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eredeti közlemények

Kósa Karolina

Összefoglalás: A jelen cikk kísérletet tesz arra, hogy áttekintse a releváns hazai törvény és a nemzetközi 
szakirodalom alapján az egészségfejlesztés fogalmának értelmezésében rejlő különbségeket, valamint az 
egészségfejlesztés és egészségvédelem, illetve az egészségfejlesztés és egészségnevelés között fennálló 
di%erenciát. Az egészségfejlesztés értelmezése a szakkifejezés felbukkanása óta viták tárgya, amelyek 
mögött mindig érték-különbségek állnak. Ennek következtében az egészségfejlesztés a jövőben is érzé-
keny lesz arra a kontextusra, amelyben értelmezik. A jelen közlemény célja az, hogy az értelmezésben fenn-
álló különbségek részletezésével felhívja a &gyelmet a hazai és a nemzetközi de&níciók közti különbségre, 
és elősegítse a jogalkotás és a gyakorlat közötti hazai konszenzus kialakulását.
Kulcsszavak: egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségvédelem, egészségjavítás, betegségmegelő-
zés, de&níciós ellentmondások

Summary: The paper attempts to give an overview of the interpretational di%erences of health promotion 
based on the relevant Hungarian Act on Health Care and international documents, as well as of distinctions 
between health promotion, health protection and health education. The term has been subject to debates 
ever since it &rst appeared in the professional literature, re'ecting underlying di%erences in values. There-
fore, health promotion can be predicted to remain the subject of further debates, sensitive to its context. 
Detailing various views on health promotion, the paper wishes to direct attention to the incongruency of 
the o(cial Hungarian and relevant international de&nitions, and hopes to help in the development of a 
national multi-party consensus.
Keywords: health promotion, health education, health protection, health improvement, disease preven-
tion, contradictions of de&nition

Van-e hazai közmegegyezés arról, hogy mi az 
egészségfejlesztés? 

Is there consensus in Hungary about the nature of 
health promotion?

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Egészségfejlesztési Tanszék – 4028 Debrecen, Kassai út 26/b
Tel.: (52) 460 190/77430 – E-mail: k.kosa@sph.dote.hu

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS HAZAI 
ÉRTELMEZÉSE

A címben feltett kérdés első olvasásra értelmetlen-
nek tűnik, hiszen az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény [1] négy paragrafusban (37–40.§) kodi-
"kálja az egészségfejlesztés célját és eszközeit. Mint 
azonban számos más, széles körben használt és látszó-
lag magától értetődő szakkifejezés esetében, az egész-
ségfejlesztés tartalmát "rtató kérdésnek is belátható a 
jogosultsága, ha a részleteket kezdjük el vizsgálni. 

A fent említett törvény 37. paragrafusa szerint az 
egészségfejlesztés célja kettős. Egyik cél az egészségi 

állapot és az életminőség javítása, melynek eszköz-
rendszerét a továbbiakban a törvény nem taglalja. Má-
sik cél az egészség védelme, melynek elsődleges eszkö-
zei a betegségek és sérülések megelőzése, valamint az 
egészségnevelés. Az egészség védelmét szolgáló meg-
előzés mibenlétét a törvény 6 pontban fejti ki; a tör-
vény egy másik helyén, a 79. paragrafusban pedig téte-
lesen felsorolja a betegségek megelőzését és korai felis-
merését szolgáló ellátások (megelőző ellátások) fel-
adatait, melyek a fertőző betegségek elleni védekezés-
re, a megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai 
felismerésére és szűrésére, és azok megszüntetésére 
vonatkoznak a 40.§.-ban de"niált eszközökkel, vagyis  
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egészségnevelés, védőoltások, szűrővizsgálatok és egész-
ségügyi felvilágosító tevékenység révén (1. ábra). 

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI 
ÉRTELMEZÉSE

Vizsgáljuk meg most az egészségfejlesztés szó tar-
talmát a nemzetközi szakirodalom alapján. Az egész-
ségfejlesztés az angol health promotion leggyakrabban 
használt magyar fordítása. A „health promotion” szó-
kapcsolat elsőként az 1974-ben megjelent, és az egész-
ségügyi minisztériumi dokumentumok népes nem-
zetközi családjában páratlan karriert befutott, La-
londe-riportként ismertté vált publikációban szerepelt 
először, annak 9. fejezetében [2]. A Lalonde-riport 
nagy érdeme az volt, hogy a 20. század egészségpoliti-
kai dokumentumai közül elsőként fogalmazta meg az 

ellentmondást, miszerint a betegségek és halálozások 
okai a riportban biológiai tényezőkként, környezet-
ként és életmódként de"niált egészségmezőkben van-
nak (2. ábra), az egészség javítására irányuló társadal-
mi erőfeszítések és az egészségre közvetlenül elköltött 
kiadások középpontja mégis az egészségügyi ellátás. 
A riport a betegségek megelőzése érdekében az egész-
ség(betegség)ügyre irányuló, eltúlzott "gyelem és kia-
dások átrendezését javasolta.

A Lalonde-riport nem maradt visszhang nélkül. 
�omas McKeown és Ivan Illich szintén ekkortájt 
megjelent, az emberi populáció létszám-emelkedésé-
nek okait [3], illetve az orvoslás közvetlen és közvetett 
kártékony hatásait [4] taglaló könyveivel együtt jelen-
tős hatást gyakorolt a 70-es évek egészséggel kapcsola-
tos közgondolkodására. 1978-ban az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (EVSZ) az alapellátásról szóló alma-atai 
konferencia záródokumentumában első ízben fogal-

1. ábra
Az egészségfejlesztés értelmezése a magyar egészségügyi törvény szerint

Egészségfejlesztés

Egészségi állapot – életminőség javítása

Betegségek megelőzése

Egészségvédelem

Egészségnevelés

Védőoltások

Szűrések

Eü. felvilágosító tevékenység

2. ábra
Az egészség értelmezése a Lalonde riport szerint

Biológiai tényezők

Egészségügyi ellátás

Környezet

Életmód

Egészség
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mazta meg, hogy az egészség mindenki számára elér-
hető, megadva a kezdőlökést az Egészséget mindenki-
nek mozgalom kibontakozásához. Ennek következő 
mérföldköve az Egészséget mindenkinek 2000-re című 
stratégia 1979-es elfogadása volt, amely megerősítette 
az alma-atai nyilatkozatban foglalt alapelveket, és nagy 
vonalakban vázolta azokat a tevékenységeket, amelye-
ket szükségesnek tartott ahhoz, hogy az ambíciózus 
cél elérhető legyen. A stratégiai megközelítések közt 
már ekkor szerepelt az egészséget befolyásoló ténye-
zők multiszektoriális megcélzása, és az érintettek mi-
nél szélesebb körének részvételén alapuló közösségi ter-
vezés és megvalósítás [5]. 

Az egészségpolitikán belül kibontakozott, a beteg-
ségek kezelésétől az egészség ’előállításának’ irányába 
történő hangsúly-eltolódás egyik jelentős szervezeti 
megnyilvánulása volt az Egyesült Államokban a Meg-
előző Szolgáltatások Munkacsoport (US Preventive 
Services Task Force, USPSTF) létrejötte 1984-ben az 
USA Népegészségügyi Szolgálatának keretein belül 
[6]. A munkacsoport megalakulása azt a – fenti szem-
léletváltás miatt felmerült – szükségletet elégítette ki, 
amely a betegségek megelőzésének a klinikai gyakor-
latban alkalmazható, hatékony módszereinek értéke-
lésére, és ajánlások felállítására vonatkozott. A beteg-
ségmegelőzés témakörével foglalkozó szakmai testület 
felállását a krónikus betegségek kialakulásában szere-
pet játszó kockázati tényezőkre, és e betegségek meg-

előzésére vonatkozó tudományos ismereteknek a ’60-
as évektől megindult rendkívül jelentős mértékű bő-
vülése is indokolttá tette [7]. 

Szintén a szemléletváltás irányába hatott Geo� rey 
Rose-nak, a neves brit epidemiológusnak 1985-ben 
először cikk formájában [8], majd később könyvként 
[9] is megjelent nagy hatású koncepciója, mely a beteg-
ségek megelőzésének két (populációs vs magas kocká-
zatúakra vonatkozó), különböző elméleti megfontolá-
sokon nyugvó stratégiáját vázolta fel.

Az 1980-as évek első felében az angolszász orszá-
gokban már gyakran, de eltérő jelentéssel használt 
egészségfejlesztés szó tartalmának tisztázására A. Tan-
nahill alkotta meg a 3. ábrán látható modellt 1985-ben 
[10]. A szerzőnek deklarált célja volt az egészségneve-
lés (health education), egészségvédelem (health pro-
tection) és megelőzés (prevention) egymáshoz való 
viszonyának illusztrálása, és az akkortájt még az egész-
ségfejlesztés jelzőjeként is alkalmazott primer, szekun-
der és tercier szavak diszkvali" kálása az egészségfej-
lesztés vonatkozásában. Tannahill azért is szükséges-
nek tartotta a modell megalkotását, mert véleménye 
szerint bármely fogalomnak, így az egészségfejlesztés-
nek a túlságosan széles értelmezése a szó jelentésének 
kiüresedését eredményezi. A modell későbbi kritikája 
annak biomedikális beágyazottságát kifogásolta [11], 
amelyet a szerző, nem tagadva azt, megvédett, arra 
hivatkozva, hogy a modell a biomedikális képzettségű 

5van-e hazai közmegegyezés arról, hogy mi az egészségfejlesztés?

3. ábra
Az egészségfejlesztés értelmezése Tannahill modellje szerint

Egészségnevelés
pl. magatartás-változtatás

Egészségvédelem
pl. jogi szabályozás

Betegségmegelőzés
pl. biztonsági öv
kötelezővé tétele
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szakemberek számára egyértelművé teszi az egészség-
fejlesztésnek az egészségügyön túlmutató dimenzióit, 
a nem biomedikálisan képzettek számára pedig a kli-
nikai intervenciók helyét az egészségfejlesztésben [12].

A fentebb már említett, a betegségek kezelésétől az 
azok kialakulásáért felelős tényezők alakításának irá-
nyába mutató, az EVSZ-en belül is megtörtént szemlé-
letváltást az 1986-ban a kanadai Ottawában megren-
dezett első nemzetközi egészségfejlesztési konferencia 
bizonyította. Ennek záródokumentuma, az Ottawai 
Karta a mai napig alapdokumentuma és referenciája 
az egészségfejlesztésnek [13, 14]. Az Ottawai Karta jól 
ismert de"níciója szerint az egészségfejlesztés az a 
folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget 
meghatározó tényezők felügyeletére, és ezáltal egészsé-
gük javítására [13].

A 4. ábrán látható modellt megvizsgálva kibomlik 
az előbbi, kevés konkrétumot tartalmazó meghatáro-
zás lényege. Az egészségfejlesztésnek 5 kulcsfontossá-
gú tevékenységi területe van. Az i) egyéni készségek 
fejlesztése (az egészségnevelés) [16] képezi az alapját 
ii) a közösségi cselekvések erősítésének (felső szárny), 
amelynek a körből való kitörése jelzi, hogy ez utóbbi 
tevékenység – modern demokráciákhoz illően – mesz-
sze túlmutat az egészség témakörén. Az előző kettőhöz 
csatlakozik iii) az egészséget támogató környezet és iv) 

az egészségügyi ellátás áthangolása, mindez v) az 
egészséget támogató politikai irányelvek pirossal is 
kiemelt, átfogó körébe ágyazva, azáltal mintegy össze-
fogva. A tevékenységek kiindulópontja három fő stra-
tégia (képessé tevés, közbenjárás, pártolás), amely 
minden tevékenység kivitelezésekor alkalmazható.

Vizsgáljuk tovább az egészségfejlesztés tartalmát 
irányadó nemzetközi testületek újabb állásfoglalásai 
alapján. Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regi-
onális Irodája szerint a népegészségügyi szolgáltatá-
sok célkitűzései, úgymint a népesség egészségének vé-
delme és fejlesztése, három alapvető tárgykörben való-
sulnak meg. Ezek az egészségvédelem (health protec-
tion), a betegségmegelőzés (disease prevention), és az 
egészségfejlesztés (health promotion) [17], amelyek 
további, összesen 10 tevékenységet és szolgáltatást fog-
lalnak magukba. Az egészségfejlesztés és egészségne-
velés (health promotion and health education) mint a 
10 tevékenység és szolgáltatás egyike is megjelenik, 
tartalmának meghatározása nélkül. Az egészségvéde-
lem (health protection) hatókörébe tartozik a környe-
zetegészségügy, élelmiszerbiztonság, foglalkozás-egész-
ségügy és balesetmegelőzés. A betegségmegelőzés (dis-
ease prevention) az elsődleges és másodlagos preven-
ció érdekében beavatkozásokat alkalmaz oltási és szű-
rőprogramok formájában a betegségek megelőzésére.

4. ábra
Az egészségfejlesztés értelmezése az Ottawai Karta szerint [15]

Közösségi cselekvések 
erősítése

Egyéni készségek
fejlesztése

Egészséget
támogató
környezet

Eü. ellátás áthangolása

Képessé tevés

Közbenjárás

Pártolás

    Egészséget  támogató  po l it ik a i  iránye lv

ek
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EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ 
KÖZINTÉZMÉNYEK

Érdemes röviden áttekinteni az egészségfejlesztés 
angolszász országokhoz kötődő erős hagyományai 
miatt az angolszász országokban létező vagy létezett 
azonos vagy hasonló nevű közintézményeket. Ebből a 
szempontból kiemelkedő jelentőségűnek számít Kana-
da, amely nemcsak a szakterület első nemzetközi kon-
ferenciájának adott helyet, de elsőként indított azonos 
elnevezésű diplomát adó felsőfokú képzést, és Ontario 
államban hoztak létre a világon elsőként egészségfej-
lesztési minisztériumot is 2005-ben [18]. Érdekes fej-
lemény ugyanakkor, hogy Kanadában született az 
elmúlt években egyre több diskurzust indukáló popu-
lation health irányelve is, amely a szakmai közéletben 
mintegy a health promotion koncepció versenytársa-
ként kezdi ez utóbbit kiszorítani az egészségpolitika 
fókuszából [19]. A terminológiai változásnak ideoló-
giai háttere van: a kanadai jóléti állam visszaszorulásá-
val az egészségért történő közösségi, állami felelősség-
vállalás ideáját az egyéni felelősségvállalás eszméje 
váltja fel [20].

Nagy-Britanniában 1987-ben Egészségnevelési 
Hatóság (Health Education Authority) jött létre, amely 
saját de"níciója szerint Anglia vezető egészségfejlesz-
tési intézménye volt („England’s lead body in health 
promotion” [21]), és e néven 2000-ig működött. Akkor 
az intézmény feladatait a Health Development Agency 
vette át és folytatta 2005-ig, amikor is az egészség javí-
tását és az egészségi egyenlőtlenségek csökkentését 
szolgáló intervenciók hatékonyságára vonatkozó bizo-
nyítékok gyűjtésében meghatározott feladatait a Nati-
onal Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
nevű közintézmény vette át [22]. Észak-Írországban 
Health Promotion Agency néven működött kormány-
zati szervezet 1990 és 2009 közt, melynek feladatait 
2009 óta a Public Health Agency látja el [23].

Speciális a health promotion-hoz való viszony az 
Egyesült Államokban. A National Library of Medi-
cine, a világ legnagyobb orvosi könyvtára orvosi szak-
kifejezéseinek gyűjteményében így határozza meg 
annak mibenlétét: „Encouraging consumer behaviors 
most likely to optimize health potentials (physical and 
psychosocial) through health information, preventive 
programs, and access to medical care” (azon fogyasztói 
magatartások bátorítása, amelyek legvalószínűbben 
optimalizálják a testi és pszichoszociális egészségpo-
tenciált, az egészséggel kapcsolatos információk, pre-

venciós programok és az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés révén) [26].

A Centers for Disease Control and Prevention, az 
USA legfőbb szövetségi népegészségügyi intézményén 
belül (tehát nem önálló intézményként) létezik Nation-
al Center for Chronic Disease Prevention and Health 
Promotion, de a CDC honlapjának indexében a health 
promotion mellett ez áll: „see Healthy Living”. Az USA-
ban tehát a health promotion az egyéni felelősségvál-
lalásra helyezi a hangsúlyt, ami ellentétes az Ottawai 
Karta szellemével.

Ez nem véletlen, tekintettel az egészségfejlesztés 
tágabb közösségi, kormányzati felelősségvállalást 
(healthy public policy) hangsúlyozó eszméire; mint 
ahogy az sem véletlen, hogy social medicine néven sem 
tevékenységi terület, sem tanszék vagy közintézmény 
nem létezett az Egyesült Államokban (ottani meg-
felelője a community medicine). A kormányzati fele-
lősségvállalás növelésének ideológiája, illetve a social 
kezdetű szavak ugyanis egyaránt nemkívánatosak 
ebben az országban [27].

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
A SZAKEMBERKÉPZÉSBEN

Szintén tanulságos a szakemberképzés irányadó tes-
tületei által kiadott releváns dokumentumok megvizs-
gálása. A Nagy-Britanniában működő Népegészség-
ügyi Kar (Faculty of Public Health) nevével ellentét-
ben nem oktatási intézmény, hanem egy olyan civil 
szervezet (charity), amelyet az Egyesült Királyságban 
működő három királyi orvosi kollégium (Royal Col-
leges of Physicians of the United Kingdom: London, 
Edinburgh and Glasgow) hozott létre, s bár azoknak 
szerves része, de saját hivatala, irányító testülete és 
költségvetése van. A brit Népegészségügyi Kar rendkí-
vül hatékonyan működő érdekképviseleti és minőség-
biztosítási testület, amely számos egyéb funkciója mel-
lett kurrikulumban határozza meg a népegészségügy 
területén szakképzettséget szerezni kívánó szakembe-
rek számára a népegészségügyi képzettség szabványait 
és kompetenciáit. A Karnak a legutolsó kiadású, 2007-
es kurrikulumában a health promotion kifejezés mint 
tevékenységi terület nem szerepel; health improvement 
(egészségjavítás) az elnevezése az egészségfejlesztéssel 
párhuzamba állítható területnek, amely a népesség 
egészségét az életmód, a társadalmi-gazdasági, a "zi-
kai és kulturális környezet befolyásolásával kívánja 
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befolyásolni („promoting the health of populations by 
in�uencing lifestyle and socio-economic, physical and 
cultural environment”) [24]. A kurrikulum pontosan 
tükrözi azt a terminológiai változást, amely az Egye-
sült Királyságban az elmúlt években bekövetkezett a 
health promotion alkalmazásától a health improvement 
irányába [12]. Ugyanakkor a szakterület legrégebben 
alapított és legnagyobb presztízsű brit intézményében, 
a London School of Hygiene and Tropical Medicine-
ben jelenleg is lehetőség van a public health mestersza-
kot health promotion szakiránnyal elvégezni [25].

EGÉSZSÉGVÉDELEM (HEALTH PROTECTION)

Tekintettel az egészségfejlesztés hazai, törvényben 
rögzített értelmezésére, miszerint az egészségvédelem 
része az egészségfejlesztésnek, érdemes röviden meg-
említeni annak tartalmát nemzetközi viszonylatban. 
Az EVSZ központi portálján a health protection kifeje-
zés egyáltalán nem szerepel, az egészségtémák (health 
topics) közt sem; a kifejezést a Világszervezet nevével 
kombinálva a Google kereső legelső találatként a 
WHO Public health and environment (Népegészség-
ügy és környezet) lapját kínálja [28], amelynek témái a 
bel- és kültéri levegőszennyezés, az elektromágneses 
mezők és sugárzások, a klímaváltozás egészséghatásai, 
a kémiai biztonság. Nagy-Britanniában viszont létezik 
health protection, amelynek intézményes felelőse a 
Health Protection Agency (Egészségvédelmi Ügynök-
ség) nevű közintézmény. Feladata a köz védelme a fer-
tőzésekkel, valamint vegyi anyagokkal és sugárzások-
kal kapcsolatos veszélyektől [29]. A health protection 
tartalmát illetően további útmutatást nyújt a fentebb 
már említett brit Népegészségügyi Karnak (Faculty of 
Public Health) a népegészségügyi képzésre vonatko-
zó kurrikuluma, melynek 6. fejezete úgy de"niálja a 
health protection tartalmát, mint ami a köz egészségé-
nek a fertőző és környezeti ártalmaktól való védelmére 
összpontosít („focuses on the protection of the pub-
lic’s health from communicable and environmental 
hazards”) [30]. 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS (HEALTH PROMOTION) 
ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS (HEALTH EDUCATION)

A health promotion és health education azonossága 
vagy különbözősége körüli hazai és nemzetközi értel-

mezési viták mögött is ideológiai különbségek rejtőz-
nek. Az egészség mint absztraktum a népegészségügyi 
szakemberek számára – az orvosokkal ellentétben – 
ugyanis közvetlenül nem, csakis azokon a tényezőkön 
keresztül javítható, amelyek kialakulásához, fennállá-
sához vagy éppen romlásához hozzájárulnak. A La-
londe-riport megjelenéséig általánosan elterjedt volt 
az a meggyőződés, hogy az egészség kialakulásában dön-
tő szerepet játszik a tudás, amellyel az egyének ren-
delkeznek (vagy nem) az egészség legkülönfélébb as-
pektusait tekintve. Nemzetközi viszonylatban a 2. világ-
háborúig a még Rousseau és Pestalozzi idejéből szár-
mazó, erősen paternalista felvilágosítás, az 1950-es 
évektől kezdve az egészségnevelés volt hivatott mint mód-
szer az egészséggel kapcsolatos tudást az egyénekben 
kialakítani [31]. Ezt az ideológiát a magyar intézmé-
nyes nevezéktan is tükrözte, amint az az OEFI történe-
téből kiderül. 1958-ban jött létre az Egészségügyi Fel-
világosító Központ, melynek 1977-es átnevezése Or-
szágos Egészségnevelési, 1990-ben Nemzeti Egészség-
védelmi, majd 2000-ben Országos Egészségfejlesztési 
Intézetre – a szakkifejezések tartalmi zűrzavarán túl – 
ideológiai váltást is tükrözött. Megjegyzendő, hogy a 
hazai terminológia nem volt nagyon lemaradva a 
korabeli angolszász szóhasználathoz képest, hiszen a 
terület máig legjelentősebb globális civil szervezete, 
amely 1951-ben alakult International Union for Health 
Education néven [32], csak 1993-ban változtatta meg a 
nevét a ma is ismert International Union for Health 
Promotion and Education-ra [33].

Az egészségmegőrzés (health maintenance) nem 
szinonimája az egészségfejlesztésnek; egyértelműen az 
egészség biomedikális, betegség-oldalról történő meg-
közelítését tükrözi. 1973 óta használatos, ekkor lépett 
ugyanis hatályba az a törvény az USA-ban, amely lehe-
tővé tette Health Maintenance Organizations (Egész-
ségmegőrzési Szervezetek, HMO) létrejöttét. A HMO-k 
olyan szervezetek, amelyek ellenőrzött betegellátást 
(managed care) nyújtanak tagjaiknak, részletesen meg-
szabott ellátási és "zetési feltételek mellett [34].

ÖSSZEGZÉS

A health promotion mint szakkifejezés történetének 
eddigi áttekintéséből kitűnik, hogy a fogalom 36 évvel 
ezelőtt történt felbukkanása óta értelmezési viták tár-
gya. De"nícióját illetően manapság sincs közmegegye-
zés, amelyet minden ország minden releváns intézmé-
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nye és szakembere egyöntetűen operáns modellként 
ismerne el [35]. A hazai törvényből kibontakozó mo-
dell azonban az egészségfejlesztés egyetlen más nem-
zetközi modelljével sem korrelál.

Az egészségfejlesztés 1980-as évektől kezdődött el-
terjedése leképezte azt a szemléletváltást, amely az 
egészség alakításával kapcsolatban akkoriban forra-
dalmian újnak számított: a korábbi, az egyénekre össz-
pontosító és azok magatartását főleg információ-át-
adás révén változtatni kívánó megközelítések önma-
gukban nem lehetnek tartósan hatékonyak, ha nem 
sikerül változtatni azokat a tágabb környezeti körül-
ményeket is az érintettek tudtával, beleegyezésével és 
aktív közreműködésével, amelyek közt az emberek 
közösségekként léteznek. Az egészségfejlesztés miben-
létére vonatkozó viták mögött korábban és most is 
alapvetően érték-különbségek rejlenek, ezért az egész-
ségfejlesztés tartalmát tekintve mindig érzékeny lesz 
arra a kontextusra, amelyben értelmezni kívánják [35, 
36].

Az egészségfejlesztési modellek áttekintése után 
külön cikket érdemelne annak kifejtése, hogy a health 
promotion néven űzött gyakorlati tevékenységek a kü-
lönféle országokban és intézményekben pontosan 
milyen aktivitásokat foglalnak magukba. A szakiroda-
lom alapján azonban biztonsággal állítható, hogy a 
gyakorlat számos esetben valójában ismeretátadást és 
(jó esetben) készségfejlesztést, tehát egészségnevelési 
tevékenységeket takar [37]. Ez nem csoda annak fé-
nyében, hogy általában a politika, konkrétan az egész-
ségpolitika valójában nem érdekelt az azonnali egész-
ség- vagy politikai hasznot ritkán hozó, nehezen bizo-
nyítható ok-okozati hatásokat produkáló, ráadásul a 
politika döntési szabadságát optimális esetben végső 
soron korlátozó, kartai szellemű, komplex egészségfej-
lesztési tevékenységek "nanszírozásában [38, 39].

Összességében az Ottawai Karta korát messze meg-
előző jövőkép az egészség társadalmi előállítására, 
amelynek maradéktalan megvalósítása napjainkig vá-
rat magára [40, 41]. Megvalósítása azonban kívánatos; 
az ennek szolgálatába állítandó stratégiákat részletezi 
a Nairobiban 2009. októberében tartott 7. Globális 
Egészségfejlesztési Konferencia cselekvési felhívása 
[42].

