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Fürst Zsuzsanna

Összefoglaló: A tudatmódosító szerek (kábítószerek), bár famakológiailag eltérő hatásmódú szerek, közös 
tulajdonsága, hogy eufóriát, kábulatot, bódulatot, percepciós illúziókat okoznak, s ezért abúzushoz, illetve 
az egyéni és társadalmi veszélyességet jelentő függőségi állapotokhoz vezetnek.
Kulcsszavak: kábítószerek, farmakológiai tulajdonságok, celluláris hatásmód, tolerancia, dependencia

Summary: The substances of drug abuse although belong to pharmacologically diverse classes, they all 
have in common that they induce strong euphoria, well being, altered perception and reward, and with 
chronic exposure most of them evoke physical and psychological dependence.The abuse of these drugs 
causes major public health problems.
Keywords: substances of drug abuse, pharmacology, cellular mechanism of action, tolerance, depen-
dence

A tudatmódosító szerek farmakológiai tulajdonságai

The neuropharmacology of substances of drug abuse

Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. – Tel.: (1) 210 4416 – Fax: (1) 210 4412
E-mail:furzsu@pharma.sote.hu

A tudatmódosító szerek (kábítószerek, pszichotróp 
szerek) közös tulajdonsága, hogy olyan különleges haj-
tóerővel („drive”) bírnak, amellyel mentálisan többé-
kevésbé egészséges személyeket rákényszerítenek arra, 
hogy a valóság elől „kémiai vakációra” menjenek, ilyen 
szerekkel éljenek. Farmakológiai szempontból legfon-
tosabb hatásuk – az eufória, kábulat, bódulat – követ-

kezménye az abúzus (visszaélés, nem orvosi előírásra 
alkalmazás), majd a függőség kialakulása [1, 2, 3, 4].

Ismereteink vannak arról, hogy a késő kőkorszaki 
ember évezredekkel a civilizáció hajnala előtt felfe-
dezte és megtalálta a természetben a legtöbb ma is is-
mert növényi vagy állati eredetű szedatívumot, narko-
tikumot, eufórikumot, hallucinogént vagy stimulánst 
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1. ábra
Illegális droghasználat Európában (2007)
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– azaz a „pszichotróp” szereket. A delíriumot okozó 
növények, mint pl. a máknövény (Papaver somnife-
rum), az Atropa belladonna vagy a Datura stramonium 
az ősi kultúrákban is jól ismertek voltak.

Napjainkban komoly problémát jelent a #atal gene-
ráció drogfogyasztása. Az ENSZ adatai szerint 48–50 
millió rendszeres kábítószer-fogyasztó él a világon [2, 
7, 8]. 

Magyarországon 35–55 ezer drogfüggőről és mint-
egy 70–120 ezer alkalmi fogyasztóról tudunk [5, 9, 10]. 
Sajnálatos, hogy a közelmúltban megkérdezett közép-
iskolás korosztály 70–80%-a kipróbált valamilyen dro-
got. Az illegális drogokkal visszaélők számát mintegy 
10 000-re becsülik. Szerencsére az illegális szerek fogyasz-
tása terén Magyarország az európai mezőny hátsó har-
madában foglal helyet (1. ábra).

Magyarországon közismerten az alkohol a vezető 
„drog”: hazánkban az alkoholbetegek számát 1 millió-
ra, az alkoholizmus által veszélyeztetett személyek szá-
mát 2 millióra becsülik.

Az alkohol és gyógyszerek együttfogyasztása ugyan-
csak riasztó mértékű hazánkban, európai viszonylat-
ban is (2. ábra).

A hazánkban kábítószer-túladagolás következtében 
regisztrált haláleseteket mutatja az I. táblázat. Figye-
lemreméltó, hogy a szedatívumokkal (legális szerek) 
kapcsolatos visszaélések okozta halálesetek száma 
felülmúlja a tiltott drogok számlájára írható elhalálo-
zások számát.

