos kutatás vizsgál-
ta, s azokat az egészséget meghatározó társadalmi és 
gazdasági tényezőkben – jövedelem, iskolázottság, fog-
lalkozás –, valamint az élet- és munkakörülmények-
ben, és az életmódban azonosította [7–10]. 
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EGÉSZSÉGI EGYENLŐTLENSÉGEK
MAGYARORSZÁGON

A kelet-európai országokban, köztük Magyarorszá-
gon is, a 20. század második felében már észlelhető 
volt az a jellegzetes – mai napig vizsgálat tárgyát képe-
ző – halálozási trend, amely utalt a népességen belül 
fennálló egészségi egyenlőtlenségekre [11]. Ennek a 
trendnek jellegzetessége volt a javuló halálozás csecse-
mők és kisgyermekek körében, stagnáló vagy mérsé-
kelten javuló halálozás idősebbek körében, amellyel 
párhuzamosan azonban a munkaképes korúak, köz-
tük is elsősorban fér'ak halálozása romló tendenciát 
mutatott [12]. Ez annyira jellegzetes volt a szocialista 
országokra, hogy egyes szerzők azóta „államszocialis-
ta halálozási szindróma” névvel illették [13]; a 1980-as 
években azonban az érintett országokban politikai 
okoknál fogva nem kapott 'gyelmet.

Magyarországon elsőként Józan Péter közölt egész-
ségi egyenlőtlenségekre utaló térségi halálozási adato-
kat. Budapest kerületei között vizsgálta a halandósági 
különbségeket, első ízben az 1980-as népszámlálás és 
az 1980–83 közötti halálozási adatok alapján, majd ezt 
a vizsgálatot 1990–93 közt megismételte. Mindkét 
elemzés során mindkét nemben jelentős halálozási 
különbségek igazolódtak Budapest egyes kerületei 
közt, ami különösen kifejezett volt a fér'ak tekin-
tetében: az 1990-es évek elején a fér'ak születéskor 
várható élettartama a II. kerületben 9,5 évvel volt hos-
szabb, mint a VIII. kerületben [14, 15]. A kerületek 
halandósága közötti jelentős különbség a 2001–2003 
közötti időszakban is meg'gyelhető volt. 1996–2000-
hez képest négy kerületben romlott, és csak kettőben 
javult a halandóság (17 kerületben nem változott) 
[16]. 

Orosz Éva 1990-es angol nyelvű cikkében a csecse-
mő- és felnőttkori halálozás, valamint az egészségügyi 
ellátás tekintetében tárt fel jelentős egyenlőtlensége-
ket, illetve megállapította, hogy 1970 és 1984 közt a 
középkorú fér'ak halandóságának az egyes megyék 
között kimutatható egyenlőtlenségei jelentősen növe-
kedtek. A jelenség hátterében részben a szegénységgel 
összefüggő, részben az életmód következtében kiala-
kuló betegségek szerepére mutatott rá, illetve arra, 
hogy az ellátási igényekben és hozzáférésben is meglé-
vő különbségeket az egészségügyi ellátórendszer disz-
funkcionális volta miatt nem képes csökkenteni [17].  

A 90-es évek első felében Hajdú és Boján az 1990-es 
népszámlálási adatok megyénkénti elemzése során 

állapították meg, hogy az országon belül jelentős 
halandósági és társadalmi-gazdasági különbségek ész-
lelhetők; ezen különbségek nyugat-kelet irányú diwe-
renciálódást mutatnak, oly módon, hogy a keleti me-
gyék közül egy sem tudja megközelíteni a legjobb 
helyzetű dunántúli megyék és az ennél is jobb helyzetű 
főváros mutatóit; illetve hogy az egészségi állapot föld-
rajzi egyenlőtlenségei az egészség vonatkozásában meg-
határozónak tekinthető társadalmi és gazdasági ténye-
zőkkel, kiemelten is az iskolázottsággal együttesen 
fordulnak elő [18]. Ezek a területi halandósági egyen-
lőtlenségek tartósan, a 1990-es évek végén meg'gyel-
hetők voltak [19]. 

A méltánytalan egyenlőtlenségek egyik kulcsfon-
tosságú meghatározó tényezőjére, az iskolázottság sze-
repére Klinger már a 1980-as évek második felében 
felhívta a 'gyelmet. A főváros különböző kerületeiben 
élő fér'ak várható élettartamában mutatkozó különb-
ségeknek az iskolázottság különbségeivel való ösz-
szefüggésére mutatott rá 1980–83-ból [20], illetve az 
1971–1999 közötti időszakból származó adatok alap-
ján. Eszerint a magasabb iskolázottságú népességcso-
portok halandósága tendenciózusan és lényegesen 
alacsonyabb hazánkban is, mint az alacsony iskolá-
zottságúaké. Ez a különbség különösen markáns fér'-
ak körében [21]. 

A hazai egészségi egyenlőtlenségek vizsgálata az 
ezredforduló után újabb lendületet kapott. Klinger 
mindkét nemet vizsgálva jelentős halandósági különb-
ségeket azonosított a kistérségek közt az 1996 és 2000 
közötti időszakban. A halandóság a legrosszabb muta-
tójú kistérségben fér'ak esetében 60, nők esetében 
66%-kal volt magasabb, mint a legjobb halandóságú 
kistérségben. Mindkét nemre vonatkozóan a legmaga-
sabb standardizált halandósági hányadosok az ország 
észak-keleti és délnyugati részére lokalizálódtak. A 
kistérségi halandóság szigni'káns negatív összefüg-
gést mutatott egy olyan komplex mutatóval, amely a 
KSH által nyilvántartott gazdasági, infrastrukturális, 
társadalmi és foglalkoztatási mutatók együttesével jel-
lemezte a kistérségeket, arra utalva, hogy a magasabb 
fejlettségű kistérségekben a halandóság jelentősen ala-
csonyabb volt az alacsony fejlettségűekhez képest. A 
fejlettségi mutatók közül kiemelten erős volt az iskolai 
végzettség és az egy főre eső jövedelem hatása a halá-
lozásra [22]. 

A földrajzi egyenlőtlenségek kistérségi elemzése 
során a vidéki kistérségek halandósága 1996 és 2000 
közt magasabb volt, mint a budapesti kerületek halan-

331a társadalmi egyenlőtlenségek népegészségügyi hatásai magyarországon
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dósága. Mind a fővárosi, mind a vidéki kistérségeken 
belül jelentős egyenlőtlenségek voltak kimutathatók, 
de a budapesti kerületek közötti eltérések jelentősebb-
nek bizonyultak a vidéki kistérségek közötti különbsé-
geknél [22, 23]. 

A társadalmi-gazdasági mutatók összefüggését a 
halálozással egy olyan vizsgálat is megerősítette, amely 
az 1998 és 2004 közt bekövetkezett halálozásokat a 
KSH és az APEH adatbázisaiból származó, a települé-
sek társadalmi-gazdasági státuszát jellemző 7 indiká-
torból képzett index-szel való összefüggésben vizsgál-
ta. Eszerint a társadalmi-gazdasági depriváció növe-
kedése statisztikailag szigni'káns módon emelte a 
korai (65 éves kor előtt bekövetkező) halálozást. A leg-
inkább depriváltnak bizonyult települések csoportjá-
ban a fér'ak esetében 60, nők esetében 48%-kal volt 
nagyobb a standardizált halálozási arányszám, mint a 
legkevésbé deprivált településcsoportban. Az index 
alapján de'niált depriváció különösen szembetűnő 
volt az ország észak-keleti és keleti, illetve dél-nyugati 
részén [24]. 

A Hungarostudy kutatások kistérségek halandósá-
gát befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők együt-
tes hatását vizsgálva arra a megállapításra jutottak, 
hogy a komplex fejlettségi mutatón és az iskolai vég-
zettség túl a jövedelem mutatja a legkifejezettebb ösz-
szefüggést a halandósággal. A 2002-es felmérés adatait 
többváltozós modellekkel elemezve Kopp és munka-
társai a magas társadalmi-gazdasági státusznak a 
középkorúak halandóságában betöltött védő szerepé-
re hívták fel a 'gyelmet [25].

A magyar középkorú fér'ak és nők halandóságát a 
társadalmi tőke és a társadalmi hatékonyság vonatko-
zásában vizsgáló kistérségi szintű kutatás eredményei 
szerint a 45–64 éves fér'ak kistérségi halandóságának 
variabilitását mintegy 68%-ban, a nők esetében 29%-
ban magyarázták a vizsgált társadalmi-gazdasági té-
nyezők, úgymint az iskolázottság, a szociális helyzet, a 
társadalmi tőke, a versenyképesség, a civil szerveze-
tekben való részvétel [26]. A fentebb már idézett Hun-
garostudy 2002 vizsgálat a lelki egészség és a halandó-
ság között fennálló összefüggésre mutatott rá: az ala-
csony fokú társas támogatottság a munkahelyen és 
magánéletben, valamint a depresszió és az ellenséges-
ség is meghatározója a kedvezőtlen térségi halandó-
ságnak [27].