A Népegészségügy jelen számát azzal a reménnyel 
bocsátja útjára a meghívott szerkesztő, hogy annak 
közleményei segíteni fogják a szakterület hazai műve-
lőit munkájukban. Az egészségfejlesztéssel kapcsola-
tos legfontosabb kifejezések gyűjteménye terminoló-

giai konszenzus kialakításához vezethet, a cikkek pe-
dig ötleteket adhatnak "nanszírozási források feltárá-
sához, rávilágítanak azokra a témákra és területekre 
(nemdohányzók védelmének erősítése, az alkoholfo-
gyasztás visszaszorítása, az egészség javítása az élet 
kezdetetén, a közép- és a felsőfokú oktatásban) ame-
lyeken komplex beavatkozásokra, az egészséget támo-
gató politikai döntésekre, a közösségek erősítésére van 
szükség. Járuljon hozzá ez a szám is ahhoz, hogy a 
jövőben mind az egészség iránti kollektív, kormányza-
ti szintű, mind az egyéni felelősségvállalás erősödjön 
hazánkban.
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BEVEZETÉS

E sorok írója, bár eredeti szakképzettsége okleveles 
közgazda, nem tekinti magát a népegészségügy "nan-
szírozása szakértőjének. De úgy érzi, hogy eljött az 
ideje szólni erről a szakterület jövőjét döntően befo-
lyásoló kérdéskörről. 

Az elmúlt évtizedben az egészségügyi ellátórend-
szer "nanszírozási vitáitól visszhangzott a szakiroda-
lom, de a napi sajtó is. Az egészségügy közgazdaságta-
na látványosan fejlődött hazánkban, több műhelyben 
is nemzetközi színvonalú kutató, elemző munka folyik. 
A népegészségügy pénzügyeinek, gazdasági kérdései-
nek vizsgálata azonban kimaradt ebből. Az egészség-
ügyi ellátórendszerrel foglalkozó elemzők számára a 
népegészségügy jelentéktelen súlyú, periférikus terü-
let, "nanszírozási problémái politikai vitát sem gene-
rálnak. A szakterület országos intézményeiben pedig 
– önsorsrontó, a tárgyalóképességet gyengítő módon 
– az egészségfejlesztés, megelőzés pénzügyi, gazdasági 
kérdéseivel foglalkozó szakmai, módszertani tevé-
kenység egyáltalán nem folyik. 

Írásomban kísérletet teszek a Magyarországon meg-
előzésre és egészségfejlesztésre fordított pénzeszközök 
nagyságának megítélésére és "nanszírozási alternatí-
vák felvázolására. Meggyőződésem, hogy a forráste-
remtés és allokáció elvi megalapozása, a közgazdasági 
szempontok kellő mérlegelése a magyar népegészség-
ügy megújulásának alapfeltétele. A pénzügyi, gazda-
sági válságból való kilábalás folyamata megköveteli a 
ráfordítások, a költséghatékonyság új, szakszerű, szé-
les látókörű megközelítését a mi területünkön is. Nem 
lehet a korszerű népegészségügy támogatási igényét 
néhány látszatigazság ismételgetésére alapozni, hogy 
úgymond kevés a pénz, a prevenció pedig eleve a leg-
olcsóbb megoldás.

Szögezzük le rögtön az elején: a pénz a népegész-
ségügyben is instrumentális, nem pedig céljellegű 
érték: megalapozottabb vagy kevésbé megalapozott 
szakpolitikát, színvonalasabb vagy gyatrább progra-
mokat és projekteket szolgál magasabb vagy alacso-
nyabb hatékonysággal. Az anyagi források hatékony 
felhasználása nagymértékben függ a népegészségügyi 
kapacitások mennyiségétől és minőségétől, területi 
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elhelyezkedésétől. A forrásallokáció a népegészség-
ügyi program menedzsmentjének legfontosabb esz-
köze.

A hazai népegészségügyi rendszerben, az állam-
igazgatás más területeihez hasonlóan, egyszerre van-
nak jelen az alul"nanszírozottság és a pazarlás elemei. 

A betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés növek-
vő gazdaságban megfelelő körülmények közt a humán-
kapacitást növelő anticiklikus beruházás. A források 
hatékony felhasználására vonatkozó (jelenleg alapve-
tően hiányzó) bizonyítékokon túl ez a népegészségügy 
fokozott költségvetési támogatása melletti fő érv. 

A WHO alapdokumentumai – így az utóbbi időben 
rendszeresen idézett Tallini Karta – a forrásteremtést 
és a források allokációját az egészségügyi rendszer 
alapfunkciójaként értelmezik [1]. Ezért a Népegész-
ségügyi Programot forrásteremtő képessége és forrás-
allokaciós mechanizmusai is minősítik. A korrekt ér-
tékelés eddig elmaradt, pedig ugyancsak időszerű fel-
adat lenne.

A Tallini Karta szerint az egészségügy "nanszírozá-
sának nincs egyedül üdvözítő útja. A magyar népe-
gészségügy pénzügyeit az ország történelmi hagyomá-
nyai, gazdasági helyzete, pénzügypolitikája, demográ-
"ai és epidemiológiai viszonyai, továbbá társadalom-
politikai prioritásai kontextusában lehet megítélni, és 
nincs mód mondjuk a "nn vagy a svájci – egyébként 
vonzó – gyakorlat puszta másolására.

E vázlatos elemzés nem terjed ki a népegészségügy 
egészére. Nem foglalkozik a hagyományos közegész-
ségügy, a hatósági tevékenységek, az ÁNTSZ egésze 
"nanszírozásának kérdéseivel. Ennek oka ismereteim 
hiánya mellett a pénzügyi, gazdasági kérdések eltérő 
természetében rejlik.

Az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés némi 
egyszerűsítéssel alapvetően két típusú tevékenységből 
áll: az egészség érdekében végzett ágazatközi közpoli-
tikai cselekvésből (Egészséget Minden Politikában), 
illetve népegészségügyi programok és projektek meg-
valósításából. Nem vitatható, hogy az egészség megha-
tározóinak befolyásolásán keresztül foglalkoztatásbő-
vítő programok, településfejlesztés vagy éppen egy 
adóreform nagyobb hatással lehetnek a lakosság egész-
ségi állapotára, mint a prevenciós projektek (persze az 
egyik nem pótolja a másikat). Tágabb értelemben az 
egyes ágazatok szakpolitikai intézkedéseinek jelentős 
része kisebb-nagyobb mértékben hat az egészségre. 
Nincs azonban kellő tudományos alapunk arra, hogy 
ennek pontos határait meghúzzuk és pénzügyi súlyát 

becsüljük. Megfelelő kritériumok híján a költségvetés 
úgyszólván tetszőleges része egészségbarátnak minő-
síthető, ami utat nyithat demagógiának és önigazolás-
nak. A továbbiakban csak a közvetlenül és kifejezetten 
betegségmegelőzési, egészségfejlesztési célú kiadáso-
kat veszem "gyelembe az egyes ágazatokban a drog-
megelőzéstől az iskolai egészségtan oktatásáig. 

MI MENNYI?

Nemzetközi szinten is viszonylag keveset tudunk a 
népegészségügy "nanszírozásáról. Az összehasonlítás 
számos módszertani nehézséggel jár az eltérő de"ní-
cióktól az egyes országok kormányzati szerkezetének 
sajátosságain át a vásárlóerő paritás különbségeiig. 
Csak az utóbbi évtizedben, mintegy a felnőttkor jele-
ként készültek különböző nemzetközi szervezeteknél, 
így a WHO-nál, a Világbanknál, az OECD-nél viszony-
lag komolyan vehető összehasonlító elemzések a nép-
egészségügy pénzügyeiről. 

A 6. Egészségfejlesztési Világkonferencia Bangkok-
ban kiemelten foglalkozott a kapacitások, ezen belül a 
"nanszírozás kérdéseivel. Figyelmünket most a Világ-
konferencia előkészítése során vizsgált 15 magas és 
közepes jövedelmű ország körében szerzett informáci-
ókra fordítjuk. Az egészségfejlesztésre és betegség-
megelőzésre fordított kiadások aránya az egészségügyi 
összkiadásokon belül átlagosan 3,82% volt [2]. Ennek 
a források szerinti megoszlása a következő (I. táblá-
zat).

Mint láthatjuk az állami költségvetésen alapuló köz-
"nanszírozás szerepe e területen alapvető jelentőségű. 
Arról azonban nem nyújtanak felvilágosítást a bang-

Költségvetés 73,5

Társadalombiztosítás 12,0

Magánbiztosítás 0,1

Lakosság 2,3

Donorok 12,1

Összesen 100,0

I. táblázat
A betegségmegelőzésre és egészségfejlesztésre fordí-

tott kiadások megoszlása  azok forrása szerint (%)

Forrás: WHO 6th Global Conference on Health Promotion-Track2, Core 
item5, Sustainable &nancing for Health Promotion: issues and chal-
lenges Table 5
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koki adatok, hogy milyen ennek a megoszlása a köz-
ponti, regionális és helyi költségvetések közt, holott a 
szintek szerepe meghatározó a rendszer működésében. 
Németországban döntő súlyú (68%), de Svájcban és 
Japánban is jelentős (20% feletti) a biztosítási alapú 
"nanszírozás.

Meglepő, hogy a becslésben a háztartások által biz-
tosított pénzeszközök aránya csak 2,3%-ot tesz ki.

 A jelentés bemutatja a vizsgált országokban a pre-
venciós kiadások egy lakosra vetített értékét vásárló-
erőre számított dollárparitáson. A nyilvánvaló mód-
szertani problémák ellenére az adatsor nem tanulsá-
gok nélküli (II. táblázat).

A különbségek igen jelentékenyek a két szélső érték 
(Törökország 10 dollár és Kanada 205 dollár) közt. 

Meglepő, hogy a WHO jelentés alapján a hazai pre-
venciós kiadások egy lakosra vetített szintje az évtized 
közepén messze meghaladta Spanyolországét és Dáni-
ához állt közel, az talán igaz lehet, hogy a "nanszírozás 
nagyságrendjét tekintve (a szűrési programok működ-

tetésének költségeivel is magyarázhatóan) nem va-
gyunk drámaian lemaradva az európai középmezőny-
től.

A 2009-ben Nairobiban tartott 7. Globális Egész-
ségfejlesztési Konferencia akcióprogramja is hangsú-
lyozza a fenntartható "nanszírozás biztosításának je-
lentőségét abban, hogy a szép elképzelések ténylege-
sen megvalósuljanak [3].

Itt az ideje, hogy pillantásunkat a hazai adatokra 
vessük. A minisztériumi portál információi a megelő-
zési programok és projektek kiadásait tükrözik és nem 
terjednek ki az intézmények működtetésének igen 
jelentős költségeire (célszerű de"níció alapján az egyes 
intézmények költségvetéséből nem kevés munkával ez 
is összeállítható). Megjegyezzük, hogy míg korábban 
az államigazgatási intézmények évi rendes költségve-
tése alapfeladataik "nanszírozásának legalább egy 
részét fedezte, ma a népegészségügyi tevékenység szin-
te kizárólagosan külső cél"nanszírozás függvénye. Ez 
a helyzet megnehezíti a hosszú távú tervezést, ösztönzi 
a látványos, eseti akciókat és a személyi kapcsolatokon 
alapuló forrásallokációt.

A Népegészségügyi Program cél"nanszírozása a 
hivatalosan közölt adatok alapján következők szerint 
alakult (1. ábra).

Azon különösebb csodálkoznivaló nincs, hogy a 
2003-as indulás után a kezdeti remények hamar elszáll-
tak, és a restriktív költségvetési intézkedések a gyenge 
érdekérvényesítő képességű népegészségügyet kedve-
zőtlenül érintették. Ez azonban a visszafogás átlagos 
mértékét messze meghaladó módon történt: a tárca 
népegészségügyi cél"nanszírozása 2003 és 2007 közt 
egyharmadára(!!!) csökkent, ami a magyar költségve-
tés általános helyzetével önmagában nem magyaráz-
ható. A népegészségügy felelős vezetői a költségvetési 
tényekkel kapcsolatban szemérmes hallgatásba burko-
lództak, sőt a program sikeres előrehaladását hangsú-
lyozták.

Ezt a kétségtelen kudarcot nem kompenzálhatja a 
más tárcák forrásaiból származó, a közölt adatok sze-
rint erősen ingadozó cél"nanszírozás (ahol is az inga-
dozás valószínüleg az összeállítást készítő hivatalno-
kok változó személyével és taktikai megfontolásaival 
erősen összefügg).

Vegyük szemügyre részletesebben is a 2008-as kö-
zölt adatokat (III. táblázat).

E kimutatás nem állít kevesebbet, mint hogy az 
egészségügyi tárca a Népegészségügyi Program cél"-
nanszírozásának mindösszesen 9,3%-át(!!!) biztosí-

13a népegészségügy finanszírozási kérdéseiről

Ország
Egy főre jutó becsült 

kiadás (PPP$)

Ausztrália 138,9

Kanada 204,6

Dánia 64,5

Németország 138,1

Magyarország 53,1

Japán 66,1

Korea 12,4

Mexikó 16,1

Hollandia 134,2

Lengyelország 24,2

Portugália 28,9

Spanyolország 23,4

Svájc 77,4

Thaiföld 26,0

Törökország 10,0

Átlag 67,9

Medián 53,1

II. táblázat
Egy főre jutó prevenciós kiadások 15 országban

Forrás: WHO 6th Global Conference on Health Promotion-Track2, Core 
item5, Sustainable &nancing for Health Promotion: issues and chal-
lenges Table 4
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totta 2008-ban. Ez világviszonylatban is egyedülálló 
arány, bár büszkeségre aligha ad okot. Kételyek merül-
hetnek fel, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium 5,4 milliárdos tételét indokolt-e itt feltün-
tetni (bár a Népegészségügyi Programban valóban sze-
repel a környezetegészségügy). Az is "gyelemre méltó, 
hogy a szociális tárca ilyen célú és kétségtelenül valós 
ráfordításai majdnem kétszeresen haladják meg az 
egészségügyét.

A honlapon kimutatott hazai népegészségügyi össz-
ráfordítás egy lakosra vetített összege rendkívül közel 
áll a WHO által Magyarországról közölt becsléshez 
(ami viszont elvben csak az egészségügy kiadásait tar-
talmazza).

A TÁMOP által biztosított "nanszírozás amennyi-
ben és ahogy megvalósul, új, az eddigieket nagyság-
rendileg meghaladó forrást biztosíthat a népegészség-
ügy számára néhány évig. Ennek jelentőségéről, kér-
dőjeleiről szólni külön cikket igényel, az eddigi tapasz-
talatok összegzése pedig korai lenne.

FORRÁSTEREMTÉS ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓ

A népegészségügy szakemberei olyan "nanszíro-
zásról álmodoznak, amely bőséges, fenntartható és 
független a költségvetési döntések politikai megfonto-
lásaitól. Ebben nem kevés a naivítás. Ha egyszer azt 
hangsúlyozzuk (nagyon helyesen), hogy a népegész-

ségügy "nanszírozása állami feladat, akkor nehéz két-
ségbevonni az ennek megfelelő demokratikus parla-
menti kontroll létjogosultságát. 

A hazai népegészségügyi szakemberek körében az 
elmúlt évtized legnépszerűbb pénzügyi gondolata a 
termékdíj alkalmazása volt, elsősorban a dohányáruk 
fogyasztói árába beépített díj közvetlen – a költségve-
tési újraelosztástól függetlenített – visszaforgatása a 
népegészségügybe. Egyre több tapasztalat gyűlt nép-
egészségügyi célokat szolgáló országos alapítványon 
keresztüli projekt"nanszítozásról Ausztriától Svájcon 
át egészen �aiföldig. Németországon kívül is felme-
rül a biztosítók fokozottabb bevonása a megelőzés "nan-
szírozásába. A globalizálódó világban egyre több szó 
esik a magánszektor növekvő szerepvállalásáról a nép-
egészségügy forrásteremtésében. Természetesen nem 
lehet függetleníteni az egészségfejlesztés, betegség-
megelőzés "nanszírozási technikáit az adott ország jog-
rendjétől, általános pénzügyi helyzetétől. Nincs mód 
például Népegészségügyi Közalapítványban reálisan 
gondolkodni, ha a jogi szabályozás ezt nem teszi lehe-
tővé.

Megítélésem szerint ma Magyarországon az intéz-
mények alap"nanszírozása az állami költségvetés fel-
adata, és az is kell maradjon.

 Más megoldás sem lehetetlen, például a civil szféra 
"nanszírozásában, és nem is feltétlenül ördögtől való.
Angliában például az egészségfejlesztés országos szak-
mai koordinációját az e területen működő civil szerve-

2004 1097 6062,99

2005 1048,7 11578

2006 929,5 3434,27

2007 582,78 9397

2008 1128,463 12567,368
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1. ábra
 Népegészségügyi Program költségvetésének alakulása 2003-2008 között

Forrás: Az Egészségügyi Minisztétium honlapja. Népegészségügyi Program
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Minisztériumok és forrásaik Millió Ft

Honvédelmi Minisztérium

Népegészségügyi Program 25

Összesen: 25

Önkormányzati Minisztérium

Egészséges I+úság - Idősek egészségi állapotának javítása 
Aktív testmozgás elterjesztése – Esélyegyenlőség az egészségért

1 000,9

Turizmus 110

Összesen: 1 110,9

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Egészséges életmód programja, az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése
Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése

20,2

Összesen: 20,2

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Kábítószerügy (hazai + uniós) 1 067,21

Esélyegyenlőség az egészségért 977

Egészséges i+úság 125

Összesen: 2 169,2

Pénzügyminisztérium

Aktív testmozgás elterjesztése és szűrővizsgálatok, foglalkozás-egészségügyi ellátások 203,71

Összesen: 203,71

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Levegőtisztaság-védelem 1,9

Zajvédelem 546

Hulladékgazdálkodás 350

Kármentesítés 4 340,7

Felszín alatti vizek védelme 213,4

Társadalmi kapcsolatok 41,62

Összesen: 5 493,62

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Egészséges életmód programja, az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentés 1 031,075

Összesen: 1 031,075

Miniszterelnöki Hivatal 

Idősek egészségügyi állapotának javítása 8,6

Aktív testmozgás elterjesztése  7

Népegészségügyi szűrővizsgálatok 60,5

Összesen: 76,1

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 748,52

A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 141,7

Az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 418,88

Összesen: 1 309,1

Egészségügyi Minisztérium 

Népegészségügyi Program 1 128,463

Összesen: 1 128,463

Mindösszesen: 12 567,368

III. táblázat
A minisztériumok forrásai a Népegészségügyi Programhoz 2008-ban

Forrás: Egészségügyi Minisztérium honlapja, Népegészségügyi Program
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zetek közösen "nanszírozzák, a "nn (civil) Egészség-
fejlesztési Központ költségvetése közvetlenül a szeren-
csejáték automatákból származik, a német biztosítók 
országos intézeteket tartanak fenn.

A költségvetés hazánkban a közeljövőben aligha mond 
le bevételei egy részéről, így a termékdíj visszaforgatá-
sára irányuló kísérletek kevés eséllyel kecsegtetnek. 
A „"zessen a károkozó” elv egyébként számos elvi prob-
lémát is felvet („victim blaiming”, a társadalmi hátrá-
nyok fokozása), a pénzügyi kormányzatok pedig a 
demokratikus alapelvekre apellálva tanúsítanak ellen-
állást. A nemzetközi gyakorlatban visszalépés tapasz-
talható e téren az utóbbi néhány évben.

Az egészségbiztosítás szerepe némileg növekedhet a 
magyar népegészségügy "nanszírozásában. Ez ellen 
hat a kassza nehéz helyzete, a foglalkoztatottság ala-
csony szintje, a szürke- és feketegazdaság súlya és a 
népesség korösszetételének kedvezőtlen változása. 
Ezzel együtt a biztosítási alapú "nanszírozás jelentősé-
ge fokozódhat a prevenció egyes, elsősorban az alapel-
látással összefüggő területein. E "nanszírozás sajátos-
sága, hogy a magas kockázatok kezelésére irányuló 
medikalizált prevenciós megközelítést ösztönzi.

A gazdasági nehézségek korlátozzák a magánszféra 
népegészségügyi szerepvállalását is. A gazdaság és az 
egészség érdekegybeeséseit tudatosan fel kell tárni, az 
erre alapozó együttműködések szerepe a jövőben nő-
het.

Véleményem szerint a hazai betegségmegelőzés és 
egészségfejlesztés "nanszírozásának legnagyobb gond-
ja a forrásallokáció terén van: mégpedig az informális 
háttéralkuk meghatározó szerepe a céltámogatások 
prioritásainak megválasztása és odaítélése során (szem-
ben egy átlátható, beszámoltatható, az érintett szak-
emberek és intézmények bevonásán alapuló rendszer-
rel). A jelenlegi gyakorlat alacsony hatékonyságot ered-
ményez, hozzájárul az eszközök szétforgácsolódásá-
hoz, kikapcsolja a teljesítményelvet és a korrekt ver-
senyt, ezért igazságtalan és demoralizál. 

Egy hatékony forrásallokációs szisztéma létrehozá-
sa a Népegészségügyi Program újragondolásán ala-
pulhat, és összefügg a Népegészségügyi Program me-
nedzsmentjének kérdésével is. A Népegészségügy 2009. 
évi 4. számában Vokó Zoltán Programirodát látna alkal-
masnak a pályázati rendszerek működtetésére, a for-
rásallokációra [4]. A jelenlegi rendszernél minden 
ésszerű alternatíva jobb, azonban kérdéseket vet fel 
egy ilyen iroda jogállása. Olyan "nanszírozási döntési 
mechanizmusra kellene törekedni, amely

– erkölcsileg, szakmailag hiteles,
– mentes a politikai elfogultságtól, és a személyi 

befolyásolástól,
– magasfokú autonómiával rendelkezik,
– független szakmai testület irányítja az érintettek 

bevonásával,
– szakszerű és beszámoltatható,
– stratégiai megfontolásokat érvényesít a Népegész-

ségügyi Program priorításai alapján,
– épít a programok, projektek minőségbiztosításá-

ra, a monitorozási, értékelési rendszerekre,
– átlátható és jogilag egyértelműen megalapozott,
– képes pótlólagos külső forrásokat bevonni.
Előnyös lehetne, ha az erre hivatott testület a kor-

mányzattal szorosan együttműködve, de nem annak 
részeként működne, mint például a Nemzeti Kulturá-
lis Alap.

A kívánatos forrásallokáció meghatározásánál érde-
mes felidézni a múlt (kevéssé pozitív, de tanulságos) 
tapasztalatait az Egészségvédelmi Alaptól a Mentálhi-
giénés Programirodán és a Wesselényi Közalapítvá-
nyon át egészen a Népegészségügyi Programiroda ko-
rábbi tevékenységéig. Megérett az idő a népegészség-
ügy gazdasági, pénzügyi kérdéseinek rendszerszerű, 
tudományos igényű végiggondolására.

Nem csupán új "nanszírozási technikákra van szük-
ség a népegészségügyben, hanem az egész stratégia és 
rendszer újragondolására. A továbblépés, a váltás bel-
ső igény és kényszerítő követelmény. Nem mindegy, 
hogyan történik. 
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Összefoglalás: A szerzők bemutatják az egészségfejlesztés legfontosabb intézményét, a Health Promotion 
Switzerland közalapítványt, annak működését és &nanszírozását. A közalapítvány működését számos szek-
tor képviselőjét tömörítő irányító testület felügyeli, és törvényi felhatalmazás biztosítja társadalombiztosí-
tási elvű &nanszírozását. Az alapítvány által &nanszírozott projektek kiválasztásánál és értékelésénél is 
meghatározó szempont az alapítvány által kidolgozott ‘legjobb gyakorlat’, amelynek szellemében az egész-
ségfejlesztő projekteknél az értékek, tudás és kontextus &gyelembe vételét, és a beavatkozás hatékonysá-
gának tudományos bizonyítékokkal alátámasztottságát értékelik.
Kulcsszavak: egészségfejlesztés, &nanszírozás, minőségbiztosítás

Summary: The authors introduce the operation and &nancing of Health Promotion Switzerland, the most 
important institution of health promotion in that country. The public foundation is governed by a board 
comprised of representatives of several sectors and governmental levels. Financing is ensured within a 
social health insurance scheme. Projects selected for &nancing are evaluated by the best practice concept 
developed by the foundation according to which dimensions of values, knowledge and context should be 
incorporated into all health promoting activities along with evidence regarding their e%ectiveness.
Keywords: health promotion, &nancing, quality assurance

Az egészségfejlesztés &nanszírozása Svájcban

Financing health promotion in Switzerland

Health Promotion Switzerland – Dufourstrasse 30, Postfach 311, CH-3000 Bern 6 – E-mail: Ursel.Broesskamp@promotionsante.ch

A HEALTH PROMOTION SWITZERLAND (SVÁJCI 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS) BEMUTATÁSA

A Health Promotion Switzerland az az intézmény, 
amely a svájci népesség egészségét szolgáló tevékeny-
ségeket kezdeményez, támogat, értékel, koordinál és 
megvalósít. Az intézmény keretében irányító testület 
(governance board) működik, amelyben – törvényi 
előírás alapján – jelen vannak egyebek mellett a szö-
vetségi kormány, a szövetségi államok, az egészségbiz-
tosítók és más biztosítók képviselői (akik együttesen 
10 tagot adnak a 17 tagból); egészségügyi szakembe-
rek, az akadémiai szféra, valamint a betegségmegelő-
zéssel vagy fogyasztóvédelemmel foglalkozó szerveze-
tek képviselői. Az alapítványként működő intézmény 
keretein belül a kulcsfontosságú területek érdekhor-
dozói együttműködnek az egészség fejlesztése és az 
életminőség növelése érdekében. 

A Health Promotion Switzerland garantált megújuló 
költségvetéssel (ld. alább) rendelkező közalapítvány, 
amelyet a svájci kormány felügyel. Két irodája van: 
Lausanne-ban és Bernben, és két hivatalos szerv alkot-

ja: az Alapítványi Tanács és a Tanácsadó Testület. Az 
Alapítványnak a Szövetségi Egészségbiztosítási Tör-
vényben rögzített joga a lakosság egészségét fejlesztő 
tevékenységek kezdeményezése, koordinálása és értéke-
lése. Legfőbb döntéshozó szerve az Alapítványi Tanács.

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA 
SVÁJCBAN

1998 óta társadalombiztosítási törvény támogatja 
az egészségfejlesztési tevékenységeket Svájcban. Az 
Alapítvány kérésére a Szövetségi Belügyminisztérium 
előirányzott díjat állapít meg a Health Promotion Swit-
zerland tevékenységeinek "nanszírozására. Jelenleg min-
den svájci lakos évente 2,4 svájci frankkal (1,6 euro) 
járul hozzá az Alapítvány költségvetéséhez – ez a kis 
befektetés (fél pohár kávé ára) az egyes emberek részé-
ről a lakosság egészségéért összességében 17 millió 
svájci frankot jelent egy évben. A díjat az egészségbiz-
tosítók gyűjtik össze az Alapítvány részére egészség-
biztosítási adóként.
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Az Alapítvány a rábízott összeg hatékony felhaszná-
lása érdekében olyan témákra összpontosít, amelyek 
nagy jelentőségű népegészségügyi problémák közvet-
len megoldására irányulnak, és amelyek kiegészítik 
más intézmények kötelezettségvállalásait. A Health Pro-
motion Switzerland hosszútávú stratégiája a következő 
területek foglalja magába:

– Az egészségfejlesztés és prevenció megerősítése 
(pl. erőforrások fejlesztése)

– Egészséges testtömeg
– Lelki egészség és stressz, ezen belül kiemelten a 

munkahelyi egészségfejlesztés
A stratégia horizontális témái a következők: méltá-

nyosság az egészségben, minőségfejlesztés, és gazdasá-
gi értékelés.