Hazai és nemzetközi kábítószerkontroll. A pszicho-
tróp szerek kontrollját a WHO által felállított Schedule 
of Controlled Substances I–IV. osztályba való sorolása 
alapján végzik. A felosztás egyik fő alapelve, hogy az 
adott szert használják-e medicinálisan vagy sem, illet-
ve hogy dependenciakapacitása milyen mértékű [1]. 
Jól ismert a kábítószerek elleni küzdelemben aktívan 
részt vevő szervezetek és szakemberek előtt, hogy eze-
ket a listákat folyamatosan kijátsszák az ún. „designer” 
drogok szintézisével. Magyarországon a Legfelsőbb 
Bíróság de#niálja a „csekély mennyiség” és a „jelentős 
mennyiség” fogalmát abból a célból, hogy a droggal 
kétféle kapcsolatban állókat – kábítószerbirtoklás „cse-
kély mennyiségben” saját célra, illetve kábítószer-
birtoklás „jelentős mennyiségben” kereskedelmi célra 
– büntetőjogilag biztonsággal el lehessen különíteni.

DEFINÍCIÓK

Dependencia. A gyógyszer(drog)-függőség
fogalma

Pszichés dependencia. A pszichés függés drogkereső 
magatartásban, a szer megszerzésére kényszerítő vágy-
ban, sóvárgásban manifesztálódik.

Ebben az állapotban az egyén önmaga kielégülésé-
re, örömére használja ismételten a szert, nem törődve 
annak kockázataival, egészségére, családjára, munká-
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2. ábra
Az alkohol és gyógyszer együttfogyasztásának előfordulása Európában
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jára, környezetére nézve. (Az erős dohányosok is jó 
példák erre a magatartásra.)

Fizikai (*zikális, *ziológiai vagy szomatikus) depen-
dencia. Fizikai dependenciáról akkor beszélhetünk, 
amikor a szerek megvonása (abbahagyása, illetve kom-
petitív antagonista beadása) jellegzetes elvonási vagy 
absztinencia-szindrómát idéz elő, amelynek tünetei 
sokszor ellentétesek az illető drog akut hatásaival („re-
bound”) és rendszerint annak már csekély dózisával 
enyhíthetők (szuppresszió).

Tolerancia. Egyes szerek hatékonysága ismételt adá-
suk következtében fokozatosan csökken, és egyre na-
gyobb dózisokra van szükség ugyanannak a hatásnak 
az eléréséhez. A farmakodinámiai (funkcionális) tole-
rancia lényege, hogy a szervezet a drog hatását kom-
penzálja, adaptálódik jelenlétéhez. A jelenség elsősor-
ban receptorok, enzimek funkcionális változásaival 
magyarázható [1, 2, 3, 4, 7, 11]. 

Addikció. Súlyos függőségi állapotot jelent, amely-
ben #zikai és pszichés dependencia együttesen van 
jelen. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) mint 
pszichiátriai betegséget de#niálta az addikciót. Az ad-
dikciót jellemzi az erős motiváció a drog megszerzé-
sére a negatív konzekvenciák dacára. Idővel a drog-
használat kényszeressé, makacs, krónikus, relapszu-
sokkal járó betegséggé válik, amely nehezen gyógyít-
ható [1]. 

A „REWARD”-ELMÉLET

A különböző típusú pszichoaktív szerek közös sajá-
tossága hogy valamilyen „reward” (jutalom, ajándék, 
pozitív élmény, eufória) tulajdonsággal rendelkeznek. 
Ez az a sajátosság, ami előidézi, megerősíti („reinforcing”) 
az ismételt használatot, az önadagoló magatartást.

Állatkísérletekben a legtöbb kábítószer – például 
opioidok, barbiturátok, benzodiazepinek, etanol, an-
aestheticus gázok, oldószerek, központi idegrendsze-
ri-stimulánsok, phencyclidin, nikotin, ko�ein – önada-
golása kiváltható, míg a cannabis vagy az LSD önada-
golását állaton eddig nem sikerült kimutatni.

A legelterjedtebb nézetek szerint a reward tulajdon-
ság létrejöttében három fontos agyi transzmitterrend-
szer – a dopamin (DA)-, a GABA- és az endogén opioid 
rendszer – játszik szerepet. A mezolimbikus dopamin 
rendszer az addiktív szerek elsődleges támadáspontja. 
Az elektromos ingerlés vagy a „természetes” reward – 
mint például táplálék is – dopaminfelszabadulást okoz 
a n. accumbensben [1, 2, 3, 4, 7, 11]. 