A fenti tanulmányok aggregált adatok felhasználá-
sával született eredményeihez képest pontosabb ered-
ményt nyújtó elemzést végzett az Egészségmonitor K| 

a két Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 
adatai alapján, amelyből a vizsgálatba bevont szemé-
lyek egészségi állapotára és társadalmi-gazdasági hely-
zetére (iskolázottság, gazdasági aktivitás, anyagi hely-
zet, társas támogatottság) vonatkozóan egyéni (nem 
aggregált) adatok álltak rendelkezésre. További újdon-
sága volt az elemzésnek, hogy az összefüggés-elemzé-
sen túlmenően többszintű, többváltozós elemzésekkel 
tudták az egészségdeterminánsok egymásra és az egész-
ségmutatókra gyakorolt hatását elemezni. Az eredmé-
nyek megerősítették az aggregált adatokkal dolgozó 
korábbi vizsgálatok következtetéseit, jelentős területi 
halandósági különbséget igazolva az országban. A te-
rületi különbségeket csaknem teljes mértékben magya-
rázza a térségek népességének eltérő demográ'ai és 
társadalmi-gazdasági helyzete, a térség fejlettsége, és a 
roma lakosság aránya. A társadalmi csoportok vonat-
kozásában elvégzett többszintű elemzés azonban rá-
mutatott, hogy a halandóság földrajzi különbségeit 
sokszorosan meghaladják az egyes társadalmi csopor-
tok közti különbségek. A nem dolgozók halandósága 
12-szerese a dolgozókénak, az alapfokú végzettségűek 
halandósága mintegy 7-szerese a középfokú végzettsé-
gűeknek, és ezek a különbségek a lakóhelyre történő 
korrekció után is jelentősek maradtak. A tanulmány 
megállapítása szerint a lakóhelyi környezet, így példá-
ul a térség fejlettsége nagyrészt az egyéni tényezőkön 
keresztül jut érvényre. Ennek értelmében csakis olyan 
politikai intézkedések lehetnek hatékonyak az egyen-
lőtlenségek csökkentésében, amelyek az egyéni és a 
környezeti tényezők együttes kölcsönhatását 'gyelem-
be veszik [28].

AZ EGÉSZSÉGI EGYENLŐTLENSÉGEK VÁLTOZÁ-
SAI AZ EZREDFORDULÓT KÖVETŐEN

Az egészségi egyenlőtlenségek trendjét tekintve 
Kovács és Hablicsek az iskolázottság és halandóság 
kapcsolatának vizsgálata során azt találta, hogy az 
„élettartam-olló” jelentősen kinyílt az elmúlt évtize-
dekben. 1986–1990 átlagában a legmagasabb iskolá-
zottságú fér'aknak 8,9 évvel volt nagyobb a harminc-
éves korban várható élettartama a legalacsonyabban 
iskolázottakhoz képest, ami 2000–2004 közt 16,5 évre 
nőtt. A nők körében ugyanez a különbség 4 évről 10,2 
évre növekedett. A területi halálozási adatok tenden-
ciáit vizsgálva az alacsony és magas végzettségűek 
közti különbség leginkább Budapesten nőtt; Nógrád 
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megye pedig a legnagyobb mértékű veszteséget szen-
vedte el életkilátások tekintetében. Itt a kedvezőtlen 
halálozási tendencia a régió alacsonyabb és magasabb 
végzettségű társadalmi csoportjait is sújtotta (1. ábra) 
[29].

Klinger a fentebb már említett, 1996–2000 között 
végzett térségi elemzését megismételte a 2001–2003 
közti időszak halálozási adataival. A legmagasabb 
halandóságot – másokhoz hasonlóan – Északkelet –, ill. 
Délnyugat-Magyarországon észlelte. Meg'gyelése sze-
rint minél kisebb egy kistérségben a települések átla-
gos lélekszáma, annál nagyobb a halandóság szintje; a 
két vizsgált periódust tekintve a halandósági különb-
ségek erősen növekedtek [30, 31]. A 2005 és 2007 kö-
zötti időszakban az országos átlagnál több mint 20%-
kal volt magasabb a 25–64 éves fér'ak halálozása Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyékben [32].

Az egyenlőtlenségek növekedése – illetve néhány 
haláloki csoport esetében stabilizálódása – minden 
régióra kiterjedő, általános jelenség, amelynek csupán 
mértékében mutatkoznak bizonyos különbségek Ma-
gyarország régiói között. A közép-magyarországi régi-
óban például szinte minden haláloki csoportot tekint-
ve jelentősen csökkent a magasabb iskolai végzettsé-

gűek halálozása, miközben az alacsonyabb iskolai 
végzettségűek körében alig változott vagy esetenként 
romlott a halandóság. Különösen nagymértékűvé vált 
ebben a régióban az egyenlőtlenség a középkorúak 
halandóságában [29]. A halandóság igen jelentős, és 
emelkedő területi különbségeit hazánkban elsősorban 
az iskolai végzettség szintjében megmutatkozó különb-
ségek magyarázzák [5, 28, 33]. 

Az egészségi egyenlőtlenségek nemcsak a társadal-
mi igazságosságot sértik, hanem rontják az egészség-
ügyi ellátórendszer hatékonyságát is. Ennek legfőbb 
oka, hogy a 'nanszírozás kistérségenként eltérő mér-
tékét nem a lakosság ellátási szükségletei határozzák 
meg. Ebből következően az ellátórendszer hatékony-
sága újabb erőforrások bevonása nélkül is javítható 
lenne, ha a 'nanszírozás kistérségi egyenlőtlenségei 
csökkennének [34].

A MÉLTÁNYTALAN EGÉSZSÉGI EGYENLŐTLEN-
SÉGEK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Az egészségi egyenlőtlenségek problémaköre kie-
melt súllyal szerepel számos nemzetközi szervezet do-
kumentumaiban. Így például az Európai Unió 2003–
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Forrás: Kovács, K., Hablicsek, L.: Iskolázottság és halandóság.
Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, 2006 [29]

1. ábra
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2008 közt zajlott Népegészségügyi Programjának egyik 
átfogó célja volt az egészségi egyenlőtlenségek csök-
kentése; ehhez illeszkedve készült az EU-ban létező 
egyenlőtlenségeket bemutató, széles körben ismertté 
vált tanulmány [5]. Az Európai Bizottság az egészség 
tekintetében szükséges  szolidaritásról szóló állásfog-
lalását [35] követően 2009. október 20-án jelentette 
be, hogy olyan intézkedéssorozatot indít, amelynek 
célja az EU tagállamok közt és azokon belül, régiók, 
vidéki és városi területek közt fennálló méltánytalan 
egészségi egyenlőtlenségek csökkentése [36].

Az egészségre ható társadalmi tényezők jelentősé-
gét felismerve az Egészségügyi Világszervezet 2005-
ben bizottságot hozott létre azzal a feladattal, hogy 
ezek csökkentésére javaslatokat tegyen. A bizottság1  
zárójelentését 2008 augusztusában hozták nyilvános-
ságra, amely három átfogó javaslatot tartalmazott. 
Eszerint az egyenlőtlenségek csökkenése 1) a minden-
napi életkörülmények javításától; 2) a hatalom, anyagi 
javak és erőforrások egyenlőtlen elosztásának csök-
kentésétől; 3) valamint az egészségi egyenlőtlenségek 
csökkentése céljából foganatosított, hatékony beavat-
kozásoktól várható [37]

Remélhetőleg ez a jelentés a javaslatokkal együtt 
széles körben ismertté válik hazánkban is. A méltány-
talan egészségi egyenlőtlenségekkel kapcsolatban ugya-
nis azt kell megállapítani, hogy hazánkban ennek súlya 
és a halálozási mutatókra gyakorolt befolyása nem lát-
szik ismertnek a politikai döntéshozók körében. 

Az egyenlőtlenségek csökkentése évek óta deklarált 
célként jelenik meg az egészségpolitika különféle do-
kumentumaiban. A 2003-ban elfogadott Nemzeti Nép-
egészségügyi Programban megjelölt három alapérték 
egyike az egyenlőtlenségek csökkentése és a szolidari-
tás, az esélyegyenlőség megteremtése pedig a Program 
négy fő területének egyike. Az erre vonatkozó fejezet 
áttanulmányozása azonban rávilágít arra, hogy a Prog-
ram alkotói az esélyegyenlőség kapcsán csak a társa-
dalomból kirekesztett, konkrétan megnevezett lakos-
sági csoportokra (romák, fogyatékosok, hajléktalanok) 
gondoltak, és helyzetüket az ellátórendszerhez való 
hozzáférés javításával vélik megoldani; a társadalmi-
gazdasági tényezők által determinált, elkerülhető 
egészségi egyenlőtlenségek strukturális javítására a 
Program semmiféle beavatkozást nem tartalmaz [38]. 

Változatlan szemléletmódot tükröz a magyar egész-
ségügy problémáit taglaló, 2006-ban megjelent „Zöld 

Könyv”, amely döntően a lakosság egészének állapotát 
mutató országos, tehát az országon belüli egyenlőtlen-
ségek megjelenítésére nem alkalmas epidemiológiai 
mutatók alapján von le következtetéseket a lakosság 
egészségi állapotára, és keres magyarázatot nemzetkö-
zi vonatkozásban kedvezőtlen mutatóinkra. E magya-
rázatot az egészségügyi ellátórendszer állapotában, 
illetve abban véli megtalálni, hogy „az elvárhatónál 
sokkal kevésbé törődünk egészségünkkel”. Ennek meg-
felelőek a megoldási javaslatok is [39].