A Health Promotion Switzerland nem rendelkezik 
írásban lefektetett irányelvekkel az egészségfejlesztési 
projektek "nanszírozására vonatkozóan, mivel a tapasz-
talat azt mutatta, hogy az egészségfejlesztési projek-
tekkel kapcsolatos együttműködés érzékeny, gyakran 
politikai kérdés, és egy rögzített irányelv nem jelent 
segítséget ilyen érzékeny, több partner együttműködé-
sét igénylő esetekben. A projektek "nanszírozása az 
Alapítvány irányításával és ellenőrzésével történik, az 
Alapítvány irányítói szerepének függvényében. Ennek 
elvei az alábbiakban határozhatók meg: amennyiben 
az Alapítványnak vezető szerepe van egy projektben, 
akkor fedezi a költségek nagyobbik részét. Ha a pro-
jekt irányítása megoszlik, a költségek is megoszlanak: 
az Alapítvány általában az 50–50%-os társ"nanszíro-
zási megközelítést alkalmazza, bizonyos kivételektől 
eltekintve. Például abban az esetben ha az Alapítvány 
inkább csak támogató szerepet játszik, mint például az 
úgynevezett innovációs projektek esetében, akkor 
rendszerint csak a projekt költségvetésének töredékét 
fedezi (5 000–50 000 svájci frank).

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKTTERVEK 
ÉRTÉKELÉSE – LEGJOBB GYAKORLAT

A támogatásra benyújtott pályázatok minősége és 
bizonyítékokon alapuló volta az Alapítvány legjobb 
gyakorlat koncepciója szerint kerül elbírálásra, amely-
nek összefoglalása megtalálható egy, az interneten 
szabadon elérhető dokumentumban [1]. Az egészség-
fejlesztés és megelőzés legjobb gyakorlata módszere-
sen "gyelembe veszi az egészségfejlesztés és népegész-
ségügy értékeit és alapelveit; aktuális tudományos is-

mereteket és a tapasztalatból/gyakorlatból származó 
tudást alkalmaz, tekintetbe veszi a releváns kontextuá-
lis tényezőket; és eléri a tervezett, az egészséget fejlesz-
tő és betegséget megelőző hatásokat – jelentős mellék-
hatások nélkül. 

A legjobb gyakorlat (best practice) nem valamiféle 
szabadalmaztatott előírás az alapítvány vagy más részt-
vevők részéről. A legtöbb tevékenység vonatkozásában 
nem is lehet olyan általános, kontextustól független 
listát összeállítani a legjobbnak minősíthető beavatko-
zásokról, amelyek mintegy receptként szolgálhatná-
nak mások számára, bár bizonyos esetekben azonosít-
hatóak legjobbnak tartható intervenciók vagy ilyene-
ket tartalmazó csomagok. Az egészségfejlesztés és el-
sődleges megelőzés vonatkozásában azonban csak az 
általában, vagy bizonyos tevékenységi területekre kon-
krétan érvényes alapelvek fontosak; ezek alatt értve 
azokat az ajánlásokat, irányelveket és eszközöket, ame-
lyeknek alkalmazása nyomatékosan ajánlott. A legjobb 
gyakorlat-ként ajánlott beavatkozások vagy ezek együt-
tesei úgy kerülnek meghatározásra, hogy a minősítés 
alapjául szolgáló három dimenziónak (értékek, tudás, 
kontextus) a beavatkozás tervezése és megvalósítása 
során történő "gyelembe vételét és érvényesülését vizs-
gálják meg. 

Az egészségfejlesztés és megelőzés területén a leg-
jobb gyakorlat már a beavatkozás tervezését illetően 
túllép a jó gyakorlat megközelítésen, mivel az egész-
ségfejlesztésben a legjobb gyakorlat világosan megha-
tározott szakmai irányelvekhez kapcsolódik: az egész-
ségfejlesztő vagy betegségmegelőző beavatkozás, cse-
lekvés hatékonyságának tudományos bizonyítékokkal 
alátámasztottnak kell lennie.

A legjobb gyakorlat az értékek, tudás és kontextus 
három dimenziójára épül. Megvalósítása megköveteli, 
hogy a gyakorlati szakemberek, illetve a döntéshozá-
sért, tervezésért, kivitelezésért és értékelésért felelős 
személyek szisztematikusan és folyamatosan gyako-
rolják a kritikus gondolkodás és önre�exió művésze-
tét. Bármilyen egészségfejlesztési tevékenységgel kap-
csolatban ezt a három dimenziót kell megvizsgálni az 
azokhoz kapcsolt kritériumokkal és mutatókkal együtt, 
mert ez növeli annak a valószínűségét, hogy – az egész-
séget fejleszteni vagy betegségeket megelőzni – terve-
zett hatásokat valóban sikerül elérni.

Annak érdekében, hogy a legjobb gyakorlat keretel-
vei a döntéshozásban és a gyakorlati cselekvések során 
elterjedjenek, és azokat az érdekhordozók megismer-
jék, az Alapítvány az alábbi lépéseket tette:
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a) A Health Promotion Switzerland minden szakalkal-
mazottja képzésben részesült, hogy a keretelveket 
megértse, alkalmazni tudja, és képes legyen azt 
elmagyarázni.

b) Az érték dimenzió egyre nagyobb hangsúlyt kap az 
Alapítvány tevékenységeinek tervezésében, felméré-
sében és értékelésében. Bármilyen egészségfejleszté-
si stratégia és projekt tervezését az alapértékek, úgy-
mint a hatalommal való felruházás, az egészség fej-
lesztése, és a szalutogenezis kell hogy irányítsák, az 
Ottawai Kartában lefektetett egészségfejlesztési alap-
elvekkel együtt.

c) A technikai tudás menedzselése kulcsterület a bi-
zonyítékokon és tudományos tényeken alapuló 
projekt- és programtervezés megerősítése révén. 
Az elérhető bizonyítékok azonosítása és elemzése, 
a korábbi egészségfejlesztési tevékenységek értékelé-
se, a tudományos közlemények meta-analízise és 
szisztematikus áttekintése, valamint az ezen tudás-
bázishoz való egyszerű hozzáférés nagymértékben 
fogja segíteni az egészségfejlesztési szakembereket a 
hatásos és hatékony programok és projektek terve-
zésében. A Health Promotion Switzerland aktívan 
hozzájárul azokhoz a nemzetközi kezdeményezé-
sekhez (pl. Global Programme for Health Promoti-
on E�ectiveness [Globális Program az Egészségfej-
lesztés Eredményességéért]), amelyek ilyen könnyen 
hozzáférhető tudásbázisok létrehozására irányulnak.

d) A tágan értelmezett környezeti tényezők (kontex-
tus) fontosságának felismerése és hangsúlyozása elő 
fogja segíteni az intervenciók adaptálását a különbö-
ző helyzetekre.

e) A Health Promotion Switzerland különböző eszkö-
zöket (internet, konferenciák, konzultációk, szakmai 
beszámolók stb.) használ az egészségfejlesztés és be-
tegségmegelőzés legjobb gyakorlata keretelveinek 
elterjesztésére és megvitatására a svájci közösségek 
és a nemzetközi egészségfejlesztési szakemberek kö-
rében. A következő fontos alkalom a vitára a 20. 
Egészségfejlesztési Világkonferencia lesz, amelyre 
2010. július 11-15. között Gen�en kerül sor [2].

A kisebb léptékű projekteket támogató Innovatív 
projektek alaphoz történő pályázás esetén a projektnek 
át kell mennie egy olyan elbírálási folyamaton, amely-
nek minőségi kritériumai a fentebb ismertetett legjobb 
gyakorlat keretelveivel összhangban kerültek megha-
tározásra. 

Megemlítendő, hogy a legjobb gyakorlat keretelvein 
és a minőségi kritériumokon túlmenően bizonyos pro-

jektek és programok részesülhetnek támogatásban 
politikai vagy erőforrás-fejlesztési szempontok alapján 
is, ha befektetésre van szükség ahhoz, hogy döntésho-
zók vagy fontos szervezetek meggyőzhetők legyenek.

A MEGVALÓSULT EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 
PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE

Az Alapítványnak saját értékelő programja van, 
amelyet két szakértő vezet. Az Alapítvány saját és tá-
mogatott programjai, projektjei értékelésre kerülnek. 
Az értékelés és nyomonkövetés külső szakemberek és 
tanácsadó cégek együttműködésével valósul meg. Az 
értékelő jelentések az Alapítvány honlapján közzété-
telre kerülnek [3].

A minőségfejlesztést  az egészségfejlesztési beavat-
kozások  és programok tervezésétől az értékelésig egy 
on-line eszköz és minőségügyi rendszer támogatja 
(quint-essenz)[4]. Ezt 1997-ben fejlesztette ki a svájci 
Szövetségi Népegészségügyi Hivatal (Federal O ce of 
Public Health) és a zürichi Társadalomorvostani és 
Megelőző Orvostani Intézet (Institute for Social and 
Preventive Medicine). A rendszert 2001-ben a Health 
Promotion Switzerland vette át és fejlesztette tovább, 
szoros együttműködésben egy privát minőségfejlesz-
tési irodával és egy civil szervezettel (Radix – the Swiss 
Centre of Excellence for Health Promotion and Pre-
vention). A quint-essenz eszköz általánosan elfogadott, 
projekt-értékelésre használt minőség-kritériumokon 
alapszik, melynek kialakításában és folyamatos fejlesz-
tésében tudósok és gyakorló szakemberek is részt 
vesznek. A honlapon minőség-rendszer és egy online 
projektmenedzsment eszköz érhető el, súgóval, támo-
gatással, és eszmecserét biztosító fórummal együtt. 
A portál ingyenesen használható különböző egészség-
fejlesztési és prevenciós projektek tervezéséhez és érté-
keléséhez.
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Szilágyi Tibor

Összefoglalás: Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye az első, az 

EVSZ égisze alatt kidolgozott nemzetközi jogszabály, amely új korszakot nyitott a nemzetközi népegész-

ségügyi együttműködések tekintetében. 2005. február 27-én történt elfogadása óta a leggyorsabb ütem-

ben átvett nemzetközi jogszabály lett, melynek ötödik évfordulója kitűnő alkalmat kínál az elért eredmé-

nyek számba vételére, illetve mindazon kihívások és lehetőségek végiggondolására, amelyekkel az eddigi 

aláíró 168 országnak az elmúlt években szembe kellett néznie. Ezek közül a legfontosabbakat tekinti át a 

közlemény. Magyarországnak fokoznia kell az Egyezmény gyakorlati alkalmazására tett erőfeszítéseit annak 

érdekében, hogy a dohányzás elleni küzdelem egyik bizonyítottan leghatékonyabb eszközével is segítse a 

lakosság egészségi állapotának javulását.

Kulcsszavak: dohányzás, dohányzásellenes jogalkotás

Summary: The World Health Organization´s (WHO) Framework Convention on Tobacco Control is the &rst 

international treaty developed under the auspices of the WHO. The WHO FCTC opened a new era in the 

international collaboration for public health. After its entry into force on 27 February 2005 it has been the 

most quickly embraced treaty in the UN history. The end of this month marked the &fth anniversary of the 

entry into force of the treaty. This is an excellent opportunity to take into account achievements, but also 

challenges and opportunities which the 168 Parties to the Convention faced in the past &ve years. Exam-

ples of successful and also challenging areas of the implementation of the Convention are given. Hungary 

should strengthen its e%orts in implementing the treaty to ensure its full capacity is being used to serve the 

improvement of health of all Hungarians. 

Keywords: smoking, anti-smoking legislation 

Öt éve van hatályban a Dohányzás-ellenőrzési 
Keretegyezmény

Fifth anniversary of the entry into force of the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control

WHO Framework Convention on Tobacco Control, Convention Secretariat, Genf, Svájc  – E-mail: szilagyit@who.int

Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Dohány-
zás-ellenőrzési Keretegyezménye (DK) [1, 2] az első 
olyan nemzetközi szerződés, melyet az EVSZ égisze 
alatt dolgoztak ki. A Keretegyezmény új dimenziót nyi-
tott a nemzetközi együttműködésben, nemzetközi jogi 
hátteret nyújtva a dohányzás elleni fellépésnek. Miután 
az EVSZ Közgyűlése 2003 májusában elfogadta, a DK 
az ENSZ leggyorsabb ütemben átvett nemzetközi egyez-
ményévé vált, melyet 2009 végéig 168 ország rati"kált 
az EVSZ 193 tagállama közül. Magyarország az elsők 
között, 11. országként, 2004. április 7-én csatlakozott 
az egyezményhez.

A DK a dohányzás világjárványának globalizációjá-
ra adott nemzetközi válasz. Nemzetközi szerződés volt 
az egyedüli lehetséges módja annak, hogy a dohányzás 
világméretű terjedésének gátat lehessen szabni. Az 
Egyezménnyel kapcsolatos ügyek intézésére az EVSZ 
gen" központjában 2007 nyara óta Titkárság működik 
[3].

Bizonyára sokan emlékeznek még a kilencvenes 
évek elejére, amikor a multinacionális dohánycégek 
megjelentek Magyarországon. Megjelenésüket és sike-
res megtelepedésüket számos tényező segítette elő, 
többek között a nemzetközi kereskedelemnek koráb-
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ban gátat szabó korlátok leomlása, a cégek nyereségvá-
gya, a marketing eszközeinek globalizációja, a határo-
kon belüli és azokon átterjedő dohányreklámozás és 
szponzorálás megerősödése. A dohánycégek Magyar-
országon is kedvező viszonyokra találtak, és évekig 
sikeresen aknázták ki az új piac nyújtotta lehetősége-
ket és azokat a gazdasági kedvezményeket, melyeket 
az ország az új befektetőknek nyújtott. A dohányzás 
elleni küzdelem erősödése, a dohányzás visszaszorítá-
sát célzó törvények megjelenése nemcsak Magyaror-
szágon, de a világ más országaiban is arra kényszerí-
tette a dohányipari cégeket, hogy átrendezzék termelő 
kapacitásaikat, új taktikákat vessenek be a régi fogyasz-
tóik megtartása és újak szerzése érdekében, valamint 
azért, hogy ugyanolyan iparágként fogadtassák el ma-
gukat, mint bármelyik másik, annak ellenére, hogy 
nagyon is különböznek minden más gyártótól [4]. 
Termékük minden második fogyasztójuk halálát okoz-
za, ha „előírásszerűen” használják azokat.

A világ dohányzásellenes közössége néhány napja 
emlékezett meg a DK 2005. február 27-én történt 
hatálybalépéséről. A jeles nap alkalmából Gen�en 
megemlékezést tartottak az EVSZ székházában a 
Keretegyezmény titkárságának szervezésében. A ren-
dezvényen a nemzetközi tárgyalódelegációk vezetői, 
az EVSZ vezető tisztségviselői, a Keretegyezmény 
Felek Konferenciájának vezetői, és számos nemzetközi 
szakember vett részt.

A jelenlevők nemcsak Keretegyezmény létrejötté-
nek fontos momentumairól emlékeztek meg, hanem 
áttekintették az öt év alatt elért eredményeket is. A DK 
első öt évében a dohányzás elleni hatékony fellépés 
gyors nemzetközi elterjedésének voltunk szemtanúi. 
Ezt nem utolsó sorban a Keretegyezmény végrehajtá-
sának eszközei, a Felek Konferenciája által elfogadott 
irányelvek segítették elő. Ezekre a dokumentumokra 
azért volt szükség, mert a Keretegyezmény csak a 
minimum szükséges intézkedéseket sorolja fel és teszi 
kötelezővé; vagyis csak a „váz”. A DK 2.1 cikke azon-
ban arra buzdítja a Részes Feleket, hogy a Keretegyez-
ményben foglaltaktól szigorúbb intézkedéseket foga-
natosítsanak. A Felek Konferenciája eddig négy, a vég-
rehajtást segítő irányelvet fogadott el. Ezek olyan 
intézkedések gyakorlatba ültetéséhez adnak konkrét 
tanácsokat a Feleknek, mint a dohányzás visszaszorí-
tásával kapcsolatos népegészségügyi politikáknak a 
dohányipar kereskedelmi és egyéb anyagi érdekeltsé-
geivel szembeni védelme (DK 5.3 cikk); a lakosság 
dohányfüst-expozícióval szembeni védelme (8. cikk); 

a dohánytermékek csomagolása és cimkézése (DK 11. 
cikk), a dohánytermékek reklámozása, promóciója és 
a szponzorálás (13. cikk) [5].

A Keretegyezmény rendelkezéseinek végrehajtásá-
ról tanúskodnak az országjelentések, melyeket első 
alkalommal a hatályba lépés utáni második év végére 
kell minden Részes Félnek benyújtania a Felek Konfe-
renciájának. A beszámolók jól tükrözik, hogy a DK 
bizonyos rendelkezéseinek végrehajtása könnyebbnek 
találtatik (csomagolás és címkézés, 11. cikk; oktatás, 
képzés és a lakosság tudatosítása; 12. cikk; értékesítés 
kiskorúak részére és kiskorúak által, 16. cikk), mint 
másoké (dohányreklámozás, 13. cikk; leszokás segíté-
se, 14. cikk; gazdaságilag életképes alternatív tevé-
kenységek, 17. cikk; (jogi) felelősség, 19. cikk). A Ke-
retegyezmény globális végrehajtásáról szóló 2009. évi 
jelentés [6] tárgyalja a végrehajtás nehézségeit és aka-
dályait is, valamint azt, hogy a DK végrehajtásának e 
korai stádiumában milyen intézkedések meghozatalát 
tartják a Részes Felek prioritásnak. Ezek a tanulságok 
bizonyítékul szolgálnak arra, hogy bár a nemzetközi 
szerződés végrehajtása kötelező, a sikeres gyakorlati 
végrehajtás mégis számos helyi és nemzetközi feltétel-
hez kötött. Ami az utóbbiakat illeti, a cigarettacsempé-
szettel szemben például nem lehet hatékony nemzet-
közi együttműködés nélkül felvenni a küzdelmet (15. 
cikk, melynek végrehajtását egy most kidolgozás alatt 
álló záradék fogja elősegíteni [7]). Ide sorolható a ha-
tárokon átnyúló dohányreklámozás is, továbbá mind-
azok a területek, melyeknek sikeres végrehajtásához a 
Részes Felek közötti hatékony információcsere, a tu-
dományos eredmények széles körű terjesztése és to-
vábbi együttműködés szükséges (például 14. cikk: a 
dohányfüggőséget és dohányzás abbahagyását érintő 
keresletcsökkentési intézkedések; 20.cikk: kutatás, fel-
ügyelet és információcsere).

Az Európai Unió mint gazdasági integrációs szerve-
zet ugyanúgy teljes jogú tagja a Keretegyezménynek, 
mint az egyes államok. Az Unió fontosnak tartja a 
Keretegyezmény Uniós hatáskörbe tartozó cikkeinek 
végrehajtását, és az Uniós hatáskörbe tartozó politiká-
kat direktívák kidolgozásával segíti elő, például a 
dohánytermékek adóztatására, a dohánytermékek cso-
magolására és címkézésére, a dohányreklámozásra 
vonatkozóan. Olyan területekre, melyekre az Unió 
hatásköre nem terjed ki, Tanácsi ajánlásokat tesz, ame-
lyek szintén fontos eszközei lehetnek a Keretegyez-
mény Uniós tagállamokban történő végrehajtásának. 
Jó példája a Keretegyezmény hatására az Európai Unió 
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Tanácsának 2009. november 30-án kelt ajánlása a 
dohányfüstmentes környezetről [8]. 

Magyarország 2004. április 7-én rati"kálta a Keret-
egyezményt, számára így az egyezmény 2005. február 
27-én lépett hatályba. Az ötéves évforduló Magyaror-
szág számára is lehetőséget nyújt, hogy áttekintse az 
elért eredményeket. 1999-ben született az első, a nem-
dohányzók védelmét szolgáló törvény [9], amely akko-
riban jelentős előrelépésnek számított. Az Európai 
Unióhoz, illetve a Keretegyezményhez való csatlako-
zás természetesen pozitív hatással volt a magyar do-
hányzás elleni küzdelem eredményeire is. A további 
fejlődés jegyében azonban szükségszerű új, a korábbi-
nál szigorúbb törvény megalkotása, amely az EU im-
már 14 tagállamához hasonlóan Magyarországon is 
megtiltja a munkahelyeken a dohányzást. Fontos érv a 
dohányzás elleni szigorúbb fellépés mellett, hogy a 
Keretegyezmény végrehajtása kötelező; a Keretegyez-
ményben és a végrehajtást szolgáló eszközökben (irány-
elvekben) szereplő határidők (három év a 11. cikk vég-
rehajtására; öt év a 13. cikk végrehajtására, és öt év a 8. 
cikk végrehajtását segítő irányelvek végrehajtására) 
pedig lejártak, illetve a lejárat határideje közeledik. 
Ezen túlmenően az Uniós direktívák és ajánlások 
maradéktalan végrehajtása is erősíti majd a hazai 
dohányzás elleni küzdelem eredményeit, amelynek 
végső soron a célja a lakosság egészségi állapotának 
javítása. Sajnálatos módon a magyar egészségpolitika 
jelenlegi irányítói a mai napig nem nyújtottak be 
dohányzásellenes törvényt, pedig az arról szóló javas-
lat évek óta elkészült, és benyújtása szerepelt is az 
egészségügyi tárca jogalkotási tervében [10]. Az új 
kormány remélhetőleg mielőbb pótolja ezt a hiányos-

ságot, a dohányzás még szigorúbb korlátozásával is 
hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának javításá-
hoz [11, 12]. 
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Koós Tamás

Összefoglalás: A különböző társadalmak eltérő válaszokat adtak az alkohol-fogyasztás okozta problémák-
ra. Az egészséget támogató közpolitika, mint az egészség fejlesztésének egyik hatékony kerete, az elmúlt 
három-négy évtizedben vált az alkoholpolitika meghatározó irányzatává. Kutatási eredmények igazolják, 
hogy főként azok a módszerek hatékonyak az alkohol okozta társadalmi károk csökkentésére, amelyek az 
alkohol hozzáférhetőségét korlátozzák, legyenek árpolitikai eszközök vagy az elárusítást, forgalmazást sza-
bályozó eszközök, az illegális előállítás visszaszorítása. Hatékony eszköz az alkohol-termékek marketingjé-
nek korlátozása, az ittas vezetés visszaszorítására alkalmazott jogszabályi és rendészeti eszközök, a koordi-
nált közösségi intervenciók, és az egészségügyben alkalmazott rövid intervenció. Kijelenthető, hogy a 
hatékony alkoholpolitika természetes megvalósulási formája az Ottawai Karta egészséget támogató köz-
politikájának.
Kulcsszavak: alkoholpolitika, egészséget támogató közpolitika, hozzáférés korlátozása, árpolitika, ittas 
vezetés, közösségi intervenciók

Summary: Di%erent societies gave di%erent answers to the alcohol-related problems. Healthy public policy 
has just recently – in the last 3-4 decades – become a mainstream alcohol policy approach as an e%ective 
framework for health development. Research evidence supports the e%ectiveness of access control inter-
ventions, pricing policy and restriction of illegal alcohol production in reducing alcohol-related social 
harms. Further e%ective measures are restricting the marketing of alcohol-products, legislative measures 
on drink-driving and their enforcement, coordinated community interventions, and brief intervention in 
primary health care. Healthy public policy as de&ned in the Ottawa Charter is the e%ective framework for 
e%ective alcohol policy.
Keywords: alcohol policy, healthy public policy, access control, pricing policy, drink driving, community 
interventions

Egészséget támogató politika: alkoholpolitika 
Magyarországon

Healthy public policy : alcohol policy in Hungary

Országos Addiktológiai Centrum – 1550 Budapest, Pf.: 92. – Tel./Fax: (1) 476 6439 – E-mail: koos.tamas.add@oth.antsz.hu

AZ ALKOHOLPOLITIKA RÖVID TÖRTÉNETE 
MAGYARORSZÁGON

Az alkoholfogyasztás és ezzel együtt az alkohol 
okozta társadalmi károk érzékelése, a károk csökken-
tésére irányuló intézkedések egyidősek az európai 
civilizáció történetével. Az egy főre jutó alkohol-fo-
gyasztás a XVIII-XIX. században volt a legmagasabb 
Európában. A gyorsuló ütemben zajló városiasodás és 
párhuzamosan a jó minőségű ivóvíz hozzáférhetősé-
gének romlása miatt az alkoholtartalmú italok – első-
sorban az alacsony alkoholtartalmú borok és sörök – 
fogyasztása részben közegészségügyi indokok miatt is 
növekedett [1].

Ez a jelenség közel egy évszázaddal később, a XIX. 
század végén érintette Magyarországot. Az alkohol-
problémát elsőként a vallási alapon szerveződő, vagy a 
munkásmozgalmi hátterű alkohol-ellenes csoportok 
érzékelték, átfogó intézkedési terv kidolgozása azon-
ban nem történt meg, részben azért is, mert ezek a 
csoportok a politika perifériáján maradtak.

Az alkohol-fogyasztásból eredő társadalmi károk 
azonosítása és szervezett válaszintézkedések kidolgo-
zása a magyarországi államszocialista berendezkedés 
időszakában kezdődött meg. Ekkortól beszélhetünk 
egyáltalán magyarországi alkoholpolitikáról – leszá-
mítva a Tanácsköztársaság kérészéletű, ám annál radi-
kálisabb intézkedéseit 1919-ben.
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A MSZMP Központi Bizottsága 1960-ban határoza-
tot fogadott el, melyben szükségesnek ítélte az alko-
holprobléma szervezett módon történő kezelését. Kez-
detben a medikális modell határozta meg a probléma-
kezelés eszköztárát, ami kétségtelen előrelépés volt a 
megelőző időszak tagadó, hárító megközelítéséhez 
képest. Ezután indul el az Alkoholizmus Ellenes Orszá-
gos és Területi Bizottságok megalakítása, az alkohol-
betegség kezelési és gondozási infrastruktúrájának, a 
szakrendelők hálózatának kiépítése.