A TUDATMÓDOSÍTÓ SZEREK OSZTÁLYOZÁSA

Farmakológiai osztályozás

Bár a kábítószerek számos közös hatással rendel-
keznek, fontos egyedi tulajdonságaik miatt jelentősen 
különböznek is egymástól, farmakológiailag jól elkü-
löníthető csoportokra oszthatók (II. táblázat).

Osztályozás a celluláris hatásmechanizmus
alapján 

I. osztály: Gio-protein kapcsolt receptorokhoz kötő-
dő (GPCRs) szerek: gátolják a neuronokat posztszi-
naptikus hiperpolarizáció és preszinaptikus transz-
mitter release gátlása útján. A ventrális tegmentális 
area-ban (VTA) ezek a szerek elsősorban a lokális 
gátló GABA interneuronon hatnak, így dezinhibíció 
útján okoznak DA felszabadulást.
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1997 1998 1999 2000 2001 20031 20072

Opiátok 46 23 40 35 39 24 23

Marihuána - - 1 1 - - -

Amfetaminok 1 4 1 2 1 4 1

Szedatívumok 255 210 281 198 214 220 160

I. táblázat
Drogszedéssel közvetlenül kapcsolatba hozható halálesetek száma Magyarországon (1997-2007)

1 A 2003 évi adatokat a Focal Point, a többi évek adatait a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete szolgáltatta. 
2 A 2007 évi adatok a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2008” szakmai kiadványsorozatában jelent meg [9]
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Opioidok
mor(n, 
heroin stb.

Központi idegrendszeri depresszánsok
barbiturátok, alkohol benzodiazepinek, 
gamma-hydroxivajsav (GHB)

Szimpatomimetikus pszichomotoros stimulánsok
kokain, 
amfetaminok (ecstasy)

Ko&ein és nikotin

Kannabinoidok
marihuána, 
hasis

Pszichodelikumok (hallucinogének, 
pszichotomimetikumok)

LSD, meszkalin, 
phencyclidin (PCP)

Inhalánsok
ipari oldószerek,
anesztetikumok

Egyéb drogok, receptre írható (prescribing) szerek

II. táblázat
A kábítószerek farmakológiai osztályozása

Vegyület
Primer molekuláris

target
Farmakológiai

karakter
DA neuronra

gyakorolt hatás
RR2

G-protein kapcsolt receptorokat (GPCR) aktiváló szerek

Opioidok μ-OR (Gio) agonista dezinhibició 4

Kannabinoidok CB1R (Gio) agonista dezinhibició 2

γ-hidroxivajsav (GHB) GABABR (Gio) gyenge agonista dezinhibició ?

LSD, mescalin, psylocybin 5-HT2AR (Gio) parciális agonista … 1

Ionotróp receptorokhoz és ioncsatornákhoz kötődő szerek

Nikotin nAChR (α2β2) agonista excitáció 4

Alkohol
GABAAR, 5-HT3R, nAChR, 
NMDAR, Kir3 csatorna

excitáció,
dezinhibició (?)

3

Benzodiazepinek GABAAR pozitiv modulátor dezinhibició 3

Phencyclidin, ketamin NMDAR agonista … 1

Biogén amin transzporterekhez kötődő szerek

Kokain DAT, SERT, NET inhibitor DA uptake gátló 5

Amfetamin DAT, NET, SERT, VMAT reverzálja a transzportot
DA uptake gátló, 
szinaptikus depléció

5

Ecstasy SERT > DAT, NET reverzálja a transzportot
DA uptake gátló, 
szinaptikus depléció

?

III. táblázat
A kábítószerek1 felosztása hatásmechanizmus szerint

1 azok a szerek, melyek a 3 mechanizmus egyikébe esnek
2 RR= az addikció relatív rizikója: (értékekek: 1= nincs addikció – 5 = erős addikció)

Rövidítések: 5-HTxR: szerotonin receptor; CB1R: kannabinoid1 receptor; DAT: dopamin transzporter; Kir3 csatorna: befelé irányuló K csatorna; NET: 

norepinefrin transzporter; VMAT: vesicular monoamin transzporter
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II. osztály: Ionotrop receptorokhoz és ioncsatornák-
hoz kötődő szerek: kombináltan hatnak a DA, ill. a 
GABA neuronon, így váltják ki a DA felszabadulást.