A magyar kutatók által elvégzett, bőségesen rendel-
kezésre álló, a méltánytalan egészségi egyenlőtlensé-
gek társadalmi és gazdasági hátterét feltáró elemzések 
eddig, úgy tűnik, nem győzték meg a politikai döntés-
hozókat arról, hogy ezen egyenlőtlenségek jelentős 
csökkenése, és ezen keresztül az ország egészségmuta-
tóinak lényeges javulása nem várható sem a népesség 
egészségtudatosságának fokozásától, sem a szűrések 
jelenlegi rendszerétől, sem az ellátórendszer fejleszté-
sétől, hanem annak strukturális okait kell orvosolni. 
Reménykedjünk, hogy az EVSZ által közrebocsátott 
riport nagyobb 'gyelmet kelt, mint a téma eddigi 
magyar nyelvű szakirodalma; és előbb-utóbb bekövet-
kezik az a szemléletváltás a döntéshozók körében, 
amelynek eredményeként elkezdődik hazánkban az 
EVSZ-ajánlásnak megfelelően a hatalom, az anyagi 
javak és az erőforrások egyenlőtlen elosztásának csök-
kentése.
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Makara Péter A pénzügyi, gazdasági válság várható 
egészséghatásairól

The expected health impact of the "nancial and 
economic crisis

Ha interneten a “válság és egészség” kulcsszavakra 
rákeresünk első benyomásként zavarba ejtő a bőség. 
2009 októberében a találatok száma magyar nyelven 
tízezres, angolul pedig tízmilliós nagyságrendű. Az 
egyes tételekbe beletekintve azonban változik a kép. 
Az derül ki, hogy a közhelyszerű előfeltételezéseken 
túl bizonyítékokon alapuló, koncepcionálisan kiérlelt 
módon igen keveset tudunk a jelenlegi gazdasági 
pénzügyi válság egészséghatásairól 

A Magyarországon várható hatások felbecsüléséhez 
rendelkezésre állnak a korábbi válságok egészségkö-
vetkezményeivel kapcsolatos ismeretek, az egészség 
társadalmi gazdasági meghatározóira vonatkozó leg-
újabb elméletek és a kockázatok epidemiológiai bizo-
nyítéktára, ide értve az egészségi állapot társadalmi 
egyenlőtlenségeire vonatkozó kutatási eredményeket.
Az már a jelenlegi helyzet paradox 'ntora , hogy az 

adott körülmények, folyamatok történelmileg kivéte-
les tudományos kutatási lehetőséget kínálnak a társa-
dalmi gazdasági változások egészségre gyakorolt hatá-
sának kimutatására olyan tömeges jelenségekkel ösz-
szefüggésben, mint a létbizonytalanság, munkanélkü-
livé válás, életszínvonal-csökkenés, társadalmi pozíció-
vesztés vagy az ezekkel összefüggő megnövekedett 
stressz. E tanulmány megírásának időpontjában a glo-
bális pénzügyi-gazdasági válság egyéves múltra tekint-
het vissza, időtartamáról, várható lefolyásáról sokféle 
nézet került napvilágra. Így is egyértelmű azonban, 
hogy a magyar lakosság többségének életszínvonala 
2008–2009-ben jelentősen csökkent, mint ahogy vis-
szaestek az egészségbiztosítási járulékbevételek és csök-
kent az ágazat 'nanszírozása is. Pontos adatokkal a 
válság hazai egészséghatásairól nem rendelkezhetünk, 
de aligha kétséges, hogy a gazdasági helyzet romlása 
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Összefoglalás: 2009-ben a népegészségüggyel foglalkozó döntéshozók, kutatók és gyakorlati szakembe-
rek számára a legfőbb kihívás  olyan újszerű eszközök meglelése, amelyek alkalmasak a válság egészségter-
heinek csökkentésére és a magyar lakosság egészségének védelmére. A jelenlegi gazdasági recesszió és 
válság hatásának több jelentős a népegészségügyi szakértők által dokumentált hatása van az egészség 
társadalmi-gazdasági meghatározóira. A gazdasági válság hatásai legkedvezőtlenebbül a hátrányos hely-
zetű rétegeket érintik.Az EU Strukturális Alapok felhasználása során különös "gyelmet kell fodítani a nép-
egészségügyi kérdésekre, az Új Magyarország Fejlesztési Terv népegészségügyi programjai amelyek külön 
hangsúlyt helyeznek a méltányosságra jó például szolgálhatnak.
Kulcsszavak: egészséghatás vizsgálat, egészségpolitikai elemzés, krízis és egészség

Summary: In 2009 the main challenge of the public health community (decision makers, researchers and 
practicioners) is to "nd innovative ways to reduce the toll of the crisis and to protect and promote the 
health of the Hungarian population.The impact of actual economic recession and crisis on the social and 
economic determinants of health has a number of identi"ed by public health experts key dimensions. The 
impact of the economic crisis will hit the most vulnerable worst. Particular attention in using the EU Struc-
tural Funds must be dedicated to public health issues, the ”New Hungary National Development Plan” with 
a robust health component and explicit concern on equity might be an example of good practice.
Keywords: health impact assessment, health policy analysis, crisis and health



rányomja bélyegét az egészségügyi szolgáltatások igény-
bevételére, az életmódra, az egészségmagatartásra, és 
növeli az egészségi állapot társadalmi-területi egyen-
lőtlenségeit. Eljött az ideje annak, hogy e hatásokat 
végiggondoljuk, monitorozzuk és vázoljuk közpoliti-
kai kezelésük lehetőségeit.

A válság kedvező (mert ilyen is lehet) és kedvezőt-
len népegészségügyi hatásainak többsége hosszú, ese-
tenként évtizedes távlatban jelentkezhet. (Nem úgy, 
mint az egészségügyi rendszer 'nanszírozása, a szol-
gáltatások igénybevétele stb. vonatkozásában, ahol a 
hatások már igen rövid távon dramatikusak.) Ilyen 
esetekben a pontos oksági összefüggések kimutatására 
csak korlátozott eszköztárral rendelkezünk. A továb-
biakban erre is hozunk pozitív példát. Más hatásme-
chanizmusa van egyes válságjelenségeknek a népesség 
egészének egészségi állapotmutatóira és az egyes 
emberek egészségére. Célzott kutatások híján az okok, 
okozatok bonyolult szövedéke utólag nehezen felfejt-
hető. Ráadásul a korábbi válságok idején még nem állt 
rendelkezésre az egészség társadalmi gazdasági meg-
határozóira, az ezzel összefüggő egyenlőtlenségekre az 
epidemiológiai valószínűségekre vonatkozó ismeretek 
mai halmaza. Mindezt 'gyelembe véve tekintsük át 
röviden a rendelkezésre álló történelmi tapasztalatot.

A KORÁBBI VÁLSÁGOK EGÉSZSÉGHATÁSAIRÓL

Az 1929-32 közötti gazdasági világválság a Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences-ben 
idén szeptemberben közölt tanulmány szerint az élet-
kilátások jelentős javulásával járt együtt: a születéskor 
várható élettartam jelentősen nőtt (6,2 többletévvel), a 
halálozás minden korcsoportban kifejezetten csök-
kent és általában véve javult az amerikai népesség 
egészségi állapota Ezt megelőzően az 1920-as évek 
gazdasági konjunktúrája idején viszont a halálozási 
mutatók romlottak az Egyesült Államokban. A válság 
kritikus időszakában csak az öngyilkosság mutatott 
jelentős emelkedést a halálokok közül, ami az összha-
lálozás mindössze 2%-át tette ki. Korrelációs és regresz-
sziós elemzésekkel azt bizonyítják a szerzők, hogy az 
egészségnyereség kedvezőbben alakul recessziós, mint 
konjunkturális időszakban: Granados és Roux arra 
következtet [1], hogy ez általában is igaz, nem csak a 
múlt század első felének Amerikájára. A szerzők meg-
hökkentő konklúzióikra magyarázatként a gazdasági 
növekedéssel járó nagyobb hajszát és stresszt javasol-

ják, míg recessziós periódusban az embereknek több 
idejük jut önmagukra, ráadásul kevesebb alkoholt 
fogyasztanak vagy dohányoznak és a balesetek száma 
is csökken. A cikket követő szakmai felzúdulásban a 
kritikusok szerint az elemzés csak látszatkorrelációkra 
apellál, hiányzik az oksági modell, és különösen annak 
mérlegelése, hogy a recesszió egészségre gyakorolt 
hatásainak többségét hosszabb időtávon fejti ki.

A rendszerváltozás utáni évek transzformációs vál-
ságot okoztak a volt szocialista országokban: a terme-
lés dramatikus visszaesése, gazdasági szerkezetválto-
zás, drasztikus életszínvonal-csökkenés, tömegessé 
váló munkanélküliség és a társadalmi egyenlőtlensé-
gek kiéleződése jelentette az átalakulás árát Közép- és 
Kelet Európa országaiban, így Magyarországon is. Ez a 
válság nem volt globális, és országaink felé jelentős 
rokonszenv és nemzetközi támogatás irányult.