Az igazi szemléletváltást az az 1977-ben napvilágot 
látott kormányhatározat jelentette, amely átfogó intéz-
kedési keretben kísérelte meg kezelni az alkohol okoz-
ta társadalmi kockázatokat. A kezelési, korai kezelésbe 
vételi, egyéni fegyelmező eszközök mellett megjelent a 
hozzáférés korlátozásának szándéka, a közterületi fo-
gyasztás tilalma, a reklámozás korlátozása, valamint a 
– nem kis részben a gazdaság helyzetének stagnálása 
és az állami bevételek növelésének igénye által kikény-
szerített – áremelés, továbbá az illegális előállítás elleni 
fellépés. Gyengesége volt ennek az alkoholpolitikai 
kísérletnek a társadalmi diszkusszió és következmé-
nyesen a széles körű támogatottság hiánya, a kon�ik-
tusok kerülése, a megvalósítás következetlensége, és a 
nyomonkövetés "gyelmen kívül hagyása.

A társadalmi-gazdasági rendszerváltozás még a 
korábbi évtizedek gyakorlatához képest is visszalépést 
jelentett. A piaci liberalizáció, a magánosítás, és az 
ennek nyomán egyre határozottabban megjelenő ipari 
érdekek együttesen a korábbi intézkedések visszavo-
násához, a még megmaradók betartatásának felpuhu-
lásához, az erre a célra rendelkezésre álló források 
csökkenéséhez vezetett. A hozzáférés korlátozása 
nagyrészt megszűnt, az alkoholipari marketing-tevé-
kenység intenzitása, az ilyen célra elköltött pénz volu-
mene gyorsan nőtt.

Az egy főre jutó regisztrált alkohol-fogyasztás ugyan 
érzékelhetően csökkent 1990 és 1996 között (kb. 2 liter 
tiszta szesz/fővel), ennek az indoka azonban elsősor-
ban a csökkenő vásárlóerő és a reáljövedelmek erőtel-
jes csökkenése lehetett. A valós fogyasztási tendenciá-
ról, benne az illegális előállításból származó alkohol-
fogyasztásról nincs valós képünk, az alkohol okozta 
károk egyes meghatározó indikátorai – pl. a krónikus 
májbetegség és májzsugor miatti halálozás – éppen az 
1995–96. évben mutatják a legmagasabb értékeket. 

A ’90-es évek végén, ill. az ezredforduló után ismét 
megjelentek azok az – immár többé-kevésbé tudato-
san multi-szektoriális megközelítést alkalmazó – prog-

ramok, amelyek jórészt a tervek szintjén maradtak 
meg (az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Prog-
ram [2001–2010] 17. alprogramja az alkoholfogyasz-
tás visszaszorítására, drogprevenció, illetve az Egész-
ség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja [46/ 
2003. OGy. Határozat]). Sem ezek, sem a későbbiek-
ben az Egészségügyi Minisztérium felkérésére az Or-
szágos Addiktológiai Intézet és jogutódja által összeál-
lított Alkoholpolitika és -stratégia című dokumentu-
mok érdemi megvalósítása nem kezdődött el.

Az elmúlt két évtizedet tehát a magyarországi alko-
holpolitika eltűnése, a megvalósítás igénye nélküli 
politikai deklarációk jellemzik. Jellemző, hogy egyes 
kritikus pontokon (pl. az egy főre eső alkoholfogyasz-
tás mennyiségére vonatkozóan) még megbízható becs-
lések sem állnak rendelkezésünkre (l. a További alko-
holpolitikai intervenciók című fejezetnél), az alkohol-
politika minimális infrastruktúrája is hiányzik.

AZ EGÉSZSÉGET TÁMOGATÓ KÖZPOLITIKA 
HELYE ÉS SZEREPE AZ ALKOHOLPROBLÉMA 
KEZELÉSÉBEN, A TÖBBSZEKTORÚSÁG ELVE

Az alkoholprobléma kezelésével, az egyes interven-
ciók hatékonyságával, alkalmazhatóságával foglalkozó 
nemzetközi szakirodalom – különösen az európai és 
tengerentúli angolszász országok és a skandináv orszá-
gok gyakorlatára alapozottan – gyors expanziót mutat 
az 1970-es évek óta. Az alkoholfogyasztással, alkohol-
függőséggel kapcsolatos biológiai, neuro-biokémiai, 
genetikai ismeretek bővülése mellett az alkoholfogyasz-
tás, alkoholprobléma és a kezelésére irányuló beavat-
kozások társadalmi meghatározottságával foglalkozó 
ismeretek is gyarapodtak.

Az alkoholprobléma társadalmon belüli működésé-
vel, annak megértésével kapcsolatosan Skog „teljes fo-
gyasztási modellje” vált a meghatározó koncepcióvá, 
amely az egyén fogyasztási szokásait is a szűkebb és 
tágabb társadalmi környezet függvényeként értel-
mezi.

Nem meglepő, hogy az alkohol okozta problémák 
kezelésére irányuló erőfeszítések körében a medikális, 
egyénre irányuló (pl. gyógyszeres, pszichoterápiás) 
intervenciók mellett – és részben helyett – a társadal-
mi környezet egyes elemeinek aktív befolyásolását 
célzó intervenciók is egyre határozottabb szerepet 
kapnak, és a hatékonyságukkal foglalkozó szakiroda-
lom is bizonyítékokat szolgáltat eredményességükről.
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A közösségi szintű intervenciók elméleti megalapo-
zásához hozzájárult Holder közösségi megelőzési mo-
delljének megalkotása [2].

Az alkohol-politikával kapcsolatos tudományos fej-
lődés időben egybeesett az egészségfejlesztés fejlődé-
sével. Az Egészségfejlesztés Ottawai Kartájának cse-
lekvési területei között megjelenő „Egészséget Támo-
gató Közpolitika (Healthy Public Policy)” gyakorlati-
lag interpretációs nehézség nélkül alkalmazható az 
alkoholpolitikára, az alkoholpolitika hatékony inter-
venciói szinte kivétel nélkül olyan beavatkozások, 
amelyek döntően nem az egészségügy területén értel-
mezhetőek. 

Összegezve elmondható, hogy az alkoholprobléma 
társadalmi megjelenése különböző szakpolitikai terüle-
teken megvalósuló, koordinált beavatkozásokkal befo-
lyásolható hatékonyan, vagyis a hatékony alkoholpoliti-
ka természetes megvalósulási formája az Ottawai Karta 
egészséget támogató közpolitikájának. 

Melyek ezek a hatékony beavatkozási területek, és 
milyen szakpolitikai területeken jelennek meg, milyen 
megvalósítási feltételek mellett?

HATÉKONY BEAVATKOZÁSOK AZ ALKOHOL-
PROBLÉMA KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN.
A POPULÁCIÓS MEGKÖZELÍTÉS
KÖVETKEZMÉNYEI

A hatékonynak bizonyuló alkoholpolitikai inter-
venciók tekintetében magas szintű áttekintések, meta-
elemzések állnak rendelkezésünkre. Ezek a tudomá-
nyos bizonyítékok megjelentek nemzetközi szakmai 
szervezetek kiadványaiban, valamint nemzetközi egész-
ségpolitikai kezdeményezésekben, pl. az Egészségügyi 
Világszervezet (EVSZ) Globális alkoholstratégia terve-
zetében is.

Jellemző módon szinte minden, populációs szinten 
hatékonynak bizonyult alkoholpolitikai intervenció a 
szűkebb értelemben vett egészségügyi szektoron kívü-
li beavatkozás, azaz alkalmas példája az egészséget 
támogató közpolitikai beavatkozásoknak. A további-
akban röviden bemutatásra kerülnek ezen beavatko-
zások.

Árpolitika

Az alkoholtermékek árának változása befolyásolja 
az alkoholtermékek iránti keresletet és a lakossági fo-

gyasztást is [3]. Különösen igaz ez a viszonylag ala-
csony szabadon elkölthető jövedelemmel rendelkező 
"atalkorúakra és "atal felnőttekre. Az alkohol árának 
változása és a fogyasztott mennyiség közötti kapcsola-
tot megerősítő nemzetközi szakirodalmi adatok mel-
lett magyarországi adatok is rendelkezésre állnak. 
A Barta-Kopik szerzőpáros 2006-ban készült tanul-
mánya [4] egyértelműen állást foglal e kérdésben: 
„Számos tanulmány született az alkoholfogyasztás és 
az adózás, a termékárak változásainak kölcsönhatásá-
ról, azaz a termékek árrugalmasságáról. Elemzések 
elsősorban a fejlett országokra vonatkozóan kimutat-
ták, hogy a sör vonatkozásában 1%-os áremelés 0,3%-
os fogyasztáscsökkentést okoz, míg a bornál ez a fo-
gyasztáscsökkenés 1%-os és a tömény italoknál 1,5%-
os.” A hazai fogyasztás változásában is nyomon követ-
hetőek voltak az alkoholtermékek ára és fogyasztása 
közötti összefüggések.

Az adóztatás fogyasztáscsökkentő hatását számos 
kormányzat tudatosan kihasználja; az ún. skandináv 
alkoholpolitika egyik pillére az alkoholtermékek ma-
gas adótartalma és a következményesen alacsonyabb 
kereslet.

Az adó- és árpolitikák hatékonyságát erőteljesen 
befolyásolja az illegális előállítás és a nem-regisztrált 
beszerzési lehetőségek mértéke (pl. belső uniós hatá-
rokon átnyúló szállítás).

Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozása

Az alkoholhoz való hozzáférés korlátozása egyidős 
az alkoholfogyasztással, és a különböző társadalmak 
egyik válaszreakciója az alkohol által okozott problé-
mákra. A hozzáférés korlátozása a teljes szesztilalom-
tól (pl. az Amerikai Egyesült Államok XX. század eleji 
kísérlete, vagy egyes iszlám vallású országok jelenlegi 
gyakorlata) az eladási helyszínekre, időpontokra, tár-
sadalmi csoportokra (pl. "atalkorúak) vonatkozó kor-
látozásig terjed. Megjelenési formái változatosak, a 
kiskereskedelmi elárusítás állami monopóliuma és 
korlátozása (Svédország) ugyanúgy hozzáférést korlá-
tozó intézkedés, mint az alkoholt elárusító helyek 
sűrűségének szabályozása, az engedélyek számának 
limitálása. 

Magyarországon a hozzáférés korlátozása kiterjed a 
társadalom egyes csoportjaira (pl. a "atalkorúaknak 
történő eladás – nem ellenőrzött és emiatt be nem tar-
tott – tilalma), egyes sajátos helyszínekre (egyes sport-
események és helyszínük közvetlen környezete), bizo-
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nyos intézménytípusokra (pl. közoktatási intézmé-
nyek, egészségügyi intézmények környezete), és több 
önkormányzat esetében (Debrecen, Salgótarján, Buda-
pest egyes kerületei) a nap meghatározott időszakaira.

Mindezek az intézkedések hatékonyan képesek hoz-
zájárulni az alkohol által okozott károk csökkentésé-
hez, aránytalanul nagyobb mértékben érintve a nagy-
ivókat, hétvégi lerészegedőket, mint a mérsékelt alko-
holfogyasztókat [5]. Emiatt az alkoholfogyasztáshoz 
kapcsolódó közrend-ellenes és erőszakos cselekmé-
nyek előfordulása, az intoxikáltak száma is hatékonyan 
csökkenthető ezekkel az intézkedésekkel.

Az alkoholtartalmú italok marketingjének
korlátozása

Az alkoholtermékek reklámozásának hatása sokáig 
vitatott területe volt az alkoholpolitikának. Az alkohol-
ipar és a vele kapcsolatban álló reklámipari cégek állítá-
sa szerint a reklámtevékenység kizárólag az egyes konk-
rét termékek közötti vásárlási arányokat befolyásolja. 
Az utóbbi években publikált megbízható vizsgálatok 
azonban ennek ellentéteként a fogyasztás növekedését, 
illetve a fogyasztás "atalabb korban történő megkezdé-
sét igazolják [6]. A marketing-tevékenység egyéni és 
közösségi kockázat-növelő hatását az European Court 
of Justice és a magyar Legfelsőbb Bíróság határozatai is 
elismerik [7]. Nem meglepő a fentiekből következően, 
hogy a hatékony alkoholpolitika egyik alapvető eleme 
az alkoholtermékek marketingjének korlátozása.

A magyarországi törvényi szabályozás jelenleg 
médium-típusonként (közszolgálati-kereskedelmi) elté-
rő időszakban korlátozza az egyes alkohol-fajták (sör, 
bor, ill. tömény italok) reklámozását az elektronikus 
médiumokban, továbbá a megjelenés pozícióját a nyom-
tatott sajtótermékekben. 

Mindezeken túl számos tartalmi részletre kiterjedő 
szabályozás is rendelkezésre áll a gazdasági reklámte-
vékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben. 
A szabályozás bonyolultsága megnehezíti a szabályok 
betartását, lehetőséget nyújt az alkoholtermékek előál-
lításával foglalkozó gazdasági szervezeteknek a szabá-
lyozók kijátszására. 

Az illegálisan előállított és terjesztett alkohol
népegészségügyi kárainak csökkentése

Magyarországon – akárcsak a világ számos más 
országában – az elfogyasztott összes alkoholmennyi-

ség számottevő része a nem regisztrált vagy az illegáli-
san előállított és forgalmazott alkoholtermékek közül 
kerül ki. Hazánkban ez egyes becslések szerint (Vám- 
és Pénzügyőrség) az össz-fogyasztás 9–10%-át teszi ki; 
más becslések (EVSZ) ennél jóval nagyobb arányt, 22–
23%-ot valószínűsítenek. 

Vizsgálatok igazolják [8], hogy az illegálisan, házi-
lag előállított alkoholtermékek jelentős mennyiségben 
tartalmazhatnak hepato- és neurotoxikus szennyező-
anyagokat. További probléma az illegálisan előállított 
alkoholokkal, hogy értelemszerűen megkerülik a hiva-
talos adóztatási politikát, aláásva az árpolitika mint 
alkoholpolitikai eszköz hatékonyságát, továbbá fel-
használásukkal a hozzáférést korlátozó intézkedések is 
kijátszhatóak. 

Mindezek miatt az illegális előállítást és forgalma-
zást megelőző, megnehezítő vagy ezek kockázatát 
megnövelő rendészeti, "skális és kereskedelmi szabá-
lyozások az illegális előállítás és forgalmazás vissza-
szorításával az alkoholpolitika egyik leghatékonyabb 
eszközét jelentik, amelyek más alkoholpolitikai eszkö-
zök (pl. árpolitika) hatékonyságának a feltételeit is 
megteremik.

Az ittas vezetés elleni fellépés

Közismert, hogy az alkoholfogyasztás már kis men-
nyiség esetén is csökkenti a járművezetési képességet. 
Az egyes országok, elsődlegesen közlekedés-biztonsá-
gi okokból, meghatározzák a vezetés közben megen-
gedett véralkohol-koncentrációt. Magyarországon ez 
a szint nulla ezrelék. 

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos közlekedési 
szabályok elrettentő hatásának érvényesülésében – 
csakúgy, mint a legtöbb szabályszegés esetén – több, 
egymással összefüggő tényező játszik szerepet. Ezek 
közül kiemelendő a büntetés bekövetkeztének valószí-
nűsége (vagyis a lebukás esélye), a büntetés várható 
súlyossága, valamint a tettenérés és a tényleges bünte-
tés bekövetkezése között eltelt idő rövidsége, azaz a 
következmények azonnalisága [9]. Mindehhez hozzá-
járul még a kockázatok közvélemény általi megítélése, 
ill. a betartatással kapcsolatos személyes tapasztalatok 
összessége. 

A tettenérés valódi kockázatát elsősorban a vélet-
lenszerűen elvégzett közúti alkoholszint ellenőrzések 
gyakorisága jelenti. Korábban számos országban csak 
közlekedési baleset után végezték el a véralkohol-vizs-
gálatot, melynek viszonylag csekély visszatartó hatása 
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volt. Más országokban a közúti ellenőrzés során a sofőr 
viselkedését, helyszínen látható mozgás-koordináció-
ját "gyelték meg. E módszerről kiderült, hogy a leg-
több ittas sofőr átjutott ezen az akadályon, azaz még a 
tapasztalt rendőrt is képes volt megtéveszteni. 

A büntetés súlyosságát általában a vezetői engedély 
bevonása, pénzbüntetés, súlyosabb esetekben elzárás, 
ill. a vezetett jármű időleges zár alá helyezése jelenti. 

A következmények azonnalisága egyfelől megaka-
dályozza a hatósági eljárás befolyásolását, vagy erőtel-
jesen csökkenti a befolyásolás hathatósságát, másfelől 
növeli a lebukás megélt kockázatát.

A fenti tényezők kombinációja kimutatható a ma-
gyarországi ún. zéró tolerancia kampány sikerében, 
melynek során elsősorban a következmények azonna-
lisága változott meg. A rendőr jogosult lett a tettenérés 
helyszínén lezáratni a gépjárművet és elvenni az ittas 
sofőr jogosítványát. Ezzel egy időben megnövekedett 
a közúti alkohol-ellenőrzések száma is, tehát a lebu-
kás valószínűsége nőtt. A kampánynak szentelt média-
"gyelem tovább növelte a járművezetők által megélt, 
észlelt kockázatot. Mindez együttesen az ittas jármű-
vezetés miatti balesetek, ezen belül a személyi sérülés-
sel és halálos kimenetellel járó balesetek számának 
jelentős csökkenését okozta. A kevés számú hatékony 
hazai alkoholpolitikai intézkedés közé tartozik az a 
jogszabály-módosítás és következményes rendőrségi 
intézkedéssorozat, amely mindezt lehetővé tette.

Közösségi és munkahelyi akciók

Ezek a beavatkozások a hagyományos értelemben 
vett egészségnevelési, közösségi egészségfejlesztési 
programok keretein belül történnek. Ugyanakkor ezek 
a programok is akkor hatékonyak elsősorban, ha meg-
lévő szabályok, rendelkezések betartatására irányul-
nak, és kísérik vagy kiegészítik azokat (pl. munkahely 
esetén) támogató valamint szabályozó elemek. Ebben 
az értelemben tehát a hatékony közösségi, munkahelyi 
alkohol-megelőzési programok is más jellegű helyi 
intézkedésekkel kombinálva működnek. 

A már említett Holder-féle közösségi megelőzési 
modell a közösséget olyan rendszerként értelmezi, 
amelyben az egyén alkoholfogyasztását, annak szű-
kebb társadalmi és "zikai környezetét számos, egy-
mással összefüggő alrendszer együttesen szabályozza. 
Ilyenek pl. a helyi hozzáférési lehetőségek, a fogyasztás 
társadalmi elfogadottsága, az egyéni és közösségi szin-
ten működő visszajelzések rendszere, a helyi intézmé-

nyek (munkahelyek, iskolák, köz- és magánintézmé-
nyek) belső politikái, problémakezelési rendszerei, a 
fogyasztáshoz, elárusításhoz, egyes magatartási ele-
mekhez kapcsolódó szankciórendszer.

Ebben az értelemben a helyi, közösségi programok 
is egyfajta helyi politikai térben értelmezhetőek, így az 
egészséget támogató közpolitika helyi jellegének hang-
súlyozására alkalmasak. 

További alkoholpolitikai intervenciók

Az előzőekben felsorolt intervenciók egyfelől való-
ban hatékonyak, másfelől az egészséget támogató köz-
politika eszköztárába tartoznak, akár nemzeti, akár 
helyi szinten valósulnak meg. A fentieken túl további 
olyan intervenciók is említésre érdemesek, amelyek 
rendelkeznek legalább valamilyen, esetenként rendkí-
vül csekély hatással az alkoholproblémára. Ilyenek az 
egészségügyi szektor válasza az alkoholbetegségre és a 
problémás ivásra, ezen belül is elsősorban a rövid in-
tervenció és a korai kezelésbe vétel, az alkoholfogyasz-
tással kapcsolatos közösségi éberség növelése, az alko-
holfogyasztás és intoxikáció negatív következményei-
nek csökkentése (ezeket ártalomcsökkentő beavatko-
zásoknak is nevezik). 

JAVASLAT ALKOHOLPOLITIKAI 
KÖZMEGEGYEZÉSRE

Szélesebb értelemben vett alkoholpolitikai közmeg-
egyezés megteremtésére kevés esély látszik Magyaror-
szágon. Az eddig meghirdetett programok nem való-
sultak meg, és ennek elsősorban a politikai szándék 
hiánya volt az oka.

Lehetséges ugyanakkor alkoholpolitikai konszen-
zus Magyarországon a népegészségügyi szakmán belül.

Elsődlegesen az értelmezési keretekről kell megálla-
podni: az alkoholproblémát a maga komplexitásában, 
orvostudományi és egészségtudományi összefüggés-
ben szükséges értelmezni; a fogyasztással kapcsolatos 
kutatásoknak a biológiai, orvosi szakterületeken túl ki 
kell terjedniük a társadalmi vonatkozásokra is.

Az alkoholprobléma kezelését, az alkoholpolitikát a 
népegészségügyi megközelítésű alkoholpolitika (pub-
lic health policy) keretein belül értelmezzük, és nem 
az ún. ártalomcsökkentő politika (harm reduction 
policies) keretein belül, mely utóbbi az össz-fogyasz-
tást, az egy főre jutó átlagos fogyasztást nem kívánja 
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csökkenteni, hanem elsődlegesen az alkoholfogyasz-
tással járó egyes nemkívánatos következmények csök-
kentésére koncentrál. A népegészségügyi szemléletű 
alkoholpolitika megfelel az EVSZ által javasolt alapve-
tő megközelítésnek.

Az alkoholprobléma kutatására szánt szakmai "gye-
lemnek, és az azt tápláló pályázati forrásoknak ará-
nyosnak kell lenniük a probléma társadalmi súlyossá-
gával.

Magyarországnak képesnek kell lennie arra, hogy 
rendszeresen, megbízható módszerekkel nyert adatok 
alapján nyomon kövesse az alkoholprobléma társadal-
mi kiterjedtségét és következményeit. Ehhez szükség 
van egy alkoholpolitikai monitorozó rendszerre, mely-
nek fenntartása és működtetése, a szükséges adatgyűj-
tési jogszabályi háttér biztosítása a népegészségügyért 
felelős minisztérium feladata, de amely monitorozó 
rendszer épít az egyetemi s más kutatóhelyek kutatási 
eredményeire, különösen a rendszeres, központilag 
szervezett adatgyűjtésekkel le nem fedett szakterülete-
ken.
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Gábor Edina
Solymosy József

Összefoglalás: Az Országos Egészségfejlesztési Intézet, jogelődeivel egyetemben 1958-tól működik, több 
mint 50 éve. A múltat bemutató áttekintés, színesítve az intézeti logókkal és a korszak jellegzetes plakátja-
ival, segít az intézet különböző elnevezéseiben való eligazodásban. A jelen tevékenységek vázlatos össze-
foglalása, a bemutatott célokkal összhangban, jól tükrözi, hogy az intézet igazodik a nemzetközi, az egész-
ség ügyét érintő szemléleti változásokhoz, néha a hazai szakmapolitikai trendeket is megelőzve. Támogat-
ja a Népegészségügyi Program megvalósulását, összekötőként is működik a lokális és országos szintek 
között. A jövővel kapcsolatos konkrétumot elsősorban a kikristályosodott elvek megtartása jelenti. A jövő-
beni tevékenységek tartalmával kapcsolatban az valószínűsíthető, hogy az egészségben megnyilvánuló 
méltánytalanságok, egyenlőtlenségek redukálása kiemelt szerepet kap munkánkban.
Kulcsszavak: Országos Egészségfejlesztési Intézet fél évszázados működése,  „... a lehető legegészségeseb-
ben…”,  „Jobb az egészség az egyenlőbb társadalmakban.”

Summary: The National Institute for Health Development with its predecessors in title has been operating 
for more than 50 years. The overview about the past, adorned by the logo of the institute and the speci&c 
posters of the period, helps in the orientation regarding the di%erent names of the institute.  The outlined 
summary of the current activities in accordance with the presented goals, re'ects the alignment of the 
institute with the international modi&cations in the approach regarding health, sometimes passed by the 
domestic policy trends. The institute supports the implementation of the National Public Health Pro-
gramme, and makes contact between the local and national levels. Observing the clear principles means 
the concrete regarding the future. We can make it likely concerning the content of future activities that 
reduction of unfairness and inequality in health will be a priority in our work. 
Keywords: The half century performance of the National Institute for Health Development,  “...as healthy as 
possible...”, “Health is better in equal societies.”

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet 50 éve: 
múlt–jelen–jövő

50 years of the National Institute for Health
Development: past, present, future

Országos Egészségfejlesztési Intézet – 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. – Tel.: (1) 428 8216 – E-mail: solymosy.jozsef@oe!.antsz.hu

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS HAZAI MÚLTJÁRÓL 

A hazai egészségnevelés és egészségfejlesztés tör-
téneti keretei a 16. századig vezethetőek vissza; intéz-
ményes múltját illetően pedig több mint 50 éve létez-
nek különféle szakmai szervezetek a területhez kap-
csolódó tevékenységek vonatkozásában. Az egészség-
nevelés szakterülete az elmúlt több mint fél évszázad 
alatt jelentős átalakulásokon ment keresztül elméleti 
és gyakorlati vonatkozásban egyaránt: szakmai tar-

talmában, módszereiben, intézményi struktúrájában 
folyamatos változások jellemezték. A hagyományo-
sabb jellegű „egy kórokozó – egy betegség” szemlélet-
módot felváltotta az egészség társadalmi, gazdasági, 
kulturális és biológiai meghatározóinak komplex 
szemlélete. Jól tükrözi ezt a változást az egészségfej-
lesztéssel kapcsolatos koncepciók kronológiai alakulá-
sa is: a hagyományos ismeretterjesztéstől kiindulva az 
egészségnevelésen át az egészségmegőrzésig és -fej-
lesztésig.
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Intézményi keretek 1958-tól napjainkig:
az OEFI jogelődjeiről

Az egészségnevelési tevékenységben a valódi és 
hatékony változás 1958-ban következett be, amikor 
megalakult intézetünk jogelődje, az Egészségügyi Mi-
nisztérium Egészségügyi Felvilágosító Központja (EFK). 
A korábbi helyzethez képest lényeges volt a különbség: 
felügyelő és irányító szervként megmaradt a szaktárca, 
de a központ önálló szakmai intézeti státuszt kapott. 
Ennek köszönhetően az intézmény országos hatáskört 
szerzett az egészségnevelés szervező, irányító, oktató, 
módszertani, operatív és tudományos kutatási terüle-
tén, illetve nemzetközi kapcsolatokat tarthatott fenn. 