III. osztály: A monoamin transzporterekhez kötődő 
szerek: vagy gátolják a DA reuptake-jét (kokain) vagy 
serkentik a DA non-vesiculáris felszabadulását reverz 
transzport útján (amfetaminok; III. táblázat) [1]. 

A továbbiakban az egyes kábítószerek farmakológi-
ai hatásait, mellékhatásait, toxicitását és az adddikció 
lehetséges terápiáját részletezzük.

I. Opioidok, heroin

A legszélesebb körben használt illegális szer a hero-
in (diacetilmor*n; utcai neve: Big H, Harry, hero stb.). 
A heroin voltaképpen „prodrug”, ugyanis belőle a 
szervezetben aktív metabolitként mor#n képződik. 
A heroint titkos laboratóriumokban a természetes mor-
#nból szintetizálják igen egyszerű és olcsó eljárással. 
Hatásainak jellege teljesen azonos a mor#néval (M, 
Miss Emma, Sister M stb.) ill. hasonló származékaival 
(dihidromor#n, oxymorfon, fentanyl stb.), még gya-
korlott kábítószerélvező sem tudja intravénás ekvipo-
tens adagjaikat megkülönböztetni. A heroint elsősor-
ban intravénásan (i.v.) vagy szívás (inhalálás) formájá-
ban juttatják be a szervezetbe. A heroin jóval lipidol-
dékonyabb, mint a mor#n, ezért gyorsabban penetrál 
az agyba. Inhalálás útján is 12 percen belül megjelenik 
a vérben. Az iv. bolus olyan nagy koncentrációhoz ve-
zet az agyban, hogy azonnal fellép az általános meleg-
érzet, a szexuális orgazmushoz hasonló állapot, a má-
mor, a gyönyör („rush”; „kick”; „thrill”), amely az abú-
zus kialakulásának közvetlen előidézője, oka. Ez az 
állapot mindössze 45 másodpercig tart, amelyet eufó-
ria, majd végtelen nyugalom, álmosság („nod”: a fej 
leesése, bólintás) követ. A heroint igen könnyű túlada-
golni: extrém pupillaszűkület („tűhegy”), légzésbénu-
lás, kóma – a vezető tünetek. Az iv. adagolás további 
veszélyei: tályogok, thrombophlebitis a beadás helyén, 
a közös fecskendőhasználat, amely a vér útján terjedő 
betegségek (hepatitis B, AIDS , pneumónia stb.) kiala-
kulásához vezet [1, 2, 3, 11].

Az elvonási vagy absztinencia szindróma. Az 
elvonási tünetegyüttest rendkívül heves izgatottság, 
szorongás, félelemérzés, sírás, remegés vezeti be: gya-
koriak a dührohamok, a hallucinációk. Feldúlt álla-
potban a beteg gyilkosságot, öngyilkosságot követhet 
el. Minél súlyosabb az addikció, annál súlyosabbak az 

elvonási tünetek. A pszichés tüneteket jellemző szoma-
tikus elvonási tünetek kísérik. A szer elhagyása után 
5–6 óra múlva erős szekréció indul meg; bő nyáladzás, 
hasmenés, izzadás, pollutio. Rhinorrhoea, lacrimatio, 
hányás, gyakori ásítás, borzongás (libabőr), hyperven-
tilatio, hyperthermia, mydriasis, izomfájdalom, súly-
csökkenés, hemokoncentráció jellemző.

Farmakoterápia. A dependens állapot gyógyszeres 
kezelésének célja elsősorban az adott kábítószer kö-
zömbösítése, eltávolítása a szervezetből (detoxi*kálás). 
Ez lehetséges oly módon is, hogy a beteget először egy 
hasonló hatású, de gyengébb elvonási tüneteket kivál-
tó, kábítószerrel kezeljük – azaz helyettesítjük (szubsz-
tituáljuk), az abúzus eredeti „anyagát” –, majd opti-
mális esetben erről a szerről leszoktatjuk a kábítószer-
élvezőt. 