Magyarországon a transzformációs válság idősza-
kában folytatódott az életkilátások, a halálozási viszo-
nyok negatív trendje, amely a huszadik század hatva-
nas éveinek vége óta folyamatosan érvényesült. Ez a 
tendencia 1995–1996-ban fordult meg, éppen a pénz-
ügyi válság és a Bokros csomag idején kezdett javulni 
a születéskor várható átlagos élettartam. Némileg ked-
vezőbben alakultak az öngyilkossági statisztikák is. 
A válságkezelő intézkedések aligha okozhatták persze 
az életkilátások rögtöni javulását. A középkorú népes-
ség szív- és érrendszeri illetve daganatos megbetege-
déseiben pedig a kilencvenes évek második felében 
nem is mutatható ki a gazdasági konjunktúrával össze-
függésbe hozható általános kedvező fordulat. A kilenc-
venes évek pénzügyi válságának hatására az alapellátás 
'nanszírozása 24%-kal csökkent 1994 és 1998 között, 
ugyanakkor az orvos-beteg találkozások száma nem 
lett kevesebb a szóban forgó időszakban

A népesség egészségi állapotának főbb jellemzői 
nem változtak lényegesen a transzformációs válság 
alatt. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az átalaku-
lásnak, majd a hitelválságnak ne lett volna egészség-
ben meg'zetett ára Magyarországon. Azt is érdemes 
tekintetbe venni, hogy alapvetően megváltozott a tár-
sadalom struktúrája. Oksági típusú bizonyítékaink e 
válság népegészségügyi hatásairól azonban nincsenek.

Nagyjából hasonló tendenciák jellemzik a többi 
európai volt szocialista ország lakossága egészségi álla-
potának alakulását a transzformációs válság idején. 
A kivételt Csehszlovákia jelenti, ahol az életkilátások 
már 1991-től javulni kezdtek, e sajátosságra sincs azon-
ban bizonyító erejű magyarázat.
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A világ egyik legfejlettebb népegészségügyi rend-
szerével és kutatási apparátusával rendelkező Finnor-
szág is súlyos válsággal és strukturális átalakulással 
szembesült a szovjet és keleti piacok összeomlása nyo-
mán a 1990-es évek közepén. A válság alatt a 'nn né-
pesség egészségi állapota nem romlott, sőt némi javu-
lás is bekövetkezett. A megnövekedett munkanélküli-
ségnek sem volt egyértelműen bizonyítható negatív 
egészséghatása. A 'nn kutatók minderre kétféle ma-
gyarázatot tartanak lehetségesnek. Egyrészt a krónikus 
nem fertőző megbetegedések esetében a negatív hatá-
sok csak jóval hosszabb távon jelentkezhetnek, s azo-
kat más pozitív társadalmi hatások (pl. képzettség 
emelkedése) ellensúlyozhatják. Másrészt azt is lehet 
feltételezni, hogy a jóléti állam működése képes volt 
kezelni és kivédeni a válság negatív egészséghatásait 
különösen a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek 
körében.

Vannak kutatási eredmények az 1980-as, 1990-es 
évek latin-amerikai válsága, illetve az 1997-es délke-
let-ázsiai pénzügyi és gazdasági összeomlások egész-
séghatásairól. Az elemzések elsősorban az egészség-
ügyi ellátórendszerre fordított kiadások csökkenéséből 
vezetik le a negatív egészséghatásokat, illetve az ebből 
adódó népegészségügyre háruló nyomást. A betegség-
megelőzési, egészségfejlesztési tevékenység dramati-
kusan visszaesett még olyan e szempontból kiemelke-
dően teljesítő országban is, mint Gaiföld. Nem csök-
kent viszont az érintett országokban a gyermekek 
immunizációja. Különösen kedvezőtlen volt Délkelet-
Ázsiában az életszínvonal csökkenéssel összefüggés-
ben a táplálkozás jellemzőinek alakulása elsősorban a 
gyermekeknél és a hátrányos helyzetű rétegeknél. El-
méletileg érdekesek és lényegrelátóak azok az elemzé-
sek, amelyek a válság egészséghatásai tekintetében 
kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az egyes országok 
sérülékenysége (vulnerability) jellemzőinek és a vál-
ságkezelési képességeknek.

A témával kapcsolatos leg'gyelemreméltóbb elem-
zéseket Stucker és munkatársai publikálták a közel-
múltban [2, 3]. Tanulmányukban a gazdasági változá-
sok munkanélküliségre és ezen keresztül a halálozásra 
gyakorolt hatását vizsgálták multivariáns regresszió 
révén az Európai Unió 26 tagállamában 1970 és 2007 
közt. Korrelációs számításokat végeztek a különböző 
típusú kormányzati kiadások hatásáról is az elemzett 
témakörben a WHO Európai Regionális Irodája Heal-
th for All adatbázisán [4]. 1%-os munkanélküliség nö-
vekedés által okozott átlagos halálozási többletet vizs-

gáltak 29 regressziós modellel. Legfőbb következteté-
sük, hogy a munkanélküliség növekedése leginkább az 
öngyilkosság miatti időelőtti halálozást növeli, míg a 
közlekedési balesetek okozta halálozást csökkenti [5]. 
Az aktív munkaerőpiaci programok bizonyítottan lénye-
gesen csökkentik az öngyilkosságok számát.

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI VÁLSÁG FŐBB
FELTÉTELEZHETŐ EGÉSZSÉGHATÁSAI 
MAGYARORSZÁGON

A válság alapvetően az egészség társadalmi-gazda-
sági meghatározói áttételével befolyásolhatja rövidebb 
és hosszabb távon a lakosság egészségi állapotát [6]. 
De hat a válság az egészségügyi rendszer működésére, 
az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére is. E 
többnyire, de nem kivétel nélkül kedvezőtlen hatások 
a következőkben foglalhatók össze:

– A növekvő munkanélküliség és a foglalkoztatás 
bizonytalanságai várhatóan számos kedvezőtlen 
hatással járnak. Negatívan hatnak a lelki egész-
ségre, rombolják a társadalmi támaszrendszert, 
fokozhatják a káros szenvedélyek gyakoriságát. 
Hosszabb távon mindez növelheti az öngyilkos-
sági rátát és a krónikus nem fertőző illetve pszi-
choszomatikus megbetegedések incidenciáját és 
a halálozást. Hasonlóan kedvezőtlenül hatnak a 
lelki egészség különböző indikátoraira a válság-
ból fakadó egyéb kudarcok, életszínvonal-rom-
lás, társadalmi pozícióvesztés és a létbizonyta-
lanság is. Esetlegesen várható kedvező hatás a 
munka-helyi balesetek számának csökkenése.

– A válsággal járó csökkenő jövedelem, romló 
életszínvonal várhatóan kedvezőtlenül hat a táp-
lálkozási szokásokra. Megnőhet, elsősorban az 
alacsonyabb jövedelmű, iskolázatlanabb rétegek 
körében a fajlagosan olcsóbb, magasabb energia-
tartalmú élelmiszerek fogyasztása, illetve a 
gyorsétkezési olcsó lehetőségek igénybevétele. 
Várhatóan csökken a válság következtében a 
zöldség- és gyümölcsfogyasztás. A húsfogyasz-
tás mérséklődhet, és eltolódhat a barom'hús 
javára. Ezt az élettani szempontból kedvezőbb 
hatást ellensúlyozhatja az olcsóbb, zsírosabb 
hentesáruk fogyasztásnövekménye. Bizonyított 
tény, hogy a válsághelyzet, az eladósodottság 
erőteljesen növeli az elhízás valószínűségét. 
Mindez hosszabb távon fokozza a krónikus, 
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nem fertőző megbetegedések incidenciáját és 
mortalitását

– Az életszínvonal-romlás, a jövedelemcsökkenés 
várható kedvező hatása a közlekedési balesetek 
számának és az általuk okozott halálozásnak a 
csökkenése

– A családháztartások jövedelmének csökkenése 
korlátozza a családok egészséggel kapcsolatos 
kiadásait, és miden bizonnyal gátolja az egész-
ségügyi szolgáltatások igénybevételét is, bár a 
megalapozott becsléshez hiányoznak az ada-
tok.

   Ez a középosztály esetében az egészséget szolgá-
ló javak fogyasztását szoríthatja vissza, a hátrá-
nyos helyzetű rétegek körében az ellátatlanságot 
fokozhatja. Mindez már rövidebb távon is 
növelheti az idő előtti halálozást.

A válság a legnagyobb egészségkockázatot a társa-
dalmilag kirekesztett rétegek számára jelenti, ami ráa-
dásul a hátrányos helyzetű kistérségekben, települése-
ken nyilvánul meg a legmarkánsabban. Ennek követ-
keztében fennáll a népesség egészének egészségi álla-
potában meglévő társadalmi-területi egyenlőtlenségek 
erőteljes fokozódásának veszélye, egy lefelé tartó spirál 
beindulásának kockázata.