Az Intézet 12 szaktanácsadó bizottsággal működött, 
amelyek a szakma prominens képviselőiből álltak, ez 
is biztosítéka volt az egészségügy különböző szakterü-
leteivel való együttműködésnek és interdiszciplinari-
tásnak. A bizottságok hozzájárultak az éves egészség-
nevelési tervek kialakításához, szakembereket biztosí-
tottak a kiadványok és tömegkommunikációs proga-
mok összeállításához.

Már a 60-as évektől kezdve felmerült az interszekto-
rialitás, az egészségügyön kívüli szervekkel való széle-

sebb körű ágazati együttműködés igénye, amely 1963-
tól az Egészségügyi Felvilágosítás Társadalmi Tanácsa 
tevékenységének keretében valósulhatott meg. A Ta-
nács működése a korszerű egészségfejlesztési tevékeny-
ség elméleti és gyakorlati előzményének tekinthető, 15 
éves működése során számtalan ajánlás kidolgozásá-
ban és intézkedés végrehajtásában működött közre.

1960-ban elindult az Egészségügyi Felvilágosítás 
című kéthavonta megjelenő szaklap is, amelyben pub-
likálásra kerültek az egészségnevelés aktuális kérdéseit 
taglaló szakcikkek, könyvismertetők, konferenciabe-
számolók és egyéb szakmai közlemények. Az Intézet 
könyvtárában jelentős példányszámú, katalogizált 
könyv- és folyóiratállomány állt rendelkezésre, de a 
könyvtár helyet adott az intézeti kommunikációs esz-
közök (plakátok, dia"lmek, kiállítási anyagok, rádió-
felvételek és televíziós rövid"lmek) archívumának is. 

A szakmai tematikát illetően ebben az időszakban 
előtérbe kerültek az életmóddal kapcsolatos programok, 
az aktivitásra és kreativitásra ösztönző módszerek (pl. 
tematikus egészségügyi hónapok-hetek, klubok, vetél-
kedők, játékok stb.)

A 60-as évek elejére datálódik az 1952-ben megala-
kult Nemzetközi Egészségnevelési Unióval való kapcso-
latfelvétel is, de az Intézet gyümölcsöző nemzetközi 
kapcsolatrendszert alakított ki az európai társintéze-
tekkel, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Euró-
pai Irodájával és egyéb szakmai szervezetekkel egy-
aránt.
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1973 és 1985 között a folyamatosság jellemezte az 
Intézet szakmai tevékenységét: a külső nehézségek 
ellenére is megerősödtek az előző évtizedek kezdemé-
nyezései és eredményei az 1972-es II. egészségügyi 
törvénynek köszönhetően. A törvény utasításban erő-
sítette meg az Intézet szervezési, irányítási, módszer-
tani és tudományos feladatkörét.  Jelentős változásnak 
volt tekinthető, hogy 1977-ben az Intézet neve Orszá-
gos Egészségnevelési Intézetre (OENI) módosult. 

Az egészségnevelés korábbi feladatai mellett az Inté-
zet olyan hosszabb távú stratégiai tevékenységet is 
végzett, mint a "atalok családi életre való nevelése, a 
helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a higiénés 
magatartás, a szabadidő helyes felhasználásának nép-
szerűsítése, és a mentálhigiéné témaköreihez kapcso-
lódó feladatok. „Az egészség érték” jelszóval komplex 
hosszútávú kampány vette kezdetét a "atalok és a 
középkorúak körében.

A módszertani munkában újdonságnak számított 
az egészségnevelési módszertani bemutatók, módszer-
vásárok elindítása, amely a 80-as évektől lehetőséget 
teremtett a legmodernebb egészségnevelési módsze-
rek bemutatására és széles körben való elterjesztésére, 
valamint a területi egészségnevelési munka szakmai 
segítésére. Mindemellett megjelentek új típusú egész-
ségkommunikációs formák is, pl. telefondoktor. 

Az 1986-1998 közötti időszakot az egészségfejlesz-
tés nagy jelentőségű „mérföldkövei”: az Alma Atai 
Nyilatkozat, a WHO „Egészséget mindenkinek” stra-
tégiája, az Ottawai Karta és a Dzsakartai Nyilatkozat 
szellemiségének megfelelően az új kihívások, az egész-
ségmegőrzés korszerű szemléletének való megfelelés 
jellemezte. Ebben az időszakban az Intézet feladatai 
ismét átalakultak a kor tudományos eredményeinek és 
a nemzetközi trendeknek megfelelően, így pl. megje-
lentek a káros szenvedélyek és az AIDS elleni küzde-
lem feladatai. A szakmai életet a folyamatos átszerve-
zések, a felsőszintű irányítás bizonytalanságai nehezí-
tették meg, de a területi szakmai tevékenység is egyre 
bizonytalanabb körülmények között zajlott. 

Az Intézet – bázisintézményként – 1988-tól Az egész-
ségmegőrzés hosszú távú társadalmi programja című 
szakmapolitikai stratégia megvalósítását szolgálta. 
A stratégiában megjelölt programok végrehajtása ér-
dekében a rendszerváltás után, 1990-ben a Szociális és 
Egészségügyi Minisztérium szervezeti átalakítást vég-
zett: az OENI, az Alkoholizmus Ellenes Állami Bizott-
ság Titkársága és kisebb prevenciós műhelyek össze-
vonásával jött létre – az OENI jogutódjaként – a Nem-
zeti Egészségvédelmi Intézet (NEVI), amely 2000-ig 
funkcionált. 

A NEVI az Országos Népegészségügyi Központ ré-
szeként az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) irányítása alá került, de feladatai, 
hatásköre és felelőssége tisztázatlan maradt: nem vol-
tak világosan meghatározva szerepkörei a hagyomá-
nyos egészségnevelési tevékenységben. Az Intézet rö-
vid idő után kikerült az ÁNTSZ szervezetéből, és visz-
szanyerve önállóságát, PHARE pályázatokkal és a 
Világbank támogatásával elindította átfogó szakmai 
programját az Idült betegségek elsődleges megelőzése – 
Együtt Egészségesen címmel. 

Az Intézet tevékenységében ebben az időszakban 
vált hangsúlyossá a problémák életszíntér és népesség-
csoport alapú megközelítése. Többek között ekkoriban 
hívták életre az Egészséges Kórház, az Egészségesebb 
Munkahely és az Egészségesebb Iskolákért mozgalma-
it. Ebben az időszakban indult útjára a Dohányzás 
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vagy Egészség című országos óvodai és iskolai megelő-
ző program, továbbá a szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzését és a testmozgást népszerűsítő hosszútávú 
programok. Nemzetközi területen végzett kiemelkedő 
munkájáért az Intézet 1996-ban elnyerte az Egészség-
ügyi Világszervezet Egészségmegőrzés Együttműködési 
Központja címet. 

A 90-es évek egészségpolitikáját a bizonytalanság 
jellemezte, így a stratégiai ingadozás és a világos jogi 
keretek hiánya az Intézet szervezeti viszonyainak tisz-
tázatlanságát eredményezték. A NEVI feladatai és ha-
tásköre nem voltak világosan deklarálva, összesen 9 
főigazgató váltotta egymást egy évtized alatt, és elapad-
tak a Világbanki programok forrásai is, így azok átgon-
dolatlanul kerültek lezárásra.

Az Intézet elnevezése 2000-ben Nemzeti Egészség-
fejlesztési Intézetre (NEFI) módosult. Ehhez az idő-
szakhoz köthető a Regionális Egészségfejlesztési Köz-
pontok alakítása és a lelki egészségfejlesztési osztály 
létrehozása az országban ekkor még működő mentál-
higiénés programirodák hálózatának bekapcsolásá-
val. 

2001-ben ismét átgondolatlan átszervezés követke-
zett be: a NEFI beolvadt az ÁNTSZ szervezetébe, és 
azon belül Országos Egészségfejlesztési Központ (OEFK) 
néven működött tovább. Feladata a prevenciós, egész-
ségvédelmi munka, a gyermek-egészségvédelem és a 

hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás volt, háttérbe 
szorítva a korábban kialakított egészségfejlesztési pro-
"lt. 

2003-ban újabb átalakítást élt meg a „soknevű” 
intézet; a gyermek-egészségvédelmi vonal külön inté-
zet formájában kivált belőle (Országos Gyermekegész-
ségügyi Intézet), és az OEFK a felnőtt lakosság egész-
ségfejlesztéséért felelős Országos Egészségfejlesztési 
Intézet (OEFI) néven folytatta munkáját. A 2003-ban 
létrejött OEFI a 46/2003. (IV.16.) OGY határozattal 
elfogadott „Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészség-
ügyi Programja” végrehajtásának előbb bázisintézmé-
nye, majd szakmai-módszertani központja lett. 

A JELEN: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 
INTÉZET

Az OEFI napjainkban az egészségfejlesztés, nép-
egészségügy területén szakmai-módszertani, irányítá-
si, elemzési, szervezési, képzési, továbbképzési, tudo-
mányos kutatási, szakmai és lakossági kommuniká-

ciós, valamint adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgo-
zási tevékenységet végez. Biztosítja az Egészség Évtize-
de Nemzeti Népegészségügyi Programjának szakmai 
hátterét, valamint országos szinten koordinálja a Prog-
ramhoz kapcsolódó projekteket és pályázatokat. 

Célkitűzéseinkről

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet alapvető 
céljai az alapítás óta eltelt több mint fél évszázadot 
tekintve változatlanok: aktív, magas szintű közremű-
ködés a magyar lakosság egészségének védelmében, a 
hatékony betegségmegelőzés és az emberek egészsége-
sebb életvitelre való motiválása, különös "gyelmet for-
dítva a társadalmilag hátrányos helyzetű lakossági cso-
portokra. Elvi alapjai az esélyegyenlőség, szolidaritás, 
szubszidiaritás, demokratikus részvétel, partnerség, 
átláthatóság, elszámoltathatóság, emberközpontúság, 
szolgáltatói alapállás, fenntarthatóság, ágazatközi-
ség.
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Jelenleg módszertani intézetként, a Nemzeti Nép-
egészségügyi Program egyik megvalósítójaként végez-
zük munkánkat, összehangolva a program fő céljait – a 
lakosság testi-lelki egészségének javítása, a népbeteg-
ségek visszaszorítása, és az idő előtti, megelőzhető 
halálesetek számának csökkentése – fő tevékenysége-
inkkel, koordinálva a Program feladatainak végrehaj-
tását. 

A hatékony egészségfejlesztés sokoldalú módszer-
beli megközelítést igényel. Ezen belül a három fő irá-
nyunk a következő: közösségi részvételen alapuló, több 
partner bevonásával folyó színtérprogramok (önkor-
mányzatok, munkahelyek, iskolák), preventív elemek 
erősítése az alapellátásban, valamint hatékony és fenn-
tartható egészségkommunikáció. 

Feladatainkról 

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet valamennyi 
tevékenysége során a lakosság legszélesebb értelem-
ben vett jólétének biztosítását és az egészségfejlesztési 
ismeretek minél szélesebb körhöz való eljuttatását 
kívánja megvalósítani. Az Intézet alapfeladatai közé 
tartozik az egészségügyi tárcánál folyó egészségpoliti-
kai tervező, elemző munka támogatása, a döntéselőké-
szítés, a koordináció és a megvalósítás segítése. Az In-
tézet segíti az egészség érdekeinek képviseletét és in-
tegrációját az országos, regionális és helyi fejlesztési 
tervekben. Feladataink közé tartozik az egészségfej-
lesztés legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatainak elem-
zése és szintetizálása, az egészséghatás vizsgálat/becs-
lés módszertanának népszerűsítése. Ezen alapul szak-
mai és módszertani fejlesztő munkánk, amelynek 
lényeges eleme az országos elterjeszthetőségű modell-
programok kialakítása az egészségügyi kormányzat 
prioritásaival összhangban.

Különös "gyelmet fordítunk a társadalmat fenyege-
tő, széles tömegek egészségét érintő káros szenvedé-
lyek megelőzésére, csakúgy, mint korunk egyre többe-
ket érintő problémájára, az elhízásra. Célunk annak 
tudatosítása, hogy a helytelen táplálkozás, a mozgás-
szegény életmód és a káros szerhasználat következmé-
nyeként kialakuló betegségek (magasvérnyomás, szív- 
és érrendszeri betegségek, daganatos megbetegedések, 
mozgásszervi problémák stb.) elkerülhetők. Ezeknek a 
– napjaink halálozási statisztikájának élén álló – beteg-
ségeknek a megelőzése érdekében különböző progra-
mokkal, felvilágosító kiadványokkal, pályázati felhívá-
sokkal, szakmai továbbképzésekkel és előadásokkal 

fordulunk a lakossághoz. Programokat dolgozunk ki 
az egészségi állapot társadalmi-gazdasági meghatáro-
zóinak befolyásolására, a meglévő egyenlőtlenségek 
csökkentésére, és a hátrányos helyzetű, kirekesztett tár-
sadalmi csoportok körében végzendő eredményes 
megelőzésre is.

Évek óta működő modellprogramjaink az energia-
egyensúly témakörében a női futó- és gyaloglóklubok, 
valamint az idősek gyalogló klubhálózatának működ-
tetése. Aktuálisan zajló modellprogramjaink közül 
kiemelendő még az iskolai szexedukáció és a HIV-pre-
venció témaköre, amely iskolai óvszer-automata prog-
ram és pedagógusképzés (tréningek és éves konferen-
ciák) formájában valósul meg. Intézetünk több éve 
működteti a 1105/2007. (XII. 27.) Kormányhatározat 
IV/10. megvalósításaként a deszegregációt célzó óvo-
dai szenzomotoros tréningeket.

A dohányzás mint káros szenvedély napjainkra mind 
nagyobb és nagyobb terhet ró az egyénekre és a társa-
dalomra egyaránt: kutatási adataink is alátámasztják, 
hogy a dohányzás kipróbálása és a rendszeres cigaret-
tázás kialakulása is egyre "atalabb életkorban követ-
kezik be. Ezért Intézetünk egyik legfontosabb feladata 
a Dohányzás Fókuszpont keretei között végzett dohány-
zásprevenciós munka, mind a korai megelőzés (óvo-
dai és általános iskolai modellprogramok, hatásvizsgá-
latok, országos felmérések), mind a leszokás segítésé-
nek területein. 

Színtér modell-programjaink közül kiemelkedő 
jelentőségűek munkahelyi egészségfejlesztési program-
jaink (életmódváltó munkahelyi csapatverseny; mun-
kahelyi stresszkezelő, energiaegyensúly és dohányzás-
ról való leszokást támogató modelltréningek; munka-
helyi egészségterv-szaktanácsadás) mind hazai, mind 
nemzetközi vonatkozásban (Move Europe és Mental 
Health című programok).

Az említett tevékenységeken kívül hatáskörünkbe 
tartozik a betegségmegelőzés, egészségmegőrzés és
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-fejlesztés témakörébe tartozó szakmai továbbképzé-
sek szervezése, tanulmányok, elemzések készítése, és 
az egészségfejlesztési programok monitorozása. Az 
OEFI szakmai-módszertani tevékenységének főbb 
elemei a széles körű alkalmazásra javasolható inter-
venciók és modellprogramok kidolgozása, tesztelése 
és kiajánlása; tréningek ill. konferenciák formájában 
megvalósuló képzések; szakmai kommunikáció; mód-
szertani háttéranyagok és kiadványok megjelentetése.
Eddig megjelent módszertani füzetek:

– Az egészségfejlesztés alapelvei – az egészségfej-
lesztés nemzetközi alapdokumentumai

–Az egészségfejlesztés régiókban és településeken
– Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtere-

ken
– Legalább ennyit a közösségfejlesztésről
– Kutatás, monitorozás, értékelés az egészségfejlesz-

tésben
– Az egészséghatás vizsgálat
– Meglévő és működő modellprogramok, valamint 

az iskolai szexedukációs események értékelése
– Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai 

Unióban
– Mentális egészségfejlesztési stratégia - pozitív 

egészségfejlesztés és primer prevenció
– Számoljuk fel egy generáció alatt a szakadékot
– Útmutató a gyors egészséghatás-vizsgálat elkészí-

téséhez
Lakossági kiadványaink:

– „Közösen-könnyebben” az Országos Egészségfej-
lesztési Intézet és az Egészségesebb Munkahelye-
kért egyesület közös életmód programja

– Egészségfejlesztési Glosszárium
– Dohányzás visszaszorítása
– Derűs időskor - Aktív időskort támogató közös-

ségi programok
– „FONTOS, nem fontos”
– Cukorbeteg a családban
– Nemzeti AIDS Stratégia (2004-2010)
– Szoptatós füzet
– Táplálkozási ajánlások a magyarországi felnőtt 

lakosság számára
– Táplálkozási ajánlások várandós és szoptató 

anyáknak
– A szív konyhájának receptkönyve
– Egyem vagy ne egyem?
– „Gömböc Család”
– Szakmai ajánlás az iskolai büfék korszerű kínála-

tának megvalósításához

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEINKRŐL

Szakmai konzultáció és tanácsadás révén együtt-
működést alakítottunk ki az egészségügyi kormány-
zattal, hiszen korszerű egészségpolitika nem működ-
hetne hatékony egészségfejlesztés nélkül. Ez a munka 
megalapozza a hazai népegészségügyi ellátórendszer 
átalakítását, továbbá szakmai segítséget nyújt az intéz-
ményrendszer egészségfejlesztési feladatainak végre-
hajtásában. Az egészségfejlesztés ma már egyértelmű-
en interszektoriális tevékenység, túlnőtt az egészség-
ügyi ágazat kompetencia határain, ágazatközi egész-
ségpolitikai célokat jelölve ki irányvonalul. Intézetünk 
ennek elérése érdekében – a szakminisztérium mellett 
– együttműködik más tárcákkal is, amelyekkel közö-
sen dolgozza ki egészség-hatásvizsgálatok szakmai és 
módszertani alapjait, továbbá segíti azok eredményei-
nek széles körű elterjesztését.

Munkánk hatékonyságának növelése érdekében 
együttműködünk az ÁNTSZ intézményrendszerével 
(országos, regionális és kistérségi intézetek), az egész-
ségügyi alap- és szakellátással, a szakterület oktató, 
tudományos és kutató intézményeivel, szakmai társa-
ságokkal, az ágazaton belüli szakmai szervezetekkel és 
fórumokkal, civil szervezetekkel, színtérszervezetek-
kel, egészségfejlesztést oktató felsőfokú intézmények-
kel, amelyek céljai a mi célkitűzéseinkhez hasonlóak 
vagy egybevágóak azokkal.

Lényeges feladatunk az egészségfejlesztés partnere-
ivel való együttműködés kezdeményezése, fenntartása 
és fejlesztése. Ebben kiemelt szerepet töltenek be a 
települési önkormányzatokkal, kistérségi társulások-
kal, önkormányzati szövetségekkel, a forpro"t gazda-
sági szervezetekkel, a munkahelyekkel való közös te-
vékenységeink. Fontosnak tartjuk az egészség társa-
dalmi-gazdasági meghatározóit befolyásoló, egyéb ága-
zatok (pl. oktatásügy, munkaügy, szociális szféra, kör-
nyezetvédelem stb.) keretei között működő intézmé-
nyekkel való kapcsolatfenntartást is. Ezek közül ki-
emelhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TAMOP 
6.1.2. programjának szakmai előkészítési munkálatai-
ban végzett szakértői tevékenységünk, vagy az egész-
ségfejlesztési programok szakmai megfelelőségi krité-
riumrendszerének összeállításában való részvételünk.

Az OEFI az egészségfejlesztés területén folyó nem-
zetközi együttműködés egyik szereplője. Ennek fő for-
mái az Európai Unió szakértői hálózataiban való rész-
vétel, az uniós elvek és akciók hazai képviselete, az 
európai „legjobb gyakorlatok” terjesztése. Szoros az 
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együttműködésünk a Nemzetközi Egészségfejlesztési 
és Nevelési Unióval (IUHPE), ennek keretében regio-
nális koordinatív szerepet is betöltünk. Közreműkö-
dünk az Európai Unió népegészségügyi programjai-
nak hazai koordinálásában és megvalósításában is, 
továbbá az Egészségügyi Világszervezet (WHO) együtt-
működési központjaként működünk, ellátva annak 
hazai szakmapolitikai képviseletét. Kapcsolatot tar-
tunk továbbá a Világszervezet minden olyan hivatalá-
val, amelynek munkája összefügg Intézetünk tevé-
kenységével, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Prog-
ram feladataival. 

Az OEFI tevékenysége illeszkedik az Európai Unió 
népegészségügyi prioritásaihoz is, ennek alapján részt 
veszünk az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelő 
programok kidolgozásában és koordinálásában. Szak-
mai együttműködéseket alakítottunk ki az Európa 
Tanáccsal és egy sor egyéb európai szakmai szervezet 
(pl. EuroHealthNet, European Men’s Health Forum, 
European Network for Workplace Health Promotion) 
projektjeiben (pl. Promo, Engender, Determine, Move 
Europe, Mental Health: „Work in tune with life”) 
veszünk részt megvalósító partnerként. Együttműkö-
dünk a CDC-vel (Centers for Disease Control and 
Prevention, USA) egy nemzetközi kutatássorozat 
(Global Youth Tobacco Survey) hazai kivitelezésében.

Egészségfejlesztés című intézeti folyóiratunkról

Szakmai folyóiratunk fél évszázada, 1960-ban indult 
Egészségügyi Felvilágosítás címmel, az Egészségügyi 
Minisztérium Egészségnevelési Központja szervezési 
és módszertani tájékoztatójaként. Az első lapszámok 
még kézi sokszorosítással készültek. 1963-tól már lap-
engedélyes, kéthavonta megjelenő folyóirattá vált. 
1976-tól Egészségnevelés címen jelent meg, míg 2004 
óta Egészségfejlesztés néven, korszerű formában publi-
káljuk lapszámainkat.

A lapban rendszeresen megjelenő témák egyebek 
mellett, a mentálhigiéné, az egészséges táplálkozás, a 
testmozgás, a szabadidősport, a szexuális felvilágosí-
tás, a dohányzás elleni küzdelem. 

Folyóiratunkon kívül a szakmai és a lakossági egész-
ségkommunikációra jelentős lehetőséget ad az intézeti 
weboldal (www.oe".hu) szakmai anyagokkal való fo-
lyamatos ellátása, és nyomtatott kiadványaink terjesz-
tése is. 

A JÖVŐ: „JOBB AZ EGÉSZSÉG AZ EGYENLŐBB 
TÁRSADALMAKBAN.”

Az „egészséget minden szakpolitikába” elv megva-
lósítását segítjük. Az egészség társadalmi és gazdasági 
meghatározói, mint pl. a lakhatási körülmények, a jö-
vedelem, az iskolázottság, a foglalkoztatottság, a mun-
kakörülmények vagy az alapvető egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatások hozzáférhetősége az egészség olyan 
determinánsai, amelyek befolyásolásával kapcsolatban 
az egészségügyi ágazat lehetőségei korlátozottak. Eb-
ből következik, hogy az egészségi állapot és az életmi-
nőség javításában az összes érintett ágazat (oktatás- és 
foglalkoztatáspolitika, gazdaságpolitika stb.) felelős-
ségvállalása és az egészség érdekében való együttmű-
ködése döntő szerepet játszik. 

A lakosság egészségi állapotában megnyilvánuló 
elkerülhető egészségi egyenlőtlenségek nagy része az 
egészség társadalmi – gazdasági meghatározóival mu-
tat szoros összefüggést, illetve azokon keresztül csök-
kenthető. Az Európai Unió kezdeményezései közül 
kiemelendő a DETERMINE projekt, amely az elkerül-
hető egészségi egyenlőtlenségek társadalmi és gaz-
dasági meghatározóinak terén ösztönzi a cselekvést. 
A projekt – amelynek hazai koordináló szervezete 
Intézetünk – átfogó célja, hogy a döntéshozók körében 
nagyobb tudatosságot ébresszen annak érdekében, 
hogy az egészséget szempontként kezeljék a szakpoli-
tika-alakítás során. Mind a DETERMINE projekt ed-
dig elért eredményei, mind a hazai egészségi egyenlőt-
lenségek társadalmi és gazdasági hátteréről rendelke-
zésre álló elemzések és adatok megfelelő alapot szol-
gáltatnak a szakpolitikusok és döntéshozók számára 
ahhoz, hogy felismerjék: a lakosság egészségi állapotá-
nak lényeges javulása nem érhető el pusztán az egész-
ségtudatosabb életmódra való ösztönzés vagy az egész-
ségügyi ellátórendszer fejlesztése révén. Jelenleg is 
futó projektünk és annak 2011-es folytatása a döntés-
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hozó szakpolitikusok megszólításával és kezelési alter-
natívát jelentő „legjobb gyakorlatok” bemutatásával a 
"gyelmet a méltánytalan egészségi egyenlőtlenségek-
re, és azok strukturális, társadalmi gyökereinek szak-
politikai befolyásolási lehetőségeire irányítja. 

A fentiek mellett munkánkat a jövőben is a színtér-
fejlesztések, a központi népegészségügyi feladatok és 
módszertani fejlesztések hármassága, valamint az 
országos és helyi szintű fejlesztési politikák és a dön-
téshozatal támogatása jellemzi majd. 

Generáljuk és támogatjuk azon tevékenységeket, 
melyek az egészségfejlesztés korszerű elvein alapul-
nak, beleértve az egészség pozitív és átfogó megközelí-
tését, melyek "gyelembe veszik az egészséget befolyá-
soló tényezőket, és értékként kezelik az érintettek 
partneri részvételét, az esélyegyenlőség megvalósítá-
sát, a méltánytalan egészség-különbségek csökkenté-
sét, valamint a környezeti fenntarthatóság szempont-
jait. Intézetünk változatlan alap"lozó"ája honlapunk 
nyitó oldalán is olvasható: „Egészség, humanitás, tole-
rancia, partnerség”.
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Összefoglalás: A tanulmány a közoktatásban és a tanárképzésben vizsgálja az egészségfejlesztést. Az 
alapvető fogalmak – egészség, egészségfejlesztés – meghatározása után az oktatást a társadalom alrend-
szereiben helyezi el.  Alakulástörténetébe ágyazottan elemzi az egészségfejlesztés megjelenését a felsőok-
tatásban és közoktatásban, és kísérletet tesz a közeljövő feladatainak kijelölésére.
Kulcsszavak: egészség, egészségfejlesztés, társadalmi alrendszerek, közoktatás, tanárképzés

Summary: The study examines health promotion in public and higher education, especially in teacher 
training. Subsequent to de&ning health and health promotion, education is localized in the sub-systems of 
society. The introduction of health promotion in public and higher education is analysed along with its 
development, and mid-term objectives are attempted to be set. .
Keywords: health, health promotion, social subsystems, public education, teacher training

Egészségfejlesztés a közoktatásban és
a tanárképzésben

Health promotion in public education and teacher 
training

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. – Tel./Fax: (62) 544 737 – E-mail: Benko@jgypk.u-szeged.hu

A címben megjelölt téma vizsgálatához először a 
kulcsfogalmakat értelmezzük, majd a vizsgálati eleme-
inket, az oktatást, a közoktatást és a felsőoktatást a tár-
sadalom rendszerébe illesztjük. Ebben a fogalmi és 
társadalmi rendszerben elemezzük a közelmúlt törté-
néseit, és kísérletet teszünk a közeljövő feladatainak 
kijelölésére a hatékony megvalósítás esélyeinek növe-
lése érdekében.