Methadon terápia. Az opiátdependencia kezelésé-
ben legelterjedtebben alkalmazott eljárás az orális  
methadonszubsztitúciós terápia. A methadon szatu-
rálja az opioidreceptorokat, így jelenlétében elmarad 
az iv. heroin által kiváltott eufóriás komponens 
(„high”) áttörésszerű jelentkezése. Az elvonási szind-
róma nem olyan súlyos a hosszú féléletidő miatt és 
utána a beteg lassan leszoktatható a methadonról is. 

Naltrexon (opioid antagonista) terápia. Ezt az 
eljárást elsősorban olyan addiktokon lehet alkalmazni, 
akikben erős a motiváció a drogmentességre, a valódi 
gyógyulásra. A módszer lényege, hogy a betegnek 
abba kell hagynia a kábítószer szedését, túl kell jutnia 
az elvonási szindrómán, és a szervezetnek drogmen-
tessé kell válnia, majd áttérnek az antagonista oralis 
adagolására. 

Egyéb módszerek közül megemlíthető még az 
UROD (ultrarövid opioid detoxi#kálás), ill. a tartós ha-
tású, parciális mu agonista buprenorphin alkalmazása 
az elvonás prevenciójára és terápiájára is. Kiegészítő 
terápiaként α2-adrenerg agonisták (clonidin, lofexidin), 
β-blokkolók, szorongásoldók alkalmazhatók [7, 11].

II. Központi idegrendszeri depresszánsok. 
nyugtatók, altatók, szorongásoldók

A barbiturátokon és a benzodiazepineken (BDZ) 
kívül különböző egyéb szedatohipnotikumok, vala-
mint az alkohol tartoznak ide. A szedatohipnotiku-
mokkal az első kontaktus rendszerint orvosi előírásra 
jön létre. E vegyületek hatásai sok tekintetben hason-
lók, bár nem teljesen azonosak. Például a benzodiaze-
pinek a terápiás (anxiolitikus) adagnál csak sokkal 
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nagyobb dózisban okoznak súlyos intoxikációt, mint 
akár a barbiturátok, akár a szintén centrális depresz-
száns alkohol. Bár a barbiturátok klinikai alkalmazása 
jelentősen háttérbe szorult, „utcai” használatuk folyta-
tódik. A barbiturátok közül a gyorsan hatókat része-
sítik előnyben, mint a pentobarbital, secobarbital a las-
san ható phenobarbitallal szemben. A multidrog-abú-
zus jellegzetes esetének számít a pszichostimuláns 
amfetamin és a depresszáns barbiturátok kombináci-
ója. Ez azzal a kissé váratlan következménnyel jár, 
hogy a kiváltott hangulatemelkedés jóval fokozottabb, 
mint az egyes komponensek külön-külön használa-
takor. A BDZ-k közül is a rövidebb hatástartamúak az 
elterjedtebb abúzusszerek. A lipidoldékonyabb ágen-
seket – mint például diazepam, alprazolam, lorazepam 
stb. – prompt hatásaik miatt inkább használják nem 
medicinális célra. A benzodiazepin-származék 3unit-
razepam (Rohypnol) amnesiás hatása miatt kétes hír-
névre tett szert: nemi erőszak áldozatait bódítják el 
vele. Az egyéb szedatohipnotikumok, anxiolitikumok 
– mint pl. a. metakvalon, glutetimid, meprobamat – 
etanolszerű intoxikációt okoznak. A szedatohipnoti-
kumokat rendszerint oralisan adagolják. BDZ túlada-
golás, mérgezés esetén antagonistájuk, a 3umazenil 
hatásos. Mind pszichés, mind #zikai dependencia fel-
léphet tartós használatuk esetén. Az ilyen típusú 
gyógyszerfüggést „alkohol-barbiturát” típusú depen-
denciának nevezik, elvonási tüneteik is hasonlóak. 

Súlyos esetekben epileptiform görcsök, delírium, hal-
lucinációk, pszichózisszerű kórképek jelentkezhetnek 
[1, 2, 11].