A GAZDASÁGI VÁLSÁG KEDVEZŐTLEN EGÉSZ-
SÉGHATÁSAINAK KÖZPOLITIKAI KEZELÉSI 
LEHETŐSÉGEIRŐL

A helyzetelemzés, a kockázatok felmérése alapján a 
lehetséges tennivalók körvonalazása érdekében világ-
szerte felléptek a népegészségügyért felelős döntésho-
zók és szakemberek. Az EU mellett működő Health 
Policy Forum már 2009 februárjában nyílt levéllel for-
dult az EU-csúcson résztvevő állam-és kormányfők-
höz, hogy felhívja 'gyelmüket a válság veszélyeire az 
egészség szempontjából [7]. A levél hivatkozik arra, 
hogy az egészségben töltött életévek indikátor a Lisza-
boni Stratégia része, hogy az egészségügyi ágazat az 
EU GDP-jének 10%-át teszi ki. Hangsúlyozza, hogy a 
válságból való kilábalás csak egészséges népességgel 
lehetséges, és hogy az egészségbe történő beruházás 
segíti a krízis leküzdését. Arra is felhívja a döntésho-
zók 'gyelmét, hogy a közvélemény kutatások szerint 
az európai országok lakossága kiemelt jelentőséget 
tulajdonít az egészség kérdéseinek ebben az időszak-
ban. A WHO főigazgatójának 2009 tavaszi állásfogla-

lásaival összhangban a világszervezet Európai Regio-
nális Irodája 2009 szeptemberében a Regionális Bizott-
ság napirendjére tűzte a globális gazdasági válság 
egészségre gyakorolt hatását és az Európai Régió ebből 
fakadó feladatait. Az elfogadott dokumentum áttekin-
ti a kontinensen kialakult helyzetet az abból fakadó 
nehézségeket és negatív hatásokat, ezt 'gyelembe véve 
általános ajánlásokat fogalmaz meg válság ellenes 
intézkedéscsomagokra. Az ajánlások elsősorban a kor-
mányzati kezelési technikákra és az egészségügyi rend-
szer 'nanszírozhatóságának fenntartására irányulnak. 
Külön emlékeztet a dokumentum minden érintettet az 
egészség társadalmi meghatározói befolyásolásának 
jelentőségére, beleértve monitorozásuk fontosságát és 
hangsúlyozza a szegénységgel, társadalmi hátrányok-
kal összefüggő népegészségügyi feladatok kiemelt fon-
tosságát[8].

A különböző témával kapcsolatos sajtócikkeknek, 
javaslatoknak se szeri, se száma. Jó részük rokonszen-
vesen moralizál, pl. „a pénzügyi de'cit nem mentség a 
morális de'citre”, és a gyakorlati megvalósítási lehető-
séget nélkülözi. Egyes megfontolandó megállapítások 
a konkrét magyar pénzügyi gazdasági helyzetben tűn-
nek kivitelezhetetlennek. Ilyen a népegészségügyi be-
ruházások anticiklikus válságkezelésben pozitív szere-
pére hivatkozó érvelés. A hazai iker de'cit nagyság-
rendje, és az erre vonatkozó EU-s elvárások illetve 
egyéb pénzügyi előírások nem tesznek lehetővé ilyen 
beruházásokat a költségvetésből, hiszen annak nincs 
diszkrecionális, „szabadon” elkölthető része.

A hazai tennivalók mérlegelésének induló pontja a 
helyzetelemzésen és a várható egészséghatások felbe-
csülésén alapuló prioritás választás [9]. Forráshiányos 
helyzetben különösen fontos magas prioritások kijelö-
lése korlátozott számban. A népegészségügyi prioritás 
választás bonyolult sokszereplős folyamat, a jelen 
elemzés alapján a következő területek kiemelt közép-
távú kezelése látszik indokoltnak az állami politika 
eszközeivel:

– a lelki egészség;
– az elhízás elleni küzdelem;
– a gyermekek, az i�úság egészségfejlesztése;
– a társadalmilag kirekesztett rétegek kiemelt egész-

ségvédelme.
A népegészségügy számos más területén is termé-

szetesen rengeteg az azonnali tennivaló, mégis a 
TÁMOP forrásai elosztásánál a fenti témák preferálása 
lenne szükséges. Jó lenne, ha a válság ráébresztené az 
illetékes döntéshozókat a pályázati elbírálások során, 
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vagy éppen a népegészségügyi költségvetési támoga-
tás odaítélésénél, hogy a rendelkezésre álló szűkös for-
rások ne szétaprózva, minden lobbynak egy kicsit jut-
tatva vagy éppen pillanatnyi ötletek alapján kerüljenek 
elosztásra.

A válságnak a lakosság egészségi állapota társadal-
mi egyenlőtlenségeire gyakorolt kedvezőtlen hatásai 
kezelésénél szem előtt kell tartani a következőket:

– Magyarországon nincsenek speci'kus szegénybe-
tegségek, hanem a társadalmilag hátrányos hely-
zetek jelentenek fokozott veszélyeztetettséget a 
különböző megbetegedések tekintetében;

– Csak olyan hátrányos helyzeteket kezelő progra-
mot szabad működtetni, amely biztosítja az adott 
személyek, csoportok stigmatizálásának elkerülé-
sét;

– A stratégiai dokumentumokkal összhangban 
kiemelt 'gyelmet kell fordítani a hátrányos felté-
telek között élő gyermekek egészségének védel-
mére, fejlesztésére, a szükséges szolgáltatások biz-
tosítására;

– Az egészség szempontjából különösen veszélyes 
Magyarországon az alsó középréteg társadalmi 
lecsúszása a szegénység irányába. Ki kell dolgozni 
az erre irányuló egészség- és szociálpolitikai 
intézkedéseket.

A gazdasági válság a népegészségügyet különösen 
kedvezőtlenül érintheti annak hosszú távú összetett 
hatásmechanizmusa, gyenge érdekérvényesítési képes-
sége miatt [10]. Ezt a veszélyt a magyar betegségmeg-
előzés és egészségfejlesztés esetében ellensúlyozhatja, 
hogy elvben a krízis második évében indulhat meg az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv népegészségügyi fej-
lesztéseinek megvalósítása. Ha ez valóban megtörté-
nik, az esélyt ad a jelenlegi helyzet veszélyeinek csök-
kentésére, ha elmarad, az hosszabb távon súlyos káro-
kat okozhat gazdasági értelemben is.

A gazdasági válság negatív egészséghatása csökken-
tésére ma a következő lépéseket kell megvalósítani a 
kormányzat részéről:

– Az UMFT-ben tervezett népegészségügyi intézke-
dések teljes körű és hatékony végrehajtásának 
megkezdése;

– Az UMFT különböző szakpolitikai intézkedések 
közötti összhang és egymást erősítő hatások elő-
segítése az egészség, illetve az egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében;

– A fejlesztések illetve a recessziós tényezők egész-
séghatás vizsgálata, különös tekintettel az egész-

séggel kapcsolatos egyenlőtlenségekre;
– A Népegészségügyi Program eddigi tevékenysé-

geinek átfogó, őszinte kritikai elemzése a jelenlegi 
gazdasági-társadalmi körülmények, népegészség-
ügyi kapacitások és infrastruktúra mérlegelésével 
az egyenlőtlenségekre gyakorolt hatás szemszögé-
ből: a programcélok és eszközök megfelelő 
módosítása;

– Célirányos képzések és kutatások.
Ha ez megtörténik, a népegészségügy szakemberei 

képesek a hatékony cselekvésre. Hittel, illúziók nél-
kül.
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Vokó Zoltán

Összefoglalás: Hatékony népegészségügyi program nem képzelhető el megfelelő szervezeti keret nélkül.
A Nemzeti Népegészségügyi Program (NNP) megvalósításának szervezeti kerete 2003 óta többször változott. 
2003-2005-ben bár három különböző, de átgondolt, tervezett szervezeti kerete volt a Programnak, azonban e 
szervezeti keretek egyike sem volt optimális. A speci"kus hiányosságok mellett közös problémája volt mind-
egyiknek, hogy nem biztosított lehetőséget a Program hatékony operatív menedzsmentjére. 2006 óta a Nem-
zeti Népegészségügyi Program kikerült az egészségpolitikai prioritások köréből, így nem is volt igény a 
megvalósítását biztosító szervezeti keretre. Amennyiben az NNP megvalósítása ismét napirendre kerül, akkor 
a múlt hibáiból tanulva, megfelelő szervezeti keretet kell létrehozni, amely alkalmas arra, hogy a megvalósítás-
hoz szükséges sokrétű feladatot egymással összehangoltan, megfelelő ütemben és az erőforrások hatékony 
felhasználásával lehessen végrehajtani. Megtervezése során "gyelembe kell venni az elvégzendő feladatok 
jellegét, a feladatok végrehajtását végző szereplőket és e szereplők viszonyrendszerét. Biztosítani kell, hogy a 
szereplők feladat és hatásköre világos legyen, ne legyenek átfedések, és mindegyikük rendelkezzen a megfele-
lő erőforrásokkal (felkészültség, jogszabályi háttér, humán és anyagi erőforrások) az allokált feladatok végrehaj-
tásához. Olyan szervezeti keretre van szükség, amely illeszkedik a hazai közigazgatás rendszerébe, de a 
közigazgatási feladatok mellett képes hatékonyan projekteket menedzselni.
Kulcsszavak: népegészségügyi gyakorlat, szervezet és, tervezési technikák, feladat végrehajtás és elemzés 
 