FOGALMAK: EGÉSZSÉG, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

A történelem során számos tudományos értelmezés 
született az egészségről. Az elmúlt évtizedek meghatá-
rozásaiban a multidiszciplináris szemlélet volt a közös. 
A legtöbbet idézett a WHO 1946-os alapdokumentu-
mában megfogalmazott de"níció: „az egészség nem a 
betegség vagy nyomorúság hiánya, hanem a testi, lelki 
és szociális jóllét állapota”.

A közelmúlt egészségértelmezései többségében in-
tegratív modelleket vázoltak fel. A természeti, a társa-
dalmi környezet, a rendelkezésre álló források mérté-
ke, a problémák leküzdése, az érzelmek irányítása, a 

sikerélmény, az elégedettség mind-mind az egészségi 
állapot meghatározói között szerepelnek [1, 2, 3]. Az 
egészséget befolyásoló tényezők között a spiritualitás 
is szerepet játszhat [4]. Egyik meghatározónak tartjuk, 
hogy az egészség dinamikus folyamat, ami az egyén 
cselekvőképességének aktuális eredménye a teljes élet 
során. Az egészséget a mindennapokban szubjektíven 
éljük meg, és az egyénnek akkor is lehet egészségérze-
te, ha krónikus beteg, vagy egészségtelen körülmények 
között él, vagy súlyos krízisben van. Tehát az egészség-
betegség folyamata nem redukálható egyszerűen pa-
togén organikus folyamatokra [5]. Antonovsky kulcs-
fogalma a koherencia érzet [sense of coherence], ami 
azt jelenti, hogy az egyén milyen mértékben rendelke-
zik általánosítható, tartós, dinamikus bizalomérzettel 
arra vonatkozóan, hogy a belső és külső környezet ese-
ményei számára strukturáltan, kiszámíthatóan, belát-
hatóan alakulnak, a követelményeknek megfelelő erő-
források rendelkezésére állnak, és az események az 
egyén számára kihívást jelentenek, megéri az erőkifej-
tést [6].

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az egészség 
akkor adott, ha: az egyén szociálisan integrálódott, a 



változó terhelésekhez alkalmazkodni tud, individuális 
önállóságát megőrzi, és megteremti az összhangot a 
biogenetikai, a "zikai, a pszichológiai és a szociális 
lehetőségek között.

Az itt röviden vázolt egészségszemléletre épül az 
egészségfejlesztésről alkotott felfogásunk. Az Ottawa 
Charta szerint: „Az egészségfejlesztés az a folyamat, 
amely képessé teszi az embereket egészségi állapotuk 
fokozottabb ellenőrzésére és javítására” [7]. Az egész-
ségfejlesztés magába foglalja az összes nem terápiás 
egészségjavító tevékenységet, módszert. Így a preven-
ciót, a mentálhigiénét, az egészségnevelést, az önsegí-
tést. Az egészségfejlesztés folyamatában „az egészséget 
az ember teremti és éli meg mindennapi élete díszletei 
között, ott ahol tanul, dolgozik, játszik és szeret” [7]. 
Az egészségfejlesztés módszere lehet az egyéni tanács-
adás, az oktatás-nevelés, a jogalkotás. Mindegyik mód-
szer alkalmazása során a leghatékonyabb szervezeti 
keret az egészségfejlesztő projekt.

TÁRSADALMI ILLESZKEDÉS

A luhmanni társadalmi alrendszerek elméletére ala-
pozva a modern társadalmak dinamikája a következő 
társadalmi alrendszerekkel írható le: gazdaság, politi-
ka, közigazgatás, oktatás, egészségügy, tudomány, val-
lás, család. A modern társadalmak funkcionális szem-
pontból di�erenciáltak, minden egyes alrendszer meg-
határozott társadalmi feladatokat lát el, de ezzel egyút-
tal bizonyos szükségleteket is kielégít más alrendsze-
rek számára [8]. A társadalmi alrendszerek és szer-

vezeteik között nagyon bonyolult kölcsönhatás van. 
A társadalmi feladatokat felosztják a társadalmi al-
rendszerek egymás között. Minden egyes társadalmi 
alrendszer az összes többiért is végzi a saját speciális 
feladatait. Az új feladatok nehezen oszthatók rájuk, 
még nehezebben észlelhetők számukra, mert mind-
egyiknek megvan a maga speciális, szűk társadalmi 
feladata. Ez a magyarázata annak, hogy miért nehéz 
megküzdeni a társadalom számára az új problémákkal 
[9].

Bár az egészségfejlesztés 15–20 éve ismeret és gya-
korlat a magyar társadalomban, a – fenti rendszer-
szemlélet alapján – érthetjük meg, hogy miért épül be 
nehezen a társadalmi alrendszerek tevékenységébe. 
Az egészségügy már régen létrejött, mint alrendszer, 
ezért óhatatlanul hárítható az egészséggel kapcsolatos 
felelősség erre az alrendszerre. Ezek a szervezetek 
problémák megoldására – a betegségek gyógyítására 
– jöttek létre, mert a betegség probléma. Az egészség 
nem probléma. Nincsen, nem jött létre külön társadal-
mi alrendszer, amely az egészségfejlesztésért lenne 
felelős [1. ábra].

Az egészségfejlesztés az összes társadalmi alrend-
szert célozza meg, kapcsolódva azok elsődleges társa-
dalmi feladatához, így minden társadalmi alrendszer 
más kapcsolódási pontokat kínál fel az egészségfej-
lesztés számára.

Jelen vizsgálódásunk tárgya az egészségfejlesztés 
szempontjából az oktatás, annak is két területe: a köz-
oktatás és a felsőoktatás, leszűkítve a felsőoktatásnak a 
közoktatáshoz szervesen kapcsolódó területére, a pe-
dagógusképzésre.

Forrás: Grossmann és Scala 2004

1. ábra
Az egészség számára nincs külön társadalmi alrendszer

amely az egészségfejlesztésért lenne felel�s.
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Az oktatási célok, feladatok megfogalmazásánál az 
egészségértelmezésünkre, az egészségfejlesztés tartal-
mi módszertani súlypontjaira, valamint a társadalmi 
rendszerszemléletű meghatározottságra fogunk építe-
ni.

Az egészségfejlesztés oktatásának az a célja, hogy az 
ismeretekkel ellátott személyek szabadon választhas-
sanak, dönthessenek. Ennek a célnak az eléréséhez 
kognitív (információszerzés, megértés) a�ektív (érzel-
mek, viselkedésminták) és a magatartásra, életmódra 
(készségek) irányuló elemeket kell az oktatásnak, ne-
velésnek – és természetszerűleg – a képzésnek tartal-
maznia. A tanulás folyamatát az egészségfejlesztés 
szempontjából di�erenciáltan értelmezzük, ami azt 
jelenti, hogy a tanulás nemcsak funkcionális tudás-
szerzés, hanem önmagunk észlelése, értékek értelme-
zése, cselekvési képességek megszerzése, identitáske-
resés. Az oktatásnak  egészség- és cselekvés-orientált-
nak kell lennie. Ennek érdekében az egyén mindig a 
természeti társadalmi környezetének integráns része-
ként jelenik meg, azaz  pl. a diák a családjához, a kor-
társcsoportjához, a lakókörnyezetéhez, a rokonaihoz, 
és számos más kiscsoporthoz (sportklub, hittanos cso-
port, zenedei csoport, nyelvtanfolyami csoport) is tar-
tozik az iskola mellett. Cél, hogy minden résztvevő 
képes legyen saját egészségképe meghatározására. Az 
egészségfejlesztés legfontosabb módszere az oktatás-
ban is az egészségfejlesztő projekt [9, 10].

Az oktatás alrendszere magában foglalja a közokta-
tást, a felsőoktatást, azon belül a pedagógusképzést.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS-
BEN ÉS A KÖZOKTATÁSBAN A BOLOGNAI 
FOLYAMAT ELŐTT ÉS UTÁN

A kilencvenes évek elejétől néhány felsőoktatási 
intézményben a pedagógusok számára már voltak 
elérhető egészségfejlesztési képzések. Ezek a képzések 
szervesen illeszkedtek a tanárképzés és tanártovább-
képzés rendszerébe a jogszabályi háttér, a Nemzeti 
Alaptanterv, és pedagógusképzések "nanszírozási hát-
tere szempontjából egyaránt.

Kezdetben Magyarországon is a rövid – pedagógu-
sokat megcélzó – továbbképzések jelentek meg. Ezek a 
30 órás érzékenyítő programoktól kezdve a 120 órás 
továbbképzéseken át a posztgraduális képzésekig ter-
jedtek. A rövid képzések célja az volt, hogy a résztve-
vők képessé váljanak az egészséget károsító viselkedés 

minták felismerésére és megelőzésére, példaértékű 
attitűd felmutatására a velük kapcsolatba kerülő embe-
rek számára.

A 120 órás továbbképzések már azokat a pedagógu-
sokat célozták meg, akik mélyebben érdeklődtek az 
egészségfejlesztés iránt, melyek moduljai az egészség-
fejlesztés komplex elvárásaihoz illeszkedve az alábbiak 
voltak: „Egészséges életmód”; „Lelki egészségvéde-
lem”; „Egészséges társadalom”; „Kon�iktuskezelő tré-
ning”.

Az „Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú 
továbbképzési szak”[11] már azoknak a pedagógusok-
nak (és más segítő szakembereknek) szólt, akik hiva-
tásszerűen akartak az egészségfejlesztéssel foglalkozni 
(az egészségfejlesztés kifejezés fogalom használata elő-
ször Magyarországon ezzel a szakirányú továbbképzé-
si szakkal jelent meg, mely képzés alapítója e sorok 
írója volt). Ez a posztgraduális képzés az interszekto-
ralitás és multidiszciplinaritás szempontjait "gyelem-
be véve egyszerre volt képes egészségfejlesztő és men-
tálhigiénés ismereteket nyújtani különböző előkép-
zettségű diplomások számára. A képzés célkitűzése az 
volt, hogy a résztvevők – pedagógusok, óvónők, védő-
nők, menedzserek, népművelők, lelkészek, orvosok, 
jogászok, rendőrök, katonatisztek stb. – közös nyelvet 
alakítsanak ki. Ez a képzés elsősorban nem önálló szak-
ma létrehozását szolgálta, hanem olyan az egészségfej-
lesztés szempontjából alapvető ismereteket, képessé-
geket, szemléletet közvetített, melyeket a legkülönfé-
lébb szakterületeken dolgozók saját eredeti képzettsé-
gükbe, és ezáltal alaptevékenységükbe integrálhattak.

A pedagógus alapvégzettségű posztgraduális hall-
gatók számára elérhető volt a pedagógus szakvizsgára 
felkészítő egészségfejlesztő mentálhigiénikus program 
is [12, 13].

A pedagógus továbbképzéseken túl az egészségfej-
lesztés beépült a graduális pedagógusképzésbe is, elin-
dult az egészségtan tanárok képzése főiskolai és egye-
temi szinten. Az alapítási kormányrendelet szerint 
olyan tanárok képzésére irányult, „akik a testi, lelki, 
szociális egészség fogalomra alapozott egészségtani, 
egészségmegőrző és mentálhigiénés ismeretekkel ren-
delkeznek” – ... akik az egészséges életmódot, a test- és 
egészségkultúrát modellként alkalmazzák és közvetí-
tik, illetve egészségügyi és egészségpedagógiai szakis-
mereteik rendszerezésével és alkalmazásával képesek 
a mentálhigiénés szemlélet kialakítására, tudományte-
rületük alkotó művelésére és továbbfejlesztésre” [14]. 
A 90-es évek második felében az ország kilenc egyete-
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mének és főiskolájának oktatóiból létrejött hálózat 
műhelymunkája nagyban segítette ezt a tevékenységet 
[15].

Az országos hálózat kiépülése mellett a felsőoktatási 
intézményekben megindult a külföldi egyetemekkel 
való oktatói, hallgatói mobilitás, valamint tananyag 
fejlesztő programok segítségével az európai integráció 
[16, 17].

A 2006-ban induló bolognai folyamat keretében a 
pedagógusok alap és tovább képzési rendszerében 
bekövetkezett változások az egészségfejlesztésre irá-
nyuló pedagógus képzéseket is erőteljesen érintette. 
A bolognai folyamat alapját jelentő két szintű képzés 
erőltetett és gyors bevezetésének, és az ezzel járó kap-
kodásnak köszönhetően a tanár master szakok, vala-
mint az azokat  megalapozó BSc, és BA szintű képzé-
sek akkreditációs anyaga sok esetben a képző intéz-
mények összehangolt együttműködését nélkülözve 
jött létre. Számos BSc, BA szak több szakterület össze-
vonásából jött létre és ezt a folyamatot sokszor az erő-
politika, nem a szakmai konszenzus irányította. Az 
egészségfejlesztés tanár master és az elsődleges beme-
neteként szolgáló rekreációszervezés egészségfejlesz-
tés BSc szak is magán viselte ezeket a jegyeket [18].

A két szintű képzésben a két, vagy másfél szakos 
tanárképzés modellje, és megvalósítása nagyon sok 
problémát vetett fel. A közoktatásban, mint társadalmi 
alrendszerben nem történtek meg azok a szervezeti és 
"nanszírozási változások, amelyek segítségével ezeket 
a tanárokat a közoktatásba integrálni lehetne. Ahhoz, 
hogy ezeket a közoktatáshoz kapcsolható feladatokat 
– mint pl. egészségfejlesztés, környezetvédelem, kom-
munikációs kultúra, nemzeti és demokratikus értékek 
közvetítése – megvalósíthassák, képessé kell tenni a 
közoktatást a feladat és szakemberek befogadására. 
Teljesen egyet tudunk érteni a felsőoktatás és a közok-
tatás változásait sürgető Szárny és Teher címen (2009) 
megjelent ajánlás számos gondolatával, mely a peda-
gógus képzés és a közoktatás alapvető átalakítását szor-
galmazza.

Az egészséggel kapcsolatban a közoktatásban az 
egyik legfontosabb jogszabály a vizsgált időszakból 
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról [13]. A köz-
oktatásról szóló törvényhez kapcsolódó kormány-
rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szólt [19]. 
A nemzeti alaptantervben jelentős ellentmondásokat 
tárhatunk fel az iskolai egészségnevelés, fejlesztés 
szempontjából A dokumentumban az egészségnevelés 
két területen jelent meg: a műveltségterületek, és az 

összes műveltségterületnek előírt feladatok között. Az 
egészségtan ismereteit a természettudományos művelt-
ségterülethez kapcsolta a dokumentum. Ez a besoro-
lás – a multidiszciplináris szemlélettel ellentétben – a 
hagyományos testi, és higiénés szempontok hangsú-
lyozását jelentette .A feladatot a biológia tantárgy ker-
tébe/mellé rendelte.

A miniszteri rendelet az összes műveltségterület-
nek előírt feladatok között egy önálló fejezetet jelölt ki 
a Testi és Lelki Egészségnevelésre – a Hon- és Népis-
meret; Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz; 
Környezeti nevelés; Kommunikációs kultúra; Tanulás; 
Pályaorientáció – mellett, amely szemléletében – ellen-
tétben a biológia tanárokra osztott tanítási feladattal 
– erőteljesen közelített a nemzetközi egészségfejleszté-
si szemlélethez és a felsőoktatás egészségfejlesztési ok-
tatási/képzési koncepciójához. De az összes műveltség 
területhez előírt feladatok szakszerű megvalósításá-
hoz nem biztosított a minisztérium egyetlen rendelete 
sem előfeltételeket, az iskoláknak, hogy ezeket a fel-
adatokat szakszerűen megvalósíthassák, pl. szakirá-
nyú végzettség, vagy alapvégzettség, vagy pedagógus 
szakvizsga megszerzését, vagy más továbbképzést. En-
nek a szakmai háttérnek a hiánya, valamint a tantárgy 
centrikus közoktatás szerkezetéből kiindulva joggal 
feltételezhetjük, hogy csak véletlenszerűen épülhetett 
be a korszerű egészségfejlesztés az iskola tevékenysé-
gébe.

A következő – témánk szempontjából – fontos ren-
delet az oktatási miniszter alaptantervre vonatkozó 
módosító rendelete, melyben az egészségfejlesztést az 
alaptanterv integráns részévé tette [20]. Az első számú 
melléklet az 5–8. osztályban a fejlesztés kiemelt terüle-
tének tekintette „a test és lélek harmonikus fejlesztését 
a mozgásigény kielégítésével ... az egészséges életmód-
ban a tudatosság szerepének bemutatásával, az érzel-
mi intelligencia gazdagításával; az önismeret alakítá-
sával, az önértékelés képességének fejlesztésével, az 
együttműködés értékének tudatosításával a családban, 
a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.”  
Az ajánlott tantárgyi rendszerben a biológia és egész-
ségtan tantárgy egymás mellett jelentek meg. 5., 7., 8. 
évfolyamon, 6. évfolyamon önállóan az egészségtan. 
Azzal, hogy az egészség fejlesztését továbbra is egyet-
len diszciplína – a biológia tantárgy – mellé rendelte a 
jogszabály, megvalósíthatatlanná tette a mellékletben 
megfogalmazott elvárást, a multidiszciplináris szemlé-
letet, ami a biológia tanártól nem várható el, hisz az ő 
képzése nem erre irányult. 
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A tantárgy követelményeit az OM rendelet első 
számú melléklete [20] értelmében rendeleti szinten 
szervesen kapcsolódtak az egészségtan tanár, valamint 
az egészségfejlesztés mentálhigiéné szakirányú tovább-
képzési szak és az egészségfejlesztés mentálhigiéné pe-
dagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-
képzési szak alapítási és indítási dokumentumaiban 
megfogalmazott képzési célokkal és feladatokkal. Te-
hát ezt a feladatot az egészségtan tanár (és a többi fel-
sorolt szakember) tudja (tudná, tudta volna) a követel-
ményeknek megfelelően ellátni. A rendelet sehol nem 
írta elő az egészségtan tantárgy tanításához ezeket a 
képesítéseket. Ez az alapvető hiány a rendszerben. Még 
azt is gondolhatta volna az ember – az idézett doku-
mentumok láttán – hogy egy igazi iskolapéldáját lát-
hatja a társadalmi alrendszerek szerves összekapcsolá-
sának, azaz a hatalmi eszközök – a jogalkotás – a köz-
oktatást és felsőoktatást szabályozó rendeletek minta-
szerű kapcsolata eredményeként az egészségfejlesztés 
feltételei a közoktatásban és a felsőoktatásban adottak. 
Ehhez az egymáshoz kapcsolódó rendszerhez járult 
még az a – mind szemléletében, mind tartalmában a 
többi jogszabállyal harmóniában lévő, a korszerű egész-
ségfejlesztés kívánalmainak megfelelő ún. Segédlet, 
amit az Oktatási Minisztérium adott ki [21].Ezzel 
szemben a közoktatási gyakorlatban az történt, hogy 
az iskolák nagy többségében – az egyes kivételektől 
eltekintve – nem tudták ezt a feladatot befogadni, 
elsődleges feladataik közé szervesen integrálni. A tan-
tárgyi oktatásra, kötelező óraszámra, szaktanári mun-
kamegosztásra irányuló feladatok prioritása az iskola-
igazgatókat nem motiválta, nem motiválhatta arra, 
hogy a korszerű egészségfejlesztésre épülő egészség-
tervet készítsenek, ahhoz szakembert biztosítsanak, 
aki az iskola többi tanárával és az iskolai védőnővel, 
iskolaorvossal, és más az iskolához kapcsolható szak-
emberrel, egészségfejlesztő projekt formában megva-
lósítsa. Mindezt a tevékenységet kistérségi, városi, 
vagy regionális szinten hálózatban működtessék a töb-
bi egészségfejlesztő szakemberrel, az ANTSZ egész-
ségfejlesztő szakemberének támogatásával. Helyette 
többnyire az egészségtan órákat biológia (vagy más 
szakos) tanár tartotta.

Az egészségfejlesztés integrálásának lehetőségei a 
közoktatásban. A közeljövő feladatai

Az egészségfejlesztés integrálása a közoktatásba 
csak a tanárképzés és a közoktatás szükségszerű átala-
kításának részeként képzelhető el. A társadalmi alrend-
szerekről írt gondolataink alapján ez a feladat csakis az 

összes társadalmi alrendszerrel együtt valósítható 
meg. Így a család, a gazdaság, a politika és a többi 
alrendszer szerepvállalása is szerves része kell, hogy 
legyen ennek a folyamatnak. Egyetértünk azzal, hogy 
„ezekhez a változásokhoz az egész nemzetre szükség 
van” [22]. Azzal már nem tudunk egyetérteni, hogy 
„legyen az iskola egy olyan sziget, amely őrzi az értéke-
ket és szeretetteljes, a pozitív énképet gazdagító közös-
ségi élményeket adjon”[22]. Ez az iskola izolációjához, 
és a gyerekek kettős szocializációjához is vezethetne. 
Egyetértünk az ajánlásnak azzal a gondolatával, hogy 
a közoktatás kulcsa a pedagógus személye, valamint 
azzal, hogy a „nevelés oktatás célja az, hogy a tanuló 
szilárd értékrenddel bíró iskolai közösségekben... rend-
szerezett tudást szerezzen.” Véleményünk szerint nem 
elég, ha az iskolán kívüli világ – a többi társadalmi 
alrendszer – nem törekszik ugyanerre a célra. Kulcse-
lemnek tekintjük azt a pedagógiai szemléletet, amely 
az „értékek és a sikerek elismerésére való koncentrá-
lást helyezi előtérbe a hátrányok és a kudarcok hang-
súlyozása helyett” [22]. Egyetértünk annál is inkább, 
mert ez a hagyományos egészségnevelést felváltó egész-
ségfejlesztés paradigmaváltozásának egyik fontos is-
mérve. A közoktatásban kulcselemnek tartjuk, hogy a 
„helyes oktatáspolitika integrációpárti” [22]. Az integ-
rációs szemléletet és gyakorlatot nemcsak makrotár-
sadalmi szinten kell megvalósítani, hanem minden 
egyes iskolában. Ez a feladat az iskolaigazgatók vezeté-
sével az egész iskolára vonatkozik, amihez jogszabá-
lyok, erőforrások (pénzügyi, szakmai) szükségesek.  
Ebbe a modellbe könnyen tud integrálódni az egészsé-
get, mint egyik legfontosabb társadalmi értéket közve-
títő szakember az egészségfejlesztés tanár. Ez a tanár 
képes arra, hogy ennek az értéknek a közvetítésére 
készségeket fejlesszen, gyakorlatba integrált tudást 
közvetítsen, és a diákokat di�erenciáltan kezelje. Szem 
előtt tartja a diákok természeti, társadalmi környeze-
tét. Mindezt képes tenni az osztályteremben, az isko-
lában, és az iskolai környezet integrálásával, a legkor-
szerűbb módszer – az egészségfejlesztő projekt – alkal-
mazásával. Ennek a tevékenységnek a diákok mellett 
az iskola pedagógusai és más alkalmazottai, valamint a 
szülők, nagyszülők is aktív részesei, és a tevékenység-
be integrálni képes azokat az intézményeket, melyek 
az egészségfejlesztő tevékenységhez kapcsolhatók.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez szükséges a peda-
gógus pálya presztízsének emelése, a pedagóguskép-
zés minőségének biztosítása. Fontos előfeltétele ezek-
nek a feladatoknak a megvalósításához a felsőoktatás-
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ban a tanárképzés átalakítása, a kétszintű képzés meg-
szüntetése. A hivatás személyiség kialakítását – szak-
mai, módszertani felkészítését –, lehetővé tevő peda-
gógus képzés biztosítása a legfontosabb feladat az egész-
ségfejlesztés tanár szakon is.

IRODALOM

  1. Becker, P.: Die Bedeutung integrativer Modell von Gesundheit
und Krankheit für die Praevention und Gesundheitsförderung. 
Anforderungen an allgemeine Modelle von Gesundheit und 
Krankheit.In: Paulus P (Hrsg.) Praevention und Gesundheits-
förderung. Köln, 92-95, 1992

  2. Badura,B.: Gesundheitsförderung aus soziologischer Sicht. In: 
Paulus P (Hrsg.) Praevention und Gesundheitsförderung. 
Köln, 43-52, 1992

  3. Hurrelman, K., Laaser, U. (Hrsg.): Handbch Gesundheitswis-
senscha"en. Weinheim, 1998

  4. Göpel, E.: Provokation zur Gesundheit, Beitraege zu einem 
Re}exiven Versteandnis von Gesundheit  und Krankheit, 
Frankfurt/Main, 1994.