GHB (γ-hydroxybutyric acid, gamma hydroxyvaj-
sav; „Gina”, „liquid ecstasy”). Újabban a kábítószerél-
vezők körében használata elterjedt. Ez a vegyület  a 
GABA bomlásterméke, a szervezetben kis mennyiség-
ben termelődő, egyenlőre ismeretlen funkciójú endo-
gén anyag. A 60-as években általános érzéstelenítőként 
használták, azonban kis hatásszélessége miatt ma már 
nem alkalmazzák. A színtelen, szagtalan, íztelen folya-
dékot az áldozatok italába csempészik, amelyből a 
GHB jól felszívódik. Feltételezések szerint a GABAB 
receptor a felelős a GHB farmakológiai hatásaiért: 
eufória, szociális összetartozás érzése („klubdrog”, 
diszkódrog), fokozott szenzoros érzékelések, amnézia. 
Röviddel a beadás után szedáció és komatozus állapot 
lép fel, amelyben az áldozat védekezésre képtelen 
(nemi erőszak, bűncselekmény áldozata vagy elköve-
tője lehet) és nem emlékszik vissza semmire. Terápia:
tüneti.

III. Szimpatomimetikus pszichomotoros sti-
mulánsok. kokain és amfetaminok

Amfetaminok. A csoportra jellemző fő centrális 
hatások: a motoros aktivitás fokozódása, eufória, cent-
rális izgalom, sztereotíp viselkedés, anorexia, a #zikai 

VMAT: vesicular monoamin transzporter; DA: dopamin; DAT: dopamin transzporter

3. ábra
A kokain és az amfetamin hatásmechanimusa a dopaminerg neuronon
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és mentális teljesítőképesség növekedésének érzése, a 
munkabírás fokozódása. Az alvásigény csökken. Az 
amfetaminabúzus („run”), az iv. önadagolás „rush”-
hoz vezet, amely érzést az orgazmushoz szokták ha-
sonlítani. Az amfetamin és a vele rokon feniletilami-
nok, a dopamin, a noradrenalin, ill. az 5-HT uptake-
ért felelős transzporterekkel lépnek interakcióba a 
„reinforcement”-folyamatokban fontos szerepet játszó 
mesolimbicus pályákon (3. ábra).

Az amfetaminok közé a szintetikus dextroamfeta-
mint (D-amfetamin), valamint a metamfetamint (Met-
hedrin, „speed”) sorolják. Más stimulánsok, mint pél-
dául a methylphenidat (Ritalin), vagy a fenmetrazin 
(WHO által kontrollált, III. osztályú kábítószer) is 
abúzusszerek. Kezdetben oralisan használták e szere-
ket, veszélyessé akkor kezdtek válni, amikor az illegá-
lisan szintetizált metamfetamint már intravénásan 
alkalmazták. Újabban az amfetaminabúzus a met-
amfetaminkristályoknak („ice”) a crack kokainhoz ha-
sonló elszívása, inhalálása formájában folyik. Ha az 
amfetamint ismételten alkalmazzák, az amfetamin-
pszichózisnak nevezett állapot léphet fel, amely erősen 
emlékeztet akut skizofréniás rohamra, hallucinációk-
kal, paranoid szimptómákkal és agresszív magatartás-
sal. Ugyanakkor ismétlődő sztereotíp viselkedés 
jelentkezhet (például cipőtisztítás, rózsafüzér-mor-
zsolás). A hatásgyengülés (tolerancia) hamar bekövet-
kezik amfetaminok krónikus használatánál. A to-
lerancia–dózis spirál addig nő amíg vagy elfogy a 
készlet, vagy az egyén teljesen kimerül. Jelentős pszi-
chés és mérsékelt/gyenge #zikális dependencia kiala-
kulása jellemző [1, 2, 7].

Ecstasy „diszkó drog”. Amfetaminszármazék: 3,4-
metilén-dioxi-metamfetamin (MDMA, E, XTC) proto-
típusa az ún. „designer drug”-oknak. Az MDMA 
hasonlóan az amfetaminokhoz a biogén amin transz-
portot reverzálja, de eltérően az utóbbiaktól, a szeroto-
nin transzportert (SERT) preferálja, így hatására a 5-
HT extracelluláris koncentrációja nő meg jelentősen. 
A pszichomotoros stimulánsokról az utóbbi néhány 
évben derült ki, hogy neurotoxikusak: a metilamfeta-
min a dopaminerg, az MDMA pedig elsősorban a sze-
rotoninerg neuron terminálok degenerációját idézi 
elő. 50–100 mg-os tablettában vagy kapszulában alkal-
mazzák, így a fecskendőhasználat és a túladagolás 
veszélyeit elkerülik. Sok esetben azonban néhány tab-
letta elfogyasztása is végzetessé vált. A tánc közben 
eszméletlenül összeeső („dance-drug”) vagy görcsölő, 
tachyarrhythmiás, magas vérnyomású, magas testhő-