Summary: Appropriate organisational framework is indispensable for an e<cient public health programme. 
The organisational framework of the National Public Health Programme (NPHP) has changed several times 
since 2003. In 2003-2005 it had three di'erent planned frameworks, but none of them were optimal. They all 
had speci"c limitations, and their shared the disadvantage that they did not provide an opportunity for e<-
cient operative management. Since 2006 the National Public Health Programme has not been a health policy 
priority, thus there was no need for a formalised organisational framework. If the NPHP is revitalised, then being 
edi"ed by the mistakes of the past, it is necessary to create an appropriate organisational framework, which is 
suitable to complete e<ciently the connected diverse tasks in the planned timeframe and by the available 
resources. In the planning process the characteristics of the tasks, the participants and their relationship need 
to be taken into account. One needs to ensure that the scope of duties and the competence of all participants 
will be clear. It is important to avoid overlaps, and everyone should have the necessary resources including 
skills, legal framework, human and "nancial resources to complete his tasks. The organisational framework 
should "t the system of the Hungarian public administration, but besides the administrative tasks it should be 
capable to manage projects. 
Keywords: public health practice, organization and administration, planning techniques, task performance 
and analysis

A nemzeti népegészségügyi program 
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Management problems of the national public 
health programme
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BEVEZETÉS

„A népegészségügy irányítóinak álmai és merész 
ötletei vannak arról, hogyan fogják javítani annak a 
közösségnek az egészségét, amelyet szolgálnak. Ezek a 
merész álmok gyakran álmok maradnak, soha nem 
valósulnak meg. Sok oka van ennek – az erőforrások 
vagy a politikai támogatás hiánya, szabályozási akadá-
lyok. A legnagyobb akadály mégis talán a népegész-
ségügyi vezetők menedzseri képességeinek a hiánya. 
Azaz annak a készségnek a hiánya, hogy az elképzelte-
ket gyakorlattá alakítsák”[1].

Kritikus szavak ezek egy nemzetközi tankönyvben, 
de mindenképpen megszívlelendők. 

Egy népegészségügyi program sikeres megvalósítá-
sához mindenképpen hatékony szervezeti keretre van 
szükség, amelynek felépítését a program keretében 
megoldandó feladatok jellege, a megvalósításban részt-
vevő szereplők és e szereplők viszonyrendszere kell 
meghatározzon. 

A 2003-ban elfogadott Nemzeti Népegészségügyi 
Program (NNP) szervezeti kerete számos alkalommal 
változott [2]. Ez az elemzés röviden bemutatja az NNP 
eddigi szervezeti kereteit, ezek főbb problémáit, és 
ezek alapján javaslatot fogalmaz meg a szervezeti keret 
fejlesztésére. 

EGY NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM SZERVEZETI 
KERETÉNEK MEGHATÁROZÁSAKOR FIGYELEMBE 
VEENDŐ FŐBB SZEMPONTOK

A sikeres népegészségügyi programok közös jel-
lemzője az interszektorialitás [3, 4]. Ezekben a progra-
mokban a megvalósítandó feladatok döntő része az 
egészségügyön kívülre esik. Ez a legtöbb beavatkozási 
területre igaz, a közpolitikáktól kezdve a közösségi 
programokig. Emiatt elengedhetetlen a hatékony ága-
zatközi együttműködés biztosítása.

A népegészségügyi tevékenység interdiszciplináris, 
számos tudományterület és szakma magasszintű mű-
velése szükséges a hatékony beavatkozások tervezésé-
hez és megvalósításához. A program feletti szakmai 
kontroll csak úgy biztosítható, ha szakemberek széles 
köre vonódik be programba a stratégiai tervezéstől az 
értékelésig.

A megvalósítandó feladatok az Ottawa Charta szel-
lemében magukban foglalják a közpolitikákat, az egész-
séget támogató környezet megteremtését – a környe-

zetet tágan értelmezve –, az egyéni képességek javítá-
sát, különös tekintettel az egészségnevelésre, a közös-
ségi, színtér programokat, valamint az egészségügyi 
ellátórendszer prevenciós tevékenységének erősíté-
sét[5]. A siker záloga, hogy mindegyik területen össze-
hangolt, egymást erősítő tevékenység folyjon, és a prog-
ram jusson el a teljes lakossághoz[6]. 

Egy népegészségügyi program keretében megvaló-
suló beavatkozásokat alapvetően két csoportra lehet 
osztani: központilag (pl. jogalkotás, országos kommu-
nikációs kampány), illetve helyi szinten megvalósulók 
(pl. közösségi programok). A megvalósításban részt-
vevők köre ennek megfelelően igen széleskörű, a köz-
ponti államigazgatástól kezdve a gazdasági szereplő-
kön át a helyi civil szervezetekig. Mivel a helyi szinten 
megvalósuló tevékenységek is jelentős részben köz-
ponti forrásból valósulnak meg, olyan szervezeti keret-
re van szükség, amely képes koordinálni a különböző 
szereplők tevékenységét és képes hatékonyan allokálni 
a forrásokat. Emellett a közösségi programok haté-
konyságának növeléséhez szükség van arra, hogy a 
„know-how” a helyi szereplők számára rendelkezésre 
álljon [7].

A meghirdetett népegészségügyi programok műfa-
jukat tekintve jellemzően stratégiai tervek. Az NNP a 
stratégiai terv és cselekvési terv jellemzőivel is rendel-
kezik, de inkább az előbbihez áll közelebb. A hadtudo-
mányok területéről vett analógiával élve inkább egy 
hadjárat terve (stratégiai terv), nem egy konkrét had-
műveleté (cselekvési terv) és különösen nem egy csa-
táé (projekt terv). Ilyen értelemben és tartalmi elemeit 
tekintve is rokon az EU Népegészségügyi Programjá-
val [8]. Hasonlóan az uniós programhoz, a stratégiai 
terv alapján cselekvési tervet kell készíteni, majd ezek 
alapján konkrét projekt terveket. Azaz, a megvalósítás 
mellett lényegében egy folyamatos tervezési feladatot 
is el kell látni.

A népegészségügyi programok értékeléséhez elen-
gedhetetlen a folyamatok, az eredmények és a prog-
ram hatásának monitorozása. Az utóbbi szükségletből 
fakadóan az egészségmonitorozási rendszert úgy kell 
fejleszteni, hogy képes legyen a program számszerű 
célkitűzéseit monitorozni. A folyamat és a közvetlen 
eredmények monitorozásához szükséges, hogy min-
den egyes megvalósítandó projekt tartalmazzon meg-
felelő folyamat és eredmény monitorozó komponenst.
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AZ NNP MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN JELENTKEZŐ 
FELADATOK

Tervezés és stratégiai döntéshozatal

A Programot magát stratégiai tervként értelmezve 
szükséges, hogy időről időre prioritások kerüljenek 
meghatározásra, majd ezek alapján cselekvési tervek, 
illetve konkrét projekt tervek szülessenek. A tervezés 
során egyrészt népegészségügyi szakmai szempontokat 
(betegségteher, rendelkezésre álló költség-hatékony 
beavatkozások, erőforrások stb.), másrészt egyéb egész-
ségpolitikai szempontokat is szükséges 'gyelembe 
venni. Optimális esetben a tervezői munka eredménye-
ként a szakmai szempontokat, a tudományos bizonyí-
tékokat nagymértékben 'gyelembe vevő egészségpoli-
tikai döntés születik a megvalósítandó projektekről.

Interszektoriális koordináció

Hatékony ágazatközi együttműködésre van szükség 
a tervezés, a stratégiai döntések és a megvalósítás terü-
letén is.

Operatív irányítás

Az operatív irányítás magába foglalja az egyes sze-
replők (tervezők, döntéshozók, megvalósítók, moni-
torozók, ellenőrzők) munkájának összehangolását, az 
egyes testületek működtetéséhez szükséges koordina-
tív feladatokat, valamint a Program költségvetésének 
tervezését és menedzselését. 

Megvalósítás

A megvalósítandó projektek sokszínűségéből faka-
dóan a megvalósítás igen széleskörű tevékenységet 
takar a jogalkotástól a helyi közösségi programokig. 
Tekintettel arra, hogy a helyi szinten megvalósuló pro-
jektekhez általában pályázati formában lehet a felada-
tot és az ehhez szükséges forrást allokálni, a megvaló-
sítás során pályáztatási feladat is adódik.

Monitorozás

A monitorozási feladat sokrétű. Minden konkrét 
projekthez tartozik monitorozási feladat is, a Program 
hatásának monitorozása pedig az egészségmonitorozó 
rendszer számára szab meg fejlesztési feladatokat. 

Ilyen feladat például a szükséges új módszerek (pl. 
egészségfelmérések) beépítése az egészségmonitorozás 
rendszerébe, illetve az elemzési, előrejelzési kapacitá-
sok bővítése, hogy az egészségstatisztikai adatokból és 
információból minél gyorsabban és hatékonyabban 
jöjjön létre az a tudás, amely közvetlenül hasznosítha-
tó a tervezésben és értékelésben.

Ellenőrzés

Az NNP-ben több szintű ellenőrzésnek kell történ-
nie. A pályázat formájában megvalósuló projekteket a 
kiírónak kell ellenőriznie vagy ellenőriztetnie. Biztosí-
tani kell a szervezeti keretét annak is, hogy a nem 
pályázati formában megvalósuló feladatok végrehajtá-
sát is ellenőrizzék. Az ellenőrzési funkció természete-
sen szorosan kötődik a Program monitorozásához. 
Végső soron az NNP felett az ellenőrzést az Ország-
gyűlés gyakorolja. A Kormány által a Programról 
készített éves beszámolóknak alkalmasnak kell lenni-
ük arra, hogy az Országgyűlés érdemben élni tudjon 
ellenőrzési jogkörével.