  5. Antonovsky, A.: Gesundheitsforschung versus Krankheitsfors-
chung In: Franke,A;Broda,M.(Hrsg): PsychosomatischeGe-
sundheit.Versuch einer Abkehrvom Pathogenese-Konzept. 
Dvgt-Verlag, Tübingen, 3-14, 1993

  6. Antonovsky, A.: Salutogenese. Zur Entmysti!zierung der 
Gesundheit. Dvgt.Verlag, Tübingen, 1997

  7. Ottawa Charta 1986 Ottawa, Kanada in: Benkő, Zs.,Tarkó, 
K.: Iskolai Egészségfejlesztés. JGYF  Kiadó, Szeged, 2005

  8. Luhmann, N.: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen 
=eorie. Suhrkamp, Franfurt a. Main, 1984

  9. Grossmann, R., Scala, K.(ford. Lippai László): Egészségfejlesz-
tés és szervezetfejlesztés. JGYFK, Szeged, 1994

10. Benkő, Zs., Tarkó, K.: Iskolai Egészségfejlesztés. JGYF  Kiadó, 
Szeged, 2005

11. A művelődési és közoktatási miniszter 6/1998. (III. 25.) MKM 
rendelete az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú 
továbbképzési szak képesítési követelményeiről. Magyar Köz-
löny, 25:2098-2099, 1998

12. Az oktatási miniszter 41/1999. (X. 13.) OM rendelete a peda-
gógus-szakvizsga képesítési követelményeiről. Magyar Közlöny, 
90:5715-5717, 1999

13. 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról.
14. A Kormány 160/1997. (IX. 26.) Korm. rendelete a főiskolai és 

az egyetmi szintű egészségtan-tanár szakok képesítési követel-
ményeiről. Magyar Közlöny, 82:5809-5811, 1997

15. Benkő, Zs., Erdei, K.(szerk.): Egészségfejlesztés felsőfokon. 
JGYFK, Szeged, 2002

16. Benkő, Zs.( Editor of Series): Integrated programmes for lower-
primary teacher training. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 
Szeged, 2004

 17. Benkő, Zs.(Editor of Series): CANDOR - Changing the attitu-
de of teachers through normal and distance learning for open 
human relationships. JGYF Kiadó, Szeged, 2004

18. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok 
képzési és kimeneti követelményeiről.  36/II, 2006

19. OM rendelet az Alaptantervről. 130, 1995
20. OM Rendelet az alaptantervről, in:Magyar Közlöny, 43:198-

203, 2003
21. OM kiadványa : Segédlet az Egészségterv készítéséhez. 2004
22. Csermely, P., Fodor, I., Joly, E., Lámfalussy, S.: Szárny és teher 

- Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének ujjáépítésére és a kor-
rupció megfékezésére, Bölcsek Tanácsa Alapítvány, 2009



népegészségügy / 88. évfolyam 1. szám 43

eredeti közlemények

Barabás Katalin

Összefoglalás: Az egészségfejlesztés megjelenése a felsőoktatásban különös jelentőséggel bír. A hallga-
tók és oktatók egészségi állapotának javítása mellett az itt elsajátított ismeretek, készségek, valamint az 
egészségfejlesztéssel kapcsolatos kutatások révén az egyetemek a szélesebb populáció egészségi állapo-
tát is pozitívan befolyásolhatják. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ’Egészségfejlesztő Egyetemek’ 
koncepciójának bemutatását követően a szerző a magyarországi törekvéseket párhuzamba állítja a WHO 
Egészségfejlesztő Egyetem színtér programjával. A magyar egyetemek mint az egészségfejlesztés színterei 
az oktatás és kutatás területén nemzetközi viszonyításban is dicséretes eredményeket mutattak fel, és biz-
tató eredményeik vannak a hallgatók támogatása terén is, de az oktatók egészségfejlesztése, az egészséget 
támogató &zikai és társas környezet tervezett kialakítása és hatásának vizsgálata még várat magára. Az 
egészség nincs súlyának megfelelően jelen a felsőoktatási intézmények stratégiai terveiben és döntésho-
zatali rendszerében. A hazai egyetemek várhatóan a hallgatókért folytatott verseny eredményeként fognak 
csatlakozni az Egészséges Egyetemek hálózatához. A csatlakozást jelentős szemléletváltásnak kell meg-
előznie, és következményeként az egész populáció egészségmagatartásának pozitív változása jósolható.
Kulcsszavak: egészségfejlesztő egyetemek, színtér programok, egészséget támogató &zikai és társas kör-
nyezet, egészséget támogató egyetemi döntéshozás

Summary: Health promotion in tertiary education has a special importance. Besides directly promoting 
the health of students and teachers, knowledge and skills acquired at the university by students will be 
carried over to the next generation, and health promotion research at universities has a wider impact on 
the health of the wider community. After introducing the ‘Health Promoting Universities’ project and action 
framework of WHO Regional O(ce for Europe, the author highlights Hungarian endeavors parallel to this 
program of the WHO. Internationally recognized results have been achieved by Hungarian universities in 
health promotion training and research, and there are good practices in terms of student programs as well 
but much remains to be done regarding the health promotion of teachers, creation of health promoting 
physical and social environment, and evaluation of their e%ectiveness. Health is not appropriately repre-
sented in the strategic plans and decision making systems of higher education institutions. As part of the 
competition for students, Hungarian universities can be expected to join the Health Promoting Universities 
project contingent on signi&cant changes in their institutional attitude towards health. Subsequently, pos-
itive changes can be predicted in the population’s health behavior in the long run.
Keywords: health promoting universities, setting programmes, health promoting physical and social envi-
ronment, health in all university policies

Egészségfejlesztés a felsőoktatásban

Health promotion in higher education

Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kara, Magatartástudományi Intézet – 6722 Szeged, Szentháromság u. 5. 
Tel.: (62) 420 530 – Fax: (62) 420 530 – E-mail: bar@nepsy.szote.u-szeged.hu

A felsőoktatás feladata a jövő értelmiség felnevelése, 
egy koherens világképpel rendelkező, önmagáért és a 
közösségért felelősséget érző vezető réteg kibocsátása. 
Követendő életmód kialakítására is a felsőoktatás ad-
hat lehetőséget, hiszen minden ország arra törekszik, 
hogy az egészséges, a felsőoktatásból kikerülő "atalok 

magatartásukkal pozitív példaként szolgáljanak a tár-
sadalom többi rétege számára.

Az egyetemek tradicionálisan is sokat tettek azért, 
hogy az „ép testben ép lélek” ethosza megvalósuljon. 
Az angol és az amerikai egyetemek pezsgő sportélete, 
közösségi aktivitásokat támogató politikája azt céloz-



za, hogy az új környezethez történő adaptációs nehé-
zségek és a tanulási terhek ne járjanak egészségkáro-
sodással, valamint kialakuljon egy olyan közösségi szel-
lem, amelynek hatása, és az itt kialakult kapcsolati há-
ló elkísérheti a végzetteket egész életükön keresztül.

AZ EGÉSZSÉGET FEJLESZTŐ EGYETEM (HEALTH 
PROMOTING UNIVERSITY) ÚJ LEHETŐSÉG
A SZÍNTÉR PROGRAMOK KÖZÖTT 

Ha azt szeretnénk feltárni, vajon milyen lehetőségei 
vannak az egészségfejlesztésnek a felsőoktatásban, ak-
kor az egyetemet mindenképpen mint színteret kell 
tekintenünk, hiszen a hallgatók itt élik a mindennapi 
életüket, itt tanulnak, dolgoznak, játszanak és szeret-
nek, azaz az egyetem is olyan hely, ahol az egyén és a 
probléma  egyaránt „otthon van”, tehát a beavatkozást  
is itt kell végrehajtani. A színtér megközelítések sok-
éves múltra nyúlnak vissza. Az Ottawai Karta (WHO 
1986) az egészséget támogató környezetre fókuszál, és 
a Dzsakartai Nyilatkozat (WHO 1997) szintén a szín-
terek értékét hangsúlyozza, hiszen csak megfelelő kör-

nyezeti feltételek mellett tudnak megvalósulni az 
egészségfejlesztő stratégiák [1, 2].

Az első és legjobban ismert színtér alapú program, 
az ún. „Az egészséges városok” gyorsan világszerte 
népszerű mozgalommá vált [3]. Ezt követően vált nép-
szerűvé az „egészségfejlesztő kórházak” és az „egész-
ségfejlesztő iskolák” mozgalma is. A gondolat tovább-
vitele a felsőoktatásra az Egyesült Királyságban a Uni-
versity of Central Lancashire oktatója, Mark Dooris és 
munkatársai nevéhez fűződik [4]. A felsőoktatásban 
az oktatók és hallgatók közössége nyílt rendszert alkot, 
amelyet Dooris az 1. ábrán látható módon illusztrált.

Az egyetem az a színtér, amelyben az ismeret, tudás, 
és készségek kialakítása egy, az egészséget védő, támo-
gató szociális és " zikai környezetben jön létre.

A WHO által kiadott Health Promoting Universi-
ties – Concept, experience and framework for action 
című dokumentum csatlakozik a korábbi színtér prog-
ramokhoz (HPU – Health Promoting Universities [4]). 
A többi színtér programból ismert sarokpontokon túl 
(képessé tétel, partnerség, közösség, a teljes potenciál 
fejlesztése) az Egészségfejlesztő Egyetemek önképében 
még az etikai és érték audit, valamint a tágabb környe-
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zetre gyakorolt hatások ellenőrzésének kívánalma is 
jelen van.

Az Egészségfejlesztő Egyetem olyan intézmény, 
amely struktúrájába,  folyamataiba, kultúrájába integ-
rálja az egészséget mint szervező értéket, az egészség-
fejlesztő potenciált. Az intézmény az oktatók és hall-
gatók egészségét, egyúttal a szélesebb közösség jólétét 
is védi. Az egészségnek fontos helye van az egyetemi 
tervek között, és az egyetem politikájában. Az ilyen 
egyetem olyan egészséges " zikai környezetet alakít ki 
és tart fenn, amelyben az egészséget támogató, és az 
ott dolgozókra jó hatással lévő munkahelyek terem-
tődnek; ugyanakkor elősegítik a hallgatók egészséges 
személyes fejlődését és társas kapcsolatait.

Ezekben a felsőoktatási intézményekben érthető, és 
elfogadott, hogy az egészségfejlesztés a karokon, inté-
zeteken átnyúló multidiszciplináris gyakorlat, messze 
nem medikális, így nem csak az egészségtudományi 
és/ vagy orvosi fakultások feladata, illetve felelőssége. 
Ennek a szemléletnek és aktivitásnak a fenntartása 
tehát mind az egyetem szervezetén belül, mind annak 
falain túl is szolgálja az emberek egészség-potenciáljá-
nak fejlesztését, a szélesebb közösségre hatva. Az 
egészségfejlesztés oktatása és kutatása közvetetten 
szintén hatást gyakorolhat a társadalom egészségi álla-
potára [5]. 

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS ÉS AZ 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

Doorisnak az Egészségfejlesztő Egyetem prioritási 
területeit bemutató alábbi ábrája világossá teszi az 
akciók kapcsolati rendszerét [6]. A hazai helyzet elem-
zését a 2. ábra alapján végezzük el.

OKTATÁS

Az egészségfejlesztés a felsőoktatás kurrikulumai-
ban különböző minőségben van jelen. A fejlődési ten-
dencia sajátos: a posztgraduális szakirányú tovább-
képzésből került a graduális képzésbe, és végül a dok-
tori iskolák is befogadták ezt a területet. Közel két 
évtizedes múltra tekint vissza az egészségfejlesztő men-
tálhigiénikus szakemberképzés (1994), mely már in-
dulásakor mint önálló oktatási kimenet jelent meg. Az 
akkori Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola in-
dította útjára ezt a szakirányú továbbképzést, amelyet 
hamarosan további hat tanárképző hely adaptált [7, 8]. 
A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolája 2000-
ben szintén posztgraduális formában indította egész-
ségfejlesztés szakirányú továbbképzési szakát. Ezek a 
második diplomát adó képzések elsőként biztosítottak 
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lehetőséget arra, hogy a végzettek visszatérve eredeti 
munkahelyükre (iskola, egészségügy, szociális ellátó 
rendszer, civil szervezetek stb.) a megszerzett tudást és 
készséget eredeti munkakörnyezetükben alkalmaz-
zák.

A felsőoktatás bolognai rendszerhez illeszkedő át-
alakítása után az alapképzésben két formában jelent 
meg az egészségfejlesztés. Korábban a tanárképző ka-
rok egészségtan tanári diplomát adtak ki, ezek mára 
rekreációszervezés és egészségfejlesztés vagy egészségfej-
lesztő tanár szakokká alakultak. 2008 óta a Debreceni 
Egyetem Népegészségügyi Karán a népegészségügyi 
mesterszak egészségfejlesztés szakiránnyal is választ-
ható, mesterszintű képzést kínálva e területen. A kü-
lönböző szakok oktatási tematikájában integrált kur-
zusként, az egészségtudományi szakok esetében legin-
kább mint készségfejlesztő tárgy található meg az 
egészségfejlesztés. Szegeden az orvosképzésben két fél-
éves kötelezően választható tantárgyként szerepel.

A diszciplína a doktori iskolákban is megjelent; a 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Neveléstudomá-
nyi Doktori Iskolájában egészségnevelés néven, a Deb-
receni Egyetem (DE) Egészségtudományi Doktori Is-
kolájában, a Semmelweis Egyetem (SE) Főiskolai Ka-
rán, és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egészségügyi 
Főiskolai Karának doktori iskolájában egészségfejlesz-
tés néven. Összegfoglalóan elmondhatjuk, hogy a ma-
gyar felsőoktatásban megszilárdult az egészségfejlesz-
tő szakemberképzés. Az Egészségfejlesztő Egyetem-
mel szemben támasztott, a kurrikulummal kapcsola-
tos kívánalmat azonban akkor teljesítenék a magyar 
egyetemek, ha valamennyi hallgató számára kötelező 
lenne az egészséggel kapcsolatos általánosan művelő 
kurzus elvégzése. Az ehhez szükséges háttéranyag – 
legalábbis a pedagógus-képzésben résztvevők számára 
– már rendelkezésre áll [9].

KUTATÁSOK

A felsőoktatás szereplőire irányuló kutatások a 
kilencvenes évektől kezdve nagy lendületet kaptak. 
Számtalan cikk, doktori disszertáció, vagy akár hallga-
tói szakdolgozat foglalkozik főleg a hallgatók egész-
ségmagatartásával, szomatikus és lelki egészségével. 
Különösen az orvostanhallgatók szerepelnek kitünte-
tett vizsgálati populációként, hiszen a hallgatói társa-
dalom legsérülékenyebb rétegét jelentik. Hazai és nem-
zetközi felmérések sora foglalkozik az orvostanhallga-

tók lelki egészségével, alkalmazkodási nehézségeivel, 
stressz-forrásaival [10, 11, 12]. Az orvostanhallgatók 
35–40%-a számára okoz nehézséget az egyetemi beil-
leszkedés, és több mint egyharmada gondolkodott 
már tanulmányai idő előtti befejezésén. Tanulmányok 
igazolják, hogy itthon is azok a tényezők jelentik vala-
mennyi hallgató számára a legnagyobb kockázatot, 
mint amelyek a külföldi társaiknak is nehézséget jelen-
tenek. Ide tartoznak a megnövekedett tanulmányi 
követelmények, az elsajátítandó nagy ismeretanyag, a 
számonkéréssel kapcsolatos nehézségek, önértékelési 
zavarok; szakmai inkompetencia érzése, melyhez bi-
zonytalan szakmai jövőkép társul; beilleszkedési nehéz-
ségek; társas kapcsolati problémák: magánéleti prob-
lémák, párkapcsolati krízis; anyagi nehézségek, vala-
mint drog és alkohol abúzus [13].

INTERVENCIÓS LEHETŐSÉGEK

Dent és Rennie számos, a hallgatók nehézségeinek 
csökkentését, illetve egészségük javítását szolgáló le-
hetőséget vett számba, melyek közt szerepel a tanács-
adói szervezet, a tutorális rendszer, a kortárs segítés, 
az egyetem által nyújtott egészségügyi szolgáltatások, 
valamint e-mailes és internetes kapcsolatteremtés 
[14]. Ezek a lehetőségek számos hazai egyetemen is 
adottak. 

A tanácsadás országos hálózatát a Felsőoktatási 
Tanácsadás Egyesület (FETA) fogja össze, és biztosít 
fórumot az ország felsőoktatási intézményeiben men-
tális gondozással foglalkozó szakemberek számára 
[15]. Az egyetemek, főiskolák keretein belül életveze-
tési és diáktanácsadó szolgáltatások működnek külön-
féle szervezeti keretekben. A diáktanácsadó szolgála-
tok komplex programokat működtetnek, amelyek cél-
ja, hogy a hallgatók felsőfokú tanulmányaikat eredmé-
nyesen folytassák. Segítséget nyújtanak tanulmányi, 
beilleszkedési, pályaadaptációs problémák esetén, ill. 
életvezetési vagy krízishelyzetben [16].

A tutorális rendszer több hazai karon is működik. 
A tutori rendszer speciális formája az egyetemeken a 
tudományos diákkör, illetve az újabban indult tehet-
séggondozó programok, amelyek elsősorban a tehet-
séges és többletfeladatokat vállaló hallgatóknak nyúj-
tanak lehetőséget az oktatókkal való kapcsolat elmé-
lyítésére.

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostu-
dományi Karán ún. osztályfőnöki rendszer keretében 
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történik a hallgatók támogatása. Ennek lényege, hogy 
öt-tíz éves egyetemi gyakorlattal rendelkező oktatók 
dékáni kinevezéssel osztályfőnöki megbízást kapnak 
egyes évfolyamokhoz, meghatározott feladatkörrel fel-
ruházva. Az osztályfőnökök mentorként, illetve medi-
átori feladatok ellátása révén segítenek a hallgatói 
közösségeknek vagy egyes hallgatóknak elsősorban 
tanulmányi, adminisztratív, lelki problémáik megol-
dásában. Az osztályfőnökök minden héten lehetőséget 
biztosítanak a hallgatóknak a személyes találkozásra. 
Fogadóóra keretében és e-mailen keresztül tartják a 
kapcsolatot a rájuk bízott évfolyam tagjaival; részt 
vesznek a hallgatók szabadidős tevékenységeiben. Mun-
kájukról beszámolót készítenek, a Kar pedig anyagilag 
is honorálja ezt a támogató feladatkört.

A kortárs segítés szintén jól működik több magyar 
felsőoktatási intézményben is; részét képezve a magyar 
felsőoktatási tanácsadásnak. Hatékony láncszeme a hal-
lgatókkal való folyamatos, élő kontaktusnak. Az élet-
kor hasonlósága és az életút rokonsága hozzájárul a se-
gítők és a laikusok közötti hiteles kapcsolathoz. A kor-
társ segítők védőhálóként működnek a lelki problé-
mák megelőzésében és feldolgozásában, továbbá hoz-
zájárulnak a hallgatók biztonságérzetének kialakulá-
sához, és az intézménnyel való kapcsolat javításához 
[17]. A kortárs segítők mint paraprofesszionális támo-
gatók vesznek részt az információs, tanulmányi és sze-
mélyes tanácsadásban, amelyre megfelelő képzőprog-
ramokkal készítik fel őket. Emellett számos tevékeny-
séget és programot szervezhetnek megelőzési céllal a 
maladaptív tevékenységek (magány, alkohol, drog) 
alternatívájaként. 

Az orvostanhallgatóknak kínált, illetve a részvéte-
lükkel működő programok közül régi hagyományok-
kal rendelkezik a Szegedi Tudományegyetemen a Me-
diwell hallgatói kortárs segítő csoport, a budapesti 
ELTE Bölcsészettudományi Karán a Humánia Cso-
port, illetve a Semmelweis Egyetem orvosi karának 
hallgatóiból alakult Budapesti Orvostanhallgatók Kor-
társoktató Alapítványa (BOKA). A tanácsadók lehető-
séget adnak a képzés alatt felmerülő problémák, az 
érzelmi megterhelés felismerésére és kezelésére, haté-
kony megküzdési technikák elsajátítására, továbbá 
hozzájárulnak a tudatos karriertervezéshez [18]. 

Egészségnevelő és -fejlesztő kortársak szervezik 
például az SZTE-n immár 20 éve az Egyetemi Egész-
ségnapokat, az AIDS Világnapokat, a Tumor Preven-
ciós Napokat, és a Sürgősségi Napokat, amelyek ke-
retében a többi kar hallgatói számára nyújtanak adek-

vát információkat, igyekeznek képessé tenni hallgató 
társaikat bizonyos egészséggel kapcsolatos készségek 
elsajátítására, illetve kampányaik segítségével a többi 
hallgató \gyelmét is ráirányítják az egészségi állapo-
tukra. Ezek a kortársak megvalósítják az egészségfej-
lesztő egyetemmel szemben állított azon követelményt 
is, amely szerint a tágabb közösség irányában is hat-
nak, mivel rendszeresen részt vesznek általános és 
középiskolák egészségfejlesztő projektjeiben (pl. Teddy 
Maci Kórház, Városi Sürgősségi Nap, Szegedi I^úsági 
Napok).

Nagy lehetőséget jelentenek az internetes informá-
ciós felületek, valamint a villámpostával, e-mail révén 
nyújtott tanácsadások. A digitális korban felnőtt új 
generáció ugyanis ezt az eszközt választja leginkább 
információszerzésre. Az egyetem felelőssége e téren 
abban áll, hogy megfelelő és rendszeresen frissített 
ismereteket nyújtson minden hallgató számára elér-
hető módon [19]. Jó példa  erre a University of Lan-
cashire által működtetett, hallgatókat támogató szol-
gáltatás (Student Support Service), igen széles körű, 
naprakész információkat nyújtó honlappal (http://
www.uclan.ac.uk/information/services/sss/the_i/
index.php). 

Sajnálattal kell megállapítani, hogy a magyar felső-
oktatásban az oktatók egészségi állapota nem szerepel 
a prioritások közt: annak fejlesztésére nem található 
intervenciós program. Bár valamennyi felsőoktatási 
intézményben lehetőség van az oktatók testmozgásá-
ra, és működik foglalkozás-egészségügyi ellátó szolgá-
lat is, de az egyetemek intézményi politikájában nem 
szerepel, hogy egészséget támogató munkahelyek 
kívánnának lenni. Nincs az oktatók egészségét meg-
tartó vagy fejlesztő intervenciós stratégia, és nincs 
hazánkban hagyománya az oktatói munka mentális 
segítésének, a szupervíziónak sem. Ez a hiányosság az 
ún. „rejtett kurrikulum”, vagyis a hallgató által megta-
pasztalt klíma és munkahelyi szokásrendszer révén 
visszahat a \atal generációra, és alakítja a hallgatók 
szemléletét, akik végzettként így sajnálatos módon ezt 
a kultúrát viszik tovább, melynek folyományaként a 
következő generációnak sem lesz igénye az egészséget 
támogató munkahely megteremtésére. 

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET

Az egészséget támogató környezet kialakítására 
szolgáló törekvéseknek hazánkban nem kedvez az a 
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tény, hogy a növekvő hallgatói létszámot nem min-
denhol követi a kubatúra és az infrastruktúra bővítése. 
A hallgató/oktató arány változása nemcsak a \zikai 
környezetet befolyásolja, hanem az oktatási klímát is 
negatívan érintheti. Az oktatási környezet és egészség 
kapcsolatát vizsgáló kutatásoknak nincsenek magyar-
országi hagyományai, az egészségi meggondolásokat 
középpontba állító átalakítások ezért is váratnak még 
magukra. Márpedig az esztétikus emberi környezet az 
egészség mellett hozzájárul az etikusabb viselkedés 
kialakításához is, ezért az új épület-beruházásokat, fej-
lesztéseket ennek \gyelembevételével kellene tervez-
ni. Számos követendő nemzetközi példa található, 
amelyet – a hazai sajátosságokat szem előtt tartva – 
érdemes lenne \gyelembe venni az egyetemek új beru-
házásainak tervezésekor, illetve átalakítások előtt is 
[20, 21].

EGYETEMEK KÜLDETÉSE 

Az a tény, hogy ez a bekezdés a tanulmány végére 
került, kifejezi, hogy a magyar felsőoktatási intézmé-
nyek oktatáspolitikájában az egészségfejlesztés egyelő-
re nincs a prioritások között. Vagyis a Health in all 
policies alapelve az egészségfejlesztést egyébként dip-
lomát adó formában oktató egyetemeken belül sem 
érvényesül. Az egyetemi elköteleződés abban is meg-
nyilvánul(na), hogy hatást gyakorol(na) az allokációs 
prioritásokra; az egészségfejlesztés participatív és de-
mokratikus alapelvei szerint \gyelembe véve és támo-
gatva a lentről jövő ötleteket, a segítő folyamatokat, 
aktívan elősegítve a partneri viszony kiépítését mind 
az oktatók és hallgatók, mind a karok közt, mind pedig 
az egyetem és tágabb környezete között. 