mérsékletű (hyperpyrexia, 40–42°C), acidoticus, me-
rev izomzatú, izzadó, tág pupillájú #atalok esetében 
feltétlenül ilyen típusú szerek jelenlétére kell gondol-
ni. Az MDMA-intoxikáció terápiája tüneti: ketanserin 
(5-HT2-antagonista), chlomethiazol (szedativum), dan-
trolen (izomrelaxáns), hűtés javasolható [1, 11].

Kokain „crack”. A kokacserje (Erythroxylon coca) 
leveleit az Andok magas hegyein élő dél-amerikai 
bennszülöttek kb. 1200 éve használják: feltehetően 
azért, mert a kokain javítja a #zikai teljesítményt, csök-
kenti az éhséget, a nagy magasság okozta fáradtságér-
zetet. Jelenleg a kokaint a WHO a II. kábítószerosz-
tályba sorolja, mint medicinálisan is használt, rend-
kívül erős addiktív potenciállal rendelkező szert. A ko-
kain tulajdonképpen egy nagyon erős amfetamin („su-
per speed”), túladagoláskor azonnali halálhoz vezet. 
A kokain használata az elmúlt évtizedben jelentősen 
megnőtt és tekintettel rendkivül nagy addikciós poten-
ciáljára, komoly népegészségügyi problémát jelent 
világszerte. A kokainhasználat módja többféle lehet. 
A kokaint hidroklorid sója formájában (utcai nevek: 
coke, snow, blow) intranasalisan szippantva alkalmaz-
zák leggyakrabban. Az erősen lipidoldékony szabad 
bázis, a crack a tisztább és erősebb forma, ezt inhalál-
ják. Intravénásan alkalmazva 30 másodperc után igen 
intenzív mámort okoz, azonban így igen könnyű túl-
adagolni. A kokain elszívásakor a vérkoncentráció gyor-
san emelkedik, az iv. adáshoz hasonló onsettel. Az int-
ranasalis és különösen az oralis adás onsetje lassúbb. 
Túladagoláskor a keringés összeomlása, ritmuszavar, 
szívinfarktus, átmeneti ischaemiás elváltozások, gör-
csök, stroke, migrénes tünetek, hyperthermia, tüdőká-
rosodás fordulhat elő. A kokain túladagolása rendsze-
rint végzetes, az áldozat percek alatt meghal arrhyth-
mia, légzésdepresszió és görcsök következtében. A ko-
kainhoz jelentős tolerancia alakul ki, a pszichés depen-
dencia igen erős, a #zikai függés kevésbé kifejezett. 
A kokain hirtelen megvonása nem életveszélyes. Több-
nyire néhány napig-hétig tartó heves vágyat, alvásza-
vart, görcsöket, boldogtalanság érzést („anhedonia”), 
hyperphagiát, kimerültséget, súlyos depressziót (gyak-
ran suicid fantáziákkal) okoz. A terápia tüneti.

IV. A nikotin és a dohányzás

A dohány termesztése, leveleinek rágása és elszívása 
Amerikában és Ausztráliában akkor terjedt el, amikor 
az európai felfedezők ott jártak. A 16. században vált 
ismertté Európában és Angliában is. A dohányfüst 
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egyetlen aktív hatóanyaga a nikotin, a karcinogén kát-
rányokat és a szén-monoxidot nem számítva. A do-
hányzás a nikotin miatt vezet abúzushoz. Maga a niko-
tin gyenge pszichés hatásokkal rendelkezik: hangulat-
változások előidézése, a stressz csökkentése, bizonyos 
teljesítmények fokozódása. A centrális hatások lehet-
nek egyaránt stimulatívak (például éberebb lesz a 
dohányos) vagy gátlók, amikor például stresszhelyzet-
ben nyugtató hatású. Spinalis szinten re�exgátlás je-
lentkezik, ami vázizom-relaxációhoz vezet. A nikotin 
a nACh receptoron hatva fontos szerepet játszik az 
agyi kognitiv folyamatokban, hatására a kognitiv telje-
sítmény fokozódik. Rewarding hatását a VTA DA 
receptorain expresszálódó nACh receptorokon fejti ki.  
Amikor a nikotin izgatja ezeket a projekciós neurono-
kat, DA szabadul fel a n.accumbens-ben és a frontális 
kéregben. A hatásgyengülés feltehetően a nikotinre-
ceptorok deszenzitizációjának következménye. Egyes 
centrális hatásokra (például arousal) kevésbé alakul ki 
tolerancia. Meglepő, hogy – amint azt radioaktívan 
jelzett nikotin segítségével kimutatták – krónikus niko-
tinbevitel hatására a receptorok száma nő az agyban. 
Ugyanez történik erős dohányosok agyában is. Azon-
ban – mivel a nikotin celluláris hatása csökken – ez a 
megnövekedett receptorszám inkább deszenzitizált, 
mint funkcionális receptorokat jelent. Számukat te-
kintve a nikotin-függők száma óriási a többi abúzus-
szerhez viszonyítva: egyes számítások szerint az orszá-
gok lakosságának kb 50 %-a érintett! A dohányzóknál 
mind #zikális, mind pszichés dependencia kialakul, a 
nikotin addikciós potenciálja jelentős, egyike a legad-
diktívabb szereknek. A nikotinéhség jelenti a kény-
szert a dohányzás fenntartására. Nikotin elvonáskor 
irritabilitás, pszichomotoros feladatok megoldásának 
zavarai, agresszivitás, alvászavarok jelentkezhetnek. 
Szubsztitucióra nikotin tapaszt alkalmaznak.

V. Cannabinoidok (marihuána, hasis, „fű”)

THC. A cannabinoidok az évezredek óta ismert 
növény (Cannabis sativa) alkaloidjai. Főleg Keleten, 
Kínában, illetve Indiában találtak feljegyzéseket a 
növényről. A marihuána nemcsak az egyik legrégeb-
ben ismert, de a legelterjedtebben használt kábítószer 
is. Az indiai kender legfőbb pszichoaktív alkaloidja a 
Δ9-tetrahydrocannabinol (THC). A marihuána, a nö-
vény szárított levelei, virágja („grass”, fű) kb. 13% 
THC-t tartalmaz. Ebből készítik a dohányzásra alkal-
mas keveréket. Hasisnak nevezik a növény szárított, 

gyantaszerű kivonatát, amely kb. tízszer nagyobb kon-
centrációban tartalmazza a THC-t, mint a levélanyag. 
Kiterjedt kutatások eredményeképpen, néhány évvel 
ezelőtt cannabinoidreceptorokat izoláltak rágcsálók 
agyában, amelyekről a klónozás után megállapították, 
hogy a G-proteinnel kapcsolódó, enantiomerszelektív 
receptorok osztályába tartoznak. Állati szöveteken kí-
vül humán agyban is kimutattak cannabinoidrecep-
torokat, ezeket CB1-receptoroknak nevezték el [1, 2, 11, 
12].

A CB1-receptorok megoszlása az agyban nagyjából 
megfelel a cannabis centrális farmakológiai hatásai-
nak. A speci#kus cannabinoidreceptorok felismerése 
vezetett az endogén ligandok – az anandamid (az 
ananda szanszkrit szó, jelentése öröm, boldogság) –, ill. 
a 2-arachidonyl glycerol (2-AG) kannabimimetikus 
eikozanoidok felfedezéséhez. Ezek a nagyon lipidoldé-
kony molekulák a preszinaptikus CB1 receptorokhoz 
kötődnek, ennek következtében gátolják a transzmit-
terek (glutamát vagy GABA) felszabadulását. E speci-
ális hatásmód miatt nevezik az endocannabinoidokat 
„retrográd” transzmittereknek. A marihuánát általában 
kézzel sodort cigaretta (joint) formájában használják, 
rendszerint társaságban, a cigarettát körbeadva, meg-
osztva egymással. 

Farmakológiai hatások. A THC elősorban a köz-
ponti idegrendszerre hat, depresszív és pszichotomi-
metikus