AZ NNP EDDIGI SZERVEZETI KERETEINEK 
BEMUTATÁSA

Az egészségügy keretein kívül zajló programok 
szervezeti kereteibe, végrehajtásába az egészségügyi 
vezetésnek nem volt és jelenleg sincs érdemi beleszó-
lása. A Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság keretein 
belül a tárcák változó gyakorisággal és részletességgel 
beszámoltak a saját terveikről és ezek megvalósításá-
ról. Az esetek többségében ez azt jelentette, hogy az 
egyébként is végrehajtandó feladataik egy részére rára-
gasztották az NNP címkéjét. Így például az európai 
uniós jogharmonizáció számos fontos jogalkotást 
eredményezett, amelyek illeszkedtek az NNP-be, pél-
dául a környezetvédelem területén. Az NNP miatt 
kezdeményezett tevékenységek azonban döntően az 
egészségügy területére korlátozódtak. A Program költ-
ségvetési kerete is az ESzCsM költségvetési fejezetébe 
lett allokálva. Az Országgyűlés számára készített be-
számolókban az egyéb tárcák esetében feltüntetett for-
rások az adott fejezetben nem lettek külön az NNP-re 
allokálva. Csak utólag, a tevékenységek jellege miatt 
lettek így feltüntetve a beszámolókban.

A Program stratégiai irányítását az egészségügyön 
belül, 2003–2004-ben az Egészségügyi, Szociális és 
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Családügyi Minisztérium (ESzCsM) államtitkára (he-
lyettes államtitkár, illetve közigazgatási államtitkár) 
végezte. Ő elnökölte a Népegészségügyi Tárcaközi Bi-
zottságot, amelynek az interszektoriális koordináció 
volt a feladata. Az operatív irányítást és koordinációt, 
valamint az ellenőrzési funkciók jelentős részét az 
ESzCsM Népegészségügyi Főosztálya látta el.

2003-ban az ESZCSM alprogram vezetőket nevezett 
ki az NNP minden egyes alprogramjának élére az 
adott szakterület elismert szakembereinek köréből. Az 
alprogram vezetők feladat- és hatáskörét nem határoz-

ták meg egyértelműen. Az alprogramvezetők lényeg-
ében egymástól függetlenül működtek. Tevékenysé-
gük az alprogram területén megvalósítandó feladatok-
ra és projektre való javaslattételre, illetve ezek  megva-
lósításának koordinálására terjedt ki. Sok esetben az 
alprogram vezetők a tervezett feladatok megvalósítá-
sában is jelentős szerepet kívántak vállalni. A program 
keretében megkezdett projektek egy része az alprog-
ram vezetők által kezdeményezett és az ESzCsM által 
nem transzparens módon jóváhagyott projekt volt, 
más részét maga a Minisztérium kezdeményezte. A pro-

1. ábra
A Nemzeti Népegészségügyi Program szervezeti kerete 2004-ben

ESzCsM felső vezetése
Címzetes államtitkár
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jektek jelentős része nem tartalmazott monitorozási 
elemet. 

2004-ben a Program szervezeti kerete jelentősen 
átalakult (1. ábra) [9]. A szervezeti keretet a végrehaj-
tandó feladatokhoz igazították, oly módon, hogy min-
den elvégzendő feladathoz legyen megfelelő hatáskör-
rel és felelősséggel rendelkező szereplő.

A stratégiai tervezésért és irányításért felelős vezető 
munkáját egy hat tagú Irányító Bizottság segítette. 
Lényegében ez a bizottság vált a legfőbb döntéshozó 
testületté, mert ez a testület hagyta jóvá az éves priori-
tásokat, cselekvési terveket, a pályázatok kiírási tervét, 
illetve a nem pályázati úton megvalósuló projektek 
tervét.

Az Irányító Bizottság munkáját támogatta a Prog-
ram Tanács, a Tisztiorvosi Bizottság és a Nemzetközi 
Program Tanács. 

A Program Tanács tagjai a korábbi alprogramveze-
tők, egyéb szakemberek és a megvalósításban résztve-

vők képviselői (önkormányzati szövetségek, civil szer-
vezetek) voltak. A Program Tanács javaslattevő, véle-
ményező hatáskörrel bírt. Egyrészt kezdeményező 
szerepe volt a prioritások meghatározásában és a cse-
lekvési terv összeállításában, másrészt szakmai kont-
rollt gyakorolt a tervezési folyamatban. 

A Tisztiorvosi Bizottság tagjai az országos tisztifő-
orvos, a helyettes országos tisztifőorvosok és a megyei 
tisztifőorvosok voltak. A Bizottság hatásköre a Prog-
ram Tanácséval azonos feladatokon túl kiterjedt az 
ÁNTSZ keretében megvalósuló feladatok koordinálá-
sára, irányítására. A gyakorlatban a Tisztiorvosi 
Bizottság nem gyakorolta javaslattevő, véleményező 
funkcióját.

A Nemzetközi Programtanács tagjai kiválasztásra 
kerültek, de nem alakult meg. 

A cselekvési terv elemeit az irányító és javaslattevő 
testületek útmutatása alapján, a Népegészségügyi Fő-
osztály koordinációjával, a feladat végrehajtására lét-
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2. ábra
A Nemzeti Népegészségügyi Program szervezeti kerete 2005-ben
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rehozott ad hoc munkacsoportok készítették el. Ezek-
ből a tervezetekből a Népegészségügyi Főosztály ké-
szített egységes cselekvési tervet.

Az országos szinten megvalósuló projektek terveit a 
végrehajtók: az ÁNTSZ, az Országos Egészségfejlesz-
tési Intézet (OEFI), egyéb országos intézetek, illetve 
felsőoktatási intézmények készítették egységes szem-
pontok alapján. A színtér programok projektjei pályá-
zati formában valósultak meg. A pályázati rendszert 
az OEFI működtette. A benyújtásra kerülő pályázatok 
szakmai színvonalának javítása érdekében az OEFI a 
potenciális pályázók számára képzéseket tartott és 
módszertani anyagokat készített. Tekintettel arra, hogy 
2004-ben az OEFI területi irodáit megszűntették, az 
OEFI-nek szorosan együtt kellett működnie az ÁNTSZ 
megyei és városi intézeteinek egészségfejlesztési osztá-
lyaival. Ezek az osztályok a humán és a pénzügyi erő-
források szűkössége és a folyamatos restrikciók követ-
keztében csak néhol tudták betölteni a helyi szereplők 
koordinálásának kulcsfeladatát. A pályázati rendszer a 
kiírási feltételeken keresztül szigorú, speci'kált moni-
torozási feladatokat rótt a pályázókra. A folyamat és 
eredményesség monitorozásának feladatát az OEFI és 
a Népegészségügyi Főosztály látta el. A hatás monito-
rozás keretében az Országos Epidemiológiai Központ 
hajtotta végre a 2003-as Országos Lakossági Egészség-
felmérést (OLEF2003), jelentette meg az Országos 
Népegészségügyi Jelentést, illetve indította el az egysé-
ges módszertanú és struktúrájú regionális népegész-
ségügyi jelentések készítését célzó projektet.

2005-ben az NNP szervezeti struktúrája ismételten 
átalakult (2. ábra) [10]. A 2004-es szervezeti struktúra 
lényegében megszűnt. A Program stratégiai irányítá-
sát a Népegészségügyi Kormánymegbízott vette át, a 
tárcaközi koordinációval egyetemben. Ugyanakkor az 
NNP fejezeti előirányzata felett továbbra is a Miniszté-
rium rendelkezett. Az operatív irányítási feladatok és 
az ágazaton belüli koordinációs feladatok egy része is 
a tárcánál maradt.

A 2006. évi kormányalakítást követően az NNP 
elvesztette a prioritását, a rákszűrési programokon kí-
vül alig történt a területen érdemi tevékenység. Ehhez 
igazodva, a Programnak lényegében nem volt megha-
tározott szervezeti kerete. Ezt jól példázza, hogy az 
Egészségügyi Minisztériumon belül évekig nem léte-
zett Népegészségügyi Főosztály.

A II. Nemzeti Fejlesztési Tervben a népegészségügy, 
és különösen az egészségfejlesztés prioritást kapott. 
Az elkövetkező években ezen a területen soha nem 

látott mértékű források kerülnek felhasználásra. Ennek 
szervezeti keretét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által irányított infrastruktúra  jelenti, irányító hatóság-
gal, program előkészítő munkacsoportokkal stb.

A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM
EDDIGI SZERVEZETI KERETEINEK MŰKÖDÉSÉBŐL 
LEVONHATÓ TANULSÁGOK

Összességében biztosan állítható, hogy a szervezeti 
bizonytalanság és az operatív menedzsment hiányos-
ságai nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az 
NNP mindeddig keveset valósított meg az eltervezett 
feladatokból.