Abban reménykedhetünk, hogy az a versenyhely-
zet, amelyet az oktatáspolitika az elmúlt években a 
magyar felsőoktatásban kialakított, s amelynek ered-
ményeként a képzőhelyek versenyben vannak a hall-
gatókért, várhatóan kitermeli az egészséget támogató 
egyetemeket, hiszen a környezetileg, mentálisan és 
szervezetileg is barátságosabb klímájú intézmények 
vonzóbbá válhatnak. Így hazánkban is ki fog alakulni 
az Egészséges vagy Egészségfejlesztő Egyetemek Háló-
zata, amelynek környezetében és szellemiségében szo-
cializálódó \atal szakemberek kreatív és innovatív 
erőforrásai lesznek szűkebb és tágabb környezetük-
nek, hosszú távon kedvezőbb irányba elmozdítva a 
magyar  populáció egészségi állapotát.
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Kornyicki Ágota
Kósa Karolina

Összefoglalás: A Nemzeti Népegészségügyi Program öt nemzeti céljának egyike az egészséges fejlődés 
feltételeinek biztosítása a fogantatástól a felnőttkorig. E célkitűzés azon tudományos bizonyítékokra ala-
pul, amelyek szerint a gyermekkori egészségi állapot összefügg a felnőttkori egészségi állapottal. A jelen 
vizsgálat célja annak jellemzése volt, hogy milyen mértékben sikerült biztosítani az elmúlt három évben a 
kora gyermekkori egészséges fejlődés feltételeit hazánkban. A leíró elemzés alapjául a védőnők által jelen-
tett, a magyar várandós nőkre vonatkozó, illetve csecsemő- és gyermekegészségügyi mutatók szolgáltak. 
Az összes gondozott várandós több mint egyharmada fokozott gondozásra szorult az elmúlt három évben. 
A dohányzás miatt fokozott gondozásra szorulók aránya országosan 13% körüli. Észak-Magyarországon a 
legmagasabb a dohányos terhesek aránya, a gondozott terhesek ötöde. Mind a dohányzás miatt fokozott 
gondozásra szoruló várandósok, mind a 28. terhességi hét után gondozásba vettek száma szigni�kánsan 
összefügg a testi fejlődésben elmaradt (10 percentilis alatti) egyévesek számával. Az adatok alapján megál-
lapítható, hogy a várandós nők dohányzása, illetve a terhesgondozásba való késői bekerülés kedvezőtlenül 
alakult hazánkban a vizsgált három évben, amely ellentétes a népegészségügyi program célkitűzéseivel.
Kulcsszavak: várandós nők, terhesgondozás, dohányzás

Summary: One of the national priorities of the Hungarian National Public Health Program is ensuring the 
conditions of healthy development from conception to adulthood. This priority is based on research data 
proving that childhood health greatly contributes to health in adulthood. The present study aimed at 
describing the conditions of healthy early child development in Hungary. The descriptive analysis was 
based on annual data provided by health visitors about pregnant women and infants. More than one-third 
of all pregnant women in care needed enhanced care, approximately 13% of them because of smoking. 
The highest prevalence of smoking pregnant women occurs in Northern Hungary, one-�fth of pregnant 
women in care. Both the number of women in enhanced care and pregnant women entering care after the 
28th. week of pregnancy are signi�cantly related to the delayed development of one-year old children. 
Smoking, and entering care late have been showing an unfavourable tendency among pregnant women 
in Hungary that goes against the relevant priority of the National Public Health Program. 
Keywords: pregnant women, pregnancy care, smoking

A várandós nők jellemzői országosan és régiónként 
2006 és 2008 között

Characteristics of pregnant women nationwide 
and regionally in Hungary between 2006-2008

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Egészségfejlesztési Tanszék – 4028 Debrecen, Kassai út 26/b
Tel.: (52) 460 190/77430 – E-mail: k.kosa@sph.dote.hu

BEVEZETÉS 

Évek óta visszatérő téma hazánkban a népesség 
kedvezőtlen egészségi állapota, amit nemcsak a halá-
lozási adatok, hanem a lakosság saját egészségéről al-
kotott véleménye is tükröz az Európai Unióban élőké-
hez képest. Hazánkban háromszor annyian vélik egész-

ségüket rossznak vagy nagyon rossznak, mint az EU 
átlaga [1] . Az egészségi állapotot meghatározó ténye-
zők közül a betegségekre hajlamosító biológiai (korral 
és nemmel összefüggő), valamint öröklött tényezők 
módosítása populációs szinten nem tartozik a nép-
egészségügy prioritásai közé. Az életmóddal összefüg-
gő tényezők általában az egészségre ártalmas szokások 
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(pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, egészség-
telen táplálkozás, nem kielégítő \zikai aktivitás) révén 
vezetnek betegségek kialakulásához, amelyek együttes 
előfordulása a veszélyeztetettség mértékét megsokszo-
rozza [2, 3]. Az életmóddal kapcsolatos kockázati té-
nyezők pozitív megváltoztatása kiemelt témája a nép-
egészségügynek, de az erre irányuló tevékenységek ha-
tékonysága, a bizonyítékokon alapuló népegészségügy 
és egészségfejlesztés körül számos kérdés van, amely-
nek megválaszolása a szakterület egyik legnagyobb 
aktuális kihívását képezi [4]. A környezeti tényezők 
hatása sokrétű: a lakásviszonyok, a települési és a mun-
kahelyi tényezők, a környezetszennyeződés egészséget 
befolyásoló hatásai tartoznak ide, amelyeknek változ-
tatása többnyire politikai döntéseket, kormányzati és 
civil elkötelezettséget és együttműködést feltételez [5]. 
A társadalmi tényezők között az egyén képzettsége, 
foglalkozása és a társadalmi rétegződésben elfoglalt 
helye kiemelt jelentőségű; ezek változtatása populáci-
ós szinten ugyancsak politikai döntéseket igényel [6]. 
Mindezek a tényezők nemcsak a felnőttkorban, hanem 
hosszú távon, gyermekkortól kezdve meghatározzák 
az egészségi állapot alakulását. A gyermekkori körül-
mények, sőt a születési paraméterek meghatározó 
befolyással vannak a felnőttkori egészség alakulására 
[7, 8]. Az e felismerésből kibontakozott life course epi-
demiology mára számos bizonyítékot szolgáltatott a 
krónikus betegségeknek a gyermekkori és születéskori 
körülményekkel való etiológiai összefüggéséről [9, 
10].

Mindezek miatt a várandósok és csecsemők egész-
ségi állapotának vizsgálata és annak befolyásolása kulcs-

fontosságú a következő generáció felnőtt korú népes-
sége egészségi állapotának javítása érdekében.

A Nemzeti Népegészségügyi Program az öt nemze-
ti cél egyikeként fogalmazta meg az egészséges fejlő-
dés feltételeinek biztosítását a fogantatástól a felnőtt-
korig a felnövekvő generáció számára [11], amely cél-
kitűzésnek a gyermekkori egészségi állapot és a fel-
nőttkori egészségi állapot összefüggését ismerve külö-
nösen kiemelt jelentősége van a hazai népesség egész-
ségi állapotának a következő évtizedekben történő 
alakulását illetően. A kora gyermekkori egészségi álla-
potot döntően befolyásolja a várandós egészségi álla-
pota, mely elsősorban függ a várandós életvitelétől, 
táplálkozásától, a káros szenvedélyektől, ezen belül is a 
dohányzástól [12, 13, 14]. Jelen vizsgálat célja annak a 
kérdésnek a megválaszolása volt, hogy milyen mérték-
ben sikerült biztosítani az elmúlt három évben a kora 
gyermekkori egészséges fejlődés feltételeit hazánk-
ban.

MÓDSZEREK

Az elemzés alapjául a védőnők által jelentett, a 
magyar várandós nőkre vonatkozó, illetve csecsemő- 
és gyermekegészségügyi mutatók szolgáltak, amelyek 
az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ-
tól érhetők el. E jelentések adatokat tartalmaznak a 
magyarországi 0–6 éves korú gyermekek, valamint a 
magyarországi várandósok egészségi állapotára vonat-
kozóan. 2005-ig a megyénként összesített nyers ada-
tok a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével 
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 1. ábra 
A várandósok közül fokozott gondozásra szorulók megoszlása  2006–2008 közt régiónként
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kerültek összegzésre, 2006 óta pedig az Országos Szak-
felügyeleti és Módszertani Központ (OSZMK) teszi 
közzé a nyers adatokat. Az adatbázis preparálását kö-
vetően történt a leíró elemzések elvégzése, illetve a ter-
hesekre jellemző mutatók és a kis születési súly ösz-
szefüggéseit elemző Poisson regressziók számítása a 
STATA 10 program segítségével. A vizsgálatot régiók 
szerint rétegzett leíró, keresztmetszeti vizsgálatként 
végeztük el.

EREDMÉNYEK

2006-ban a várandósok 38,3%-a, 2007-ben 37%-a, 
2008-ban 38,7%-a volt fokozottan gondozott, vagyis 
az összes gondozott várandós több mint 1/3-a foko-
zott gondozásra szorult az elmúlt 3 évben, valamely őt 
és magzatát veszélyeztető egészségügyi vagy környe-
zeti ok, vagy mindkettő miatt. 2006 és 2008 közt a leg-
magasabb volt a fokozott gondozást igénylő várandó-
sok aránya Észak-Magyarországon (közel 50%), lega-
lacsonyabb Közép-Magyarországon (átlagosan 25%). 
Második legrosszabb helyen áll mindhárom év tekin-
tetében a Dél-Dunántúli régió (átlagosan 40%). 2008-
ban az addig második legjobb helyen állt Észak-Alföl-
di régió a fokozott gondozást igénylők tekintetében 
lecsúszott a harmadik legrosszabb helyre 42%-kal (1. 
ábra).

A fokozott gondozásra szorulók körében a dohány-
zás miatt kiemelt \gyelmet igénylők aránya minden 
vizsgált évben országosan 13% körül mozgott: 2006-
ban 13,01%, 2007-ben 13,21%, 2008-ban 13,19% volt. 

Regionálisan legmagasabb a dohányos terhesek ará-
nya – a gondozott terhesek mintegy ötöde – Észak-
Magyarországon mindhárom évben, legalacsonyabb 
pedig a Közép-Magyarországi régióban. Kiemelendő 
továbbá, hogy mindhárom évben a második legrosz-
szabb helyen az Észak-Alföldi régió állt, harmadik leg-
rosszabb helyet pedig a Dél-Dunántúli régió foglalta el 
a dohányzó terheseket illetően (2. ábra).

ÖSSZEFÜGGÉSEK ELEMZÉSE

Az összefüggések elemzése során arra a kérdésre 
kerestük a választ, hogy egy adott magyarázó változó 
egységnyi növekedése okoz-e változást (növekedést 
vagy csökkenést) a kimeneti (eredmény) változó be-
csült értékében, miközben az összes többi magyarázó 
változó értéke változatlan marad. Amint az az I. táb-
lázatban látható, mind a dohányzó, mind a későn (a 
28. terhességi hét után) gondozásba vett várandós nők  
száma szigni\kánsan összefügg (p<0,000) a testi fej-
lődésben elmaradt (3, ill. 10 percentilis alatti) egyéve-
sek számával. A regressziós együttható (b) értéke azt 
mutatja, hogy ha 10 000-rel nőne azon várandósok szá-
ma, akik terhességük alatt dohányoznak, akkor 6,7%-
kal emelkedne azon csecsemők száma, akiknek az első 
életév betöltésekor a testtömeg percentilisük 3 alatti, 
illetve 6,6%-al emelkedne azon csecsemők száma, akik-
nek az első életév betöltésekor a testtömeg percentili-
sük 10 alatti.

Hasonló a tendencia a későn (a 28. terhességi hét 
után) terhesgondozásba került várandósok és az első 
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A dohányzó várandós anyák aránya régiónként
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életév betöltésekor 3, ill. 10 percentilis alatti testtö-
meggel rendelkező csecsemők száma között. Ha 1000-
rel nőne azon várandósok száma, akik csak a 28. ter-
hességi hét után kerülnek be a várandós gondozásba, 
akkor az 7,3%-kal emelné meg azon csecsemők szá-
mát, akiknek az első életév betöltésekor a testtömeg 
percentilisük 3 alatti, illetve 7,2%-kal emelné meg 
azon csecsemők számát, akiknek az első életév betölté-
sekor a testtömeg percentilisük 10 alatti. Ezekből az 
eredményekből jól látható, hogy a késői gondozásba 
kerülés erősebb determináns a csecsemő testtömeg 
percentilis értékére vonatkoztatva, mint az anyai do-
hányzás, bár meg kell említeni, hogy mindkettő szig-
ni\kánsan befolyásolja azt.

Mind a fokozott gondozásban részesült anyák 
száma, mind a 28. terhességi hét után gondozásba vett 
anyák száma erősen szigni\kánsan összefügg 
(p<0,000) azon csecsemők számával, akiknél az első 

életév betöltésekor valamilyen elváltozást észleltek, 
emiatt fokozott gondozásban részesültek. Ha 1000-rel 
emelkedne azon várandósok száma, akik fokozott 
gondozást igényelnek, az 3%-kal emelné meg azon 
csecsemők számát, akik az első életévük betöltésekor 
valamilyen észlelt elváltozás miatt fokozott gondozást 
igényelnek. Ha 1000-rel emelkedne azon várandósok 
száma, akik csak a 28. terhességi hét után kerülnek be 
a várandósgondozásba, akkor 3,8%-kal emelkedne 
azon csecsemők száma, akik az első életévük betölté-
sekor valamilyen észlelt elváltozás miatt fokozott gon-
dozást igényelnek (II. táblázat).

Jelen vizsgálatban is jól látható az az összefüggés, 
miszerint a későn (28. terhességi hét után) gondozás-
ba kerülés kissé erősebb determináns az első életévét 
betöltött fokozott gondozást igénylő csecsemőkre vo-
natkoztatva, mint a fokozottan gondozott várandósok 
száma, bár a kettő közötti eltérés csekély.

A csecsemő testtömeg percentilise az első életév 

betöltésekor <3

A csecsemő testtömeg percentilise az első életév 

betöltésekor <10

b p 95%MT b p 95%MT

Dohányzó 

anyák száma
0,00067 <0,000

0,0006414 
0,0007063

0,00066 <0,000
0,0006413 
0,0006789

28. hét után 

gondozásba 

vettek

0,00732 <0,000
0,0068853 
0,0077627

0,00723 <0,000
0,0069841 
0,0074911

I. táblázat

A dohányzó várandósok számának, valamint a késői terhes gondozásban részt vevők

számának összefüggése az első életév betöltésekor 3, illetve 10 percentilis

alatti testtömeggel rendelkező csecsemők számával

Az első életévük betöltésekor valamilyen észlelt elváltozás miatt fokozott gondozást igénylő 

csecsemők száma

b p 95%MT

Fokozott gondozást igénylő 
várandósok száma

0,0030 <0,000
0,0030247
0,0030933;

28. hét után gondozásba 
vettek száma

0,0038 <0,000
0,0036556
0,0041241

II. táblázat

A fokozott gondozásban részesült várandósok, valamint a késői terhes tanácsadáson

részvevő anyák és az első életévük betöltésekor valamilyen észlelt elváltozás

miatt fokozott gondozást igénylő csecsemők száma közötti összefüggés



eredeti közlemények

népegészségügy / 88. évfolyam 1. szám

54

MEGBESZÉLÉS

Az elmúlt három év hazai adatai is alátámasztják azt 
a jól ismert kutatási eredményt, hogy az anya váran-
dósság alatti dohányzása negatívan befolyásolja a szü-
letési súlyt és a csecsemőkori testi fejlettséget [15, 16]. 
Az az eredmény, mely szerint a késői terhesgondozás-
ba kerülés még a várandós dohányzásánál is erősebb 
determináns, alátámasztja a megfelelő időben elkez-
dett gondozás jelentőségét, és felhívja a \gyelmet az 
ezzel kapcsolatos hazai teendőkre. A gondozás során 
arra kell törekedni, hogy a várandósok minél korábbi 
időpontban kerüljenek felvételre. Tekintettel arra, hogy 
a terhesgondozásnak jól kiépített és nagy hagyomá-
nyokkal bíró intézményes rendszere, valamint kitűnő-
en képzett szakemberei vannak Magyarországon [17], 
el lehetne érni, hogy a terhesek gondozásba vétele 
megfelelő időben történjen és minél teljesebb körű 
legyen. A terhesek egészségi állapotának javítására és 
fejlesztésére a létező rendszeren belül mielőbb hatha-
tós lépéseket kell tenni nem csak országos, hanem 
helyi szinten is. A kutatási eredmények azt is mutatják, 
hogy nem csak régiós, de megyei szinten is nagyon 
eltérőek a várandósok egészségét meghatározó muta-
tók, így ott kell elsősorban beavatkozni, ahol azt a 
regionális és megyei bontásban elvégzett elemzések 
eredményei indokolttá teszik.

További kutatás tárgya lehetne a későn gondozásba 
kerülő, illetve dohányzó terhesek demográ\ai jellem-
zőinek részletesebb feltárása, különös tekintettel az 
ilyen várandósok anyagi helyzetét, iskolázottságát és 
társas támogatottságát illetően. Ismert ugyanis, hogy a 
dohányzás és az egészségügyi szolgáltatások késői 
vagy elégtelen igénybe vétele – az intrauterin fejlődést 
fentebb már említett kritikusan befolyásoló anyai 
tényezők – nagyobb valószínűséggel fordul elő ala-
csony társadalmi-gazdasági helyzetű csoportok köré-
ben [18, 19].

Összességében megállapítható, hogy 2006 és 2008 
között a kora gyermekkori egészséges fejlődés anyai 
feltételei hazánkban nem a népegészségügyi program 
célkitűzéseivel összhangban alakultak. Ennek a ten-
denciának a megfordítása gyors és hatékony beavat-
kozást igényel, hisz a jövő felnőtt generációja egészsé-
gének jelentős javítása országos prioritás lell, hogy 
legyen.
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Az alábbi szógyűjtemény az egészségfejlesztéssel kap-
csolatos képzéseket vezető szakemberekkel, illetve az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet vezető szakemberei-
vel egyeztetett javaslat az Egészségügyi Világszervezet 
által kiadott Health Promotion Glossary-ban (HPG)1  
található, illetve az egészségfejlesztési tevékenységek ter-
vezése és kivitelezése során leggyakrabban alkalmazott 
angol szakkifejezések fordítására. Az angol nyelvű de>-
níciókat csak azon kifejezések esetén közöljük, amelyek 
nem a HPG-ből származnak. Az értelmezést azon kife-
jezéseknél közöljük, amelyek esetében a javaslat eltér az 
Egészségfejlesztési szakkifejezések glosszáriumában talál-
ható változattól2. Néhány, az országban eltérően értel-
mezett fogalomnál szögletes zárójelben rövid magyará-
zat található.

health – egészség. A teljes \zikai, szociális, és mentális 
jóllét állapota, és nem pusztán a betegség vagy 
rokkantság hiánya. Az egészségfejlesztés összefüg-
géseit tekintve az egészség nem valamiféle elvont 
állapot, hanem eszköz valamilyen végcél elérésé-
hez, amely cselekvőképesség tekintetében úgy fog-
ható meg, mint erőforrás, amely lehetővé teszi az 
emberek számára, hogy egyénileg, társadalmilag 
és gazdaságilag is termékeny életet éljenek.

health promotion – egészségfejlesztés. Az egészségfej-
lesztés az a folyamat, amely az embereket képessé 
teszi arra, hogy növeljék befolyásukat a saját egész-
ségük felett, és javítsák azt.

health education – egészségnevelés. Az egészségneve-
lés olyan, változatos kommunikációs formákat 
használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetősé-
gek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos 
ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az 
egyén és a közösség egészségének előmozdítása 
érdekében.

health for all – egészséget mindenkinek. Az egészség 
olyan szintjének elérése a világon élő összes ember 

számára, amely társadalmilag és gazdaságilag is 
produktív életet tesz lehetővé.

disease prevention – betegségmegelőzés. A betegség-
megelőzés nemcsak olyan beavatkozásokat foglal 
magába, amelyek megelőzik a betegségek kialaku-
lását, például kockázati tényezők csökkentése ré-
vén, hanem amelyek megakadályozzák a betegsé-
gek súlyosbodását, illetve enyhítik már kialakult 
következményeiket. 

public health – népegészségügy. I. Az egészség fejlesz-
tésének, a betegségek megelőzésének, és az élet 
meghosszabbításának tudománya és művészete a 
társadalom szervezett erőfeszítései révén. II. A nép-
egészségügy a társadalom egészének szervezett te-
vékenysége, amelynek célja a lakosság egészségi álla-
potának javítása az egészség megőrzése, a betegsé-
gek megelőzése révén3.

primary health care – egészségügyi alapellátás4

advocacy – az egészség pártolása. Egyéni és társadalmi 
cselekvés együttese, amely politikai elkötelezett-
ség, irányelvekben megfogalmazott támogatás, 
társadalmi elfogadottság és rendszer-támogatás 
megszerzésére irányul valamely konkrét egészség-
cél vagy program érdekében.

aim – cél (hosszútávú)
assessment – elemzés, becslés
audit – audit, szakszerűségi vizsgálat, rovancsolás
benchmark – (viszonyítási alapként használt) mérce, 

szintjel
community – közösség. Emberek speciális csoportja, 

akik gyakran meghatározott földrajzi területen 
élnek, közös kultúrával, értékekkel és normákkal 
rendelkeznek, és társas struktúrába rendeződnek 
olyan viszonyok alapján, amelyeket a közösség 
hosszabb idő alatt alakított ki.

cost-bene!t – költség-haszon

Javaslat az egészségfejlesztésben leggyakrabban használt szavak
fordítására és értelmezésére

1   Health Promotion Glossary. World Health Organization, 1998 http://www.who.int/hpr/NPH/docs/hp_glossary_en.pdf
2   Egészségfejlesztési szakkifejezések glosszáriuma. Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest 2008. http://www.oe�.hu/glosszarium_who_

2008.pdf 
3   1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35. § (1).
4   Az Országos Alapellátási Intézet hivatalos angol elnevezése: National Institute of Primary Health Care. http://www.eum.hu/about-us/institutions/

national-institutes-of
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cost-e"ectiveness – költség-hatékonyság (nem kon-
zisztens az e�ectiveness fordításával)

cost-utility – költség-hasznosság
criterion (tsz. criteria) – kritérium
demand – szükséglet. Olyan igény, amelynek kielégíté-

sére van fedezet/erőforrás5. [A need (igény) és 
demand (szükséglet) közgazdaságilag megkülön-
böztetett fogalmai miatt szükséges a népegészség-
ügyben az igényfelmérés (needs assessment) mel-
lett erőforrás-felmérést (resource assessment) is 
végezni, hogy a szükségletek (demands: az igé-
nyeknek az a része, amelyek kielégítésére van fede-
zet) meghatározhatók legyenek.]

e"ectiveness – a mindennapos rutin gyakorlat során 
tapasztalt hatékonyság (eredményesség) 6

           (e�ectiveness: nem konzisztens a cost-e�ectiveness 
fordításával)

e#cacy – kontrollált körülmények közötti hatásosság 
(eredményesség) 6

e#ciency – hatékonyság. A felhasznált erőforrások és 
az elért eredmények közötti kapcsolat jellemzője6.

empowerment for health – egészség feletti kontroll. Az 
egészségfejlesztésben a felhatalmazás (az önren-
delkezés erősítése) olyan folyamat, amelynek során 
az emberek nagyobb mértékű ellenőrzést nyernek 
olyan döntések és tevékenységek fölött, amelyek 
hatással vannak az egészségükre. 

enabling – egészség feletti kontroll partnerségen keresz-
tül, képessé tétel. Az egészségfejlesztésben a képes-
sé tétel egyénekkel vagy csoportokkal való közös 
cselekvést jelent, a hatalommal való felruházásuk 
érdekében, emberi és anyagi erőforrások mozgósí-
tásával, az egészségük védelme és fejlesztése 
érdekében.

equality – egyenlőség
equity in health – méltányosság az egészségben
evaluation – értékelés, process evaluation – folyamat-

értékelés, outcome evaluation – kimenetértékelés
evidence – bizonyíték
goal – cél (hosszútávú, vö. objective)
guideline – irányelv
health determinant – egészséget meghatározó tényező, 

egészséget befolyásoló tényező, egészségdetermináns

health expectancy – egészségben eltöltött várható élet-
tartam vagy várható egészséges élettartam7

health literacy – egészséggel kapcsolatos műveltség 
(vagy egészség-műveltség). Azon megismerő és tár-
sas készségek összességét jelenti, amelyek megha-
tározzák az egyén motivációját és képességét arra, 
hogy információhoz jusson, azt megértse, és hasz-
nálja az egészségi állapotának javítása és fenntar-
tása érdekében.

health policy – egészségügyi irányelv vagy egészségügyi 
vezérelv

health politics – egészségpolitika
health promotion evaluation – egészségfejlesztési tevé-

kenységek értékelése. [Nemcsak a kimenet (out-

come), hanem a folyamat (process) is értékelen-
dő8.]

health target – egészségcél
inequality – egyenlőtlenség 
inequity – méltánytalanság
impact – hatás vagy hosszútávú kimenet
indicator – indikátor, mutató
input – bemenet
intervention – beavatkozás vagy cselekvés
mediation – közbenjárás. Az egészségfejlesztésben az 

a folyamat, amelynek során egyének és közösségek 
különböző (személyes, társadalmi és gazdasági) 
érdekeinek összebékítése úgy, hogy az az egészsé-
get védje és fejlessze.

monitoring – nyomonkövetés
need – igény. [A rendelkezésre álló fedezettől/erőfor-

rástól független, vö. demand.]
needs assessment – igényfelmérés
objective – célkitűzés. [Rövidtávú, megkülönbözteten-

dő a hosszútávú céloktól: aim v. goal.]
outcome – kimenet. [Az outcome és output értelmezé-

se a hazai gyakorlatban meglehetősen eltérő. Java-
solt az OECD 2002-ben megjelent szógyűjtemé-
nyének értelmezését használni. A termék vagy 
kibocsátás (output) egy tevékenység közvetlen 
eredménye (deliverable), amelynek hatása az 
kimeneti (outcome) indikátorokban jelentkezik 
rövid, közép- és hosszútávon. A hosszútávú kime-
netet (long-term outcome) nevezik hatásnak 

5   Közgazdasági-marketing alapismeretek angol nyelven. Középszintű írásbeli érettségi vizsga. Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. május http://
www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2009/k_kozgmarkang_09maj_ut.pdf

6   Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez. Egészségügyi Közlöny 2002/11.
7   life expectancy: várható élettartam. Forrás: Epidemiológiai szótár, szerk. V. Hajdú P., Ádány R. Medicina Könyvkiadó 2003.
8   Thorogood M., Coombes Y (szerk): Evaluating health promotion: practice and methods. Oxford University Press, Oxford 2004. 
9   Glossary of key terms in evaluation and results-based management. OECD 2002. http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/

glossary/glo_en.htm
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(impact) is. Az eredmény szó használata kerülen-
dő, mivel di�erenciáló értéke csekély (az output, 
outcome és impact is eredmény)9. ]

output – termék vagy kibocsátás. Egy tevékenység köz-
vetlen eredménye (deliverable).

policy – irányelv, vezérelv
politics – politika, döntéshozás
program (USA), programme (UK) – program. Egy-

szerű, homogén intervenciók összessége átfogó 
cél(ok) elérésére konkrét ütemezéssel és költség-
vetéssel; végrehajtását rendszerint nyomonkövető 
(monitorozó) bizottság irányítja; több párhuza-
mos és hasonló projekt homogén programot alkot. 
(A set of simple, homogeneous interventions group-
ed together to attain global objectives. It is delim-
ited in terms of schedule and budget and usually 
placed under the responsibility of a monitoring 
committee. A homogeneous programme is made 
up of parallel and similar projects10.)

project – projekt. Nem osztható tevékenység konkrét 
ütemezéssel és költségvetéssel; végrehajtását rend-
szerint egy személy irányítja. (A project is an indi-

visible operation, delimited in terms of schedule 
and budget, and usually placed under the respon-
sibility of a single operator10.)

resource assessment – erőforrás-elemzés, erőforrás-
becslés

risk behaviour – egészségkockázati magatartás vagy 
egészséget veszélyeztető magatartás

schedule – ütemterv
setting – színtér
stakeholder – érdekhordozó vagy érdekelt
strategy – stratégia. Konkrét beavatkozások helyett 

prioritásokkal jellemezhető, hosszútávú terv átfo-
gó, egymáshoz lazán kapcsolódó célok elérésére; a 
célok, ill. azok prioritási sora jellemzi, konkrét 
tevékenységek helyett. (A strategy covers a wide 
set of simple or complex, weakly inter-related in-
terventions. It is de\ned by priorities rather than 
as a set of clearly delimited interventions. Unlike a 
programme, a strategy generally has several objec-
tives with di�ering degrees of priority10.)

sustainability – fenntarthatóság
target group – célcsoport

10  Evaluation of projects, programmes and strategies. Europeaid.  http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_pps_en.
htm
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