Az alprogram vezetőkre épített 2003-as szervezeti 
keret legfőbb hiányossága a de�niálatlansága volt. 
Maguk az alprogramvezetők sem voltak teljesen tisz-
tában a feladataikkal és jogköreikkel. Mivel az egyes 
alprogramvezetők közötti koordináció nem volt bizto-
sítva, illetve a tervezői és a végrehajtói funkció nem 
különült el, többnyire parciális érdekek motiválta pro-
jekt javaslatok születtek, amelyek nem alkottak egysé-
ges programot. Ez a struktúra abból az elméleti meg-
fontolásból sem működőképes, hogy míg egy stratégi-
ai terv szintjén az alprogram struktúra racionális, ad-
dig az operatív népegészségügyi projektek szintjén 
nem. Egy iskolai dohányzás megelőzési program pél-
dául legalább 4 alprogram projektje lehetne teljes jog-
gal, amiatt, hogy az alprogramok tervezése esetén az 
egészségi állapot, annak meghatározó tényezői, illetve 
az életút modell is külön-külön szerepelt struktúra-
alkotó tényezőként.

A 2004. évi szervezeti keret folyamatosan erőforrás- 
és időhiánnyal küzdött. Az átlátható, jól de�niált szer-
vezeti keretben zajló, többszörös egyeztetésen alapuló 
tervezés és végrehajtás lényegesen megnyújtotta egy-
egy projekt tervezésének és megvalósításának idejét. 
A projekt jellegű működésmód idegen volt az egész-
ségügyi adminisztráció számára. A Népegészségügyi 
Főosztály által felvállalt projekt menedzsment felada-
tokat nem lehetett egy minisztériumon belül megfele-
lően végezni, nem alkalmas erre a jogszabályi és az 
egyéb feltételrendszer. Ennek megfelelően ez a műkö-
dés időnként jelentős ellenállásba ütközött. A kulcs-
fontosságú operatív feladatokat ellátó szervezetekben 
(ESzCsM, OEFI, ÁNTSZ) nem volt elégséges humán 
erőforrás a sokrétű feladat elvégzésére. A cselekvési 
tervben eltervezett feladatok nem a rendelkezésre álló 



népegészségügy / 87. évfolyam 4. szám

kapacitásokra lettek méretezve, a kapacitások bővíté-
sére pedig nem volt mód.

A Kormánymegbízottra épülő szervezeti struktúra 
kétségtelen előnye volt, hogy a központi államigazga-
táson belül létrehozott egy olyan vezetőt, aki elvben 
nem az egészségügyi adminisztráció része volt, hanem 
e felett állt, személyében is kifejezte az NNP interszek-
toriális jellegét. Nem volt szerencsés az irodáját az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatalban kiépíteni; a Minisz-
terelnöki Hivatalban történő elhelyezés tükrözhette 
volna a feladat és a jogkör interszektoriális jellegét. 
A Kormánymegbízott megbízatása esélyt teremtett 
arra, hogy az egészségügyi ágazaton kívüli ágazatok 
politikájába, tevékenységébe nagyobb beleszólása le-
gyen, mint a program korábbi vezetőjének. A gyakor-
latban azonban kevés eredményét lehetett észlelni. 
A Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság lényegében 
létrejötte óta nem képes betölteni funkcióját. Az Al-
kotmány szerint „a miniszterek a jogszabályok rendel-
kezéseinek és a Kormány határozatainak megfelelően 
vezetik az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó 
ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket.” A mi-
niszterek szuverén államigazgatási vezetői az egyes 
ágazatoknak. Nem valószínű, hogy a népegészségügy 
területén kormányhatározatokkal lehetne egyes mi-
nisztériumok jobb együttműködési készségét kialakí-
tani. Az NNP vezetői számára külön prioritás kellene 
legyen a partnerség építése az egészségügyön kívüli 
ágazatokkal, ezek irányító szerveivel is.

A Kormánymegbízott működésének korlátait már 
a tisztség létrehozásakor kialakították. A 2. ábra jól 
illusztrálja a létrejött struktúra legnagyobb problémá-
ját, a kettős irányítást. Az NNP-nek nem volt egysze-
mélyi vezetője. Nem volt egyértelmű, hogy meddig 
terjedt az egészségügyi Miniszter és meddig a Kor-
mánymegbízott hatásköre. Jól tükrözte ezt, hogy a 
Kormánymegbízott nem rendelkezett az NNP fejezeti 
előirányzata felett.

A Nemzeti Fejlesztési Terv jelentős kihívást jelent 
szervezetfejlesztési szempontból, hiszen az egészség-
ügyi ágazaton kívül eső szervezeti keretben valósul 
meg számos, az NNP-be tartozó projekt. A megfelelő 
szakmai színvonal mellett biztosítani kellene, hogy 
ezek a projektek egymással és az NNP-ben zajló többi 
tevékenységgel is koherensek legyenek. 

JAVASLATOK

Amennyiben a NNP ismét az egészségpolitikai pri-
oritások közé fog tartozni, és megvalósítása érdekében 
a kormányzat lépéseket kíván tenni, akkor elengedhe-
tetlen, hogy a Program megvalósítására alkalmas szer-
vezeti keretet hozzon létre.

Az eddigi problémák elemzése alapján javasolható, 
hogy az NNP vezetésével megfelelő hatáskörrel, fele-
lősséggel és erőforrásokkal rendelkező vezetőt bízza-
nak meg az államigazgatásban. A feladat nagyságából 
adódóan célszerű, ha ennek a vezetőnek csak az NNP 
stratégiai irányítása és az interszektoriális koordináció 
a feladata. A magyar közigazgatási struktúrát tekintve 
a kormánymegbízotti jogállás megfelelő lenne az 
interszektorialitás szempontjából, de valószínűtlen, 
hogy hivatala megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen 
az NNP folyamatos tervezési és végrehajtási feladatai-
nak koordinálására. Az sem valószínű, hogy megfelelő 
irányítási jogokat kapna az egészségügyi ágazati intéz-
mények (pl. ÁNTSZ) felett. Így azonban biztosan nem 
tudná sikeresen teljesíteni a feladatait. A közigazgatás 
karcsúsításának éveiben amúgy sem lenne népszerű 
sem a politikai vezetés, sem a közigazgatás többi sze-
replője számára egy kormánymegbízotti pozíció létre-
hozása.

Alternatív megoldás a 2003–2004-es időszak példá-
ját alapul véve egy, az Egészségügyi Minisztériumon 
belüli vezető kinevezése nevesítetten erre a feladatra. 
A jelenlegi szervezeti kereteket alapul véve, szakállam-
titkári rangban, különválasztva az ellátórendszerrel és 
az NNP-vel foglalkozó állami vezetői funkciót. A Prog-
ram vezetőjének munkáját támogatná a Népegészség-
ügyi Főosztály a stratégiai tervezés, a népegészségügyi 
jogalkotás, az interszektoriális partnerség építése és az 
ellenőrzés területén. Különösen fontos lenne, hogy 
megfelelően szabályozott kapcsolat legyen a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség és az Egészségügyi Minisztéri-
um között, amely garantálni tudná, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Tervből (NFT) támogatott népegészségügyi 
pályázatok a NNP integrált részét képezzék. Ehhez az 
szükséges, hogy az NNP a cselekvési terve szolgáljon a 
pályázati kiírások alapjául. 

Az eddigi szervezeti keretek legfőbb hiányossága a 
nem megfelelő operatív menedzsment volt. Jogszabá-
lyi hátterét tekintve az ÁNTSZ elvben alkalmas lenne 
erre, de az elmúlt évek változtatásai nem abba az irány-
ba mutattak, hogy a politikai vezetés az ÁNTSZ-t egy 
modern népegészségügyi szolgálattá kívánná fejlesz-
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teni. Mindenesetre akár az ÁNTSZ-ben, akár más 
intézményben, szükség lenne egy NNP Programiro-
dára, amely menedzselné a központilag megvalósítan-
dó projekteket (pl. kommunikációs kampányok, szűrő 
programok, intézményfejlesztések), illetve működtet-
né, amennyiben forrás és lehetőség van rá, az NNP 
pályázati rendszerét a nem NFT-s források allokálásá-
ra. A cselekvési terv alapján, a Népegészségügyi Főosz-
tállyal együttműködve a Programiroda választaná ki 
transzparens módon a központi projektek végrehajtó-
it, működtetné az NFT-n kívüli pályázati rendszert és 
ellenőrizné a végrehajtást.

Az NNP monitorozásához, értékeléséhez, az ország-
gyűlési beszámolók elkészítéséhez, a prioritások meg-
határozásához elengedhetetlen az egészségmonitoro-
zási rendszer további fejlesztése. A tervezett egészség-
obszervatórium hálózat megvalósulása jelentős lökést 
adhat ehhez a fejlesztéshez. Fontos lenne, hogy ezen a 
hálózaton belül, vagy az ÁNTSZ-ben, vagy az Egész-
ségügyi Stratégiai Kutatóintézetben kialakuljon egy 
„egészség hírszerző” egység, amely a rendelkezésre 
álló fragmentált egészségstatisztikai adatokat integrál-
ja, elemzi, népegészségügyi jelentéseket, illetve előre-
jelzéseket készít, ily módon elvégzi az NNP hatásának 
monitorozását is.

A szervezeti keret persze csak a gomb az NNP 
kabátján. Mindenekelőtt azt kell eldönteni, hogy hagy-
juk-e vagy sem végleg veszni a kabátot.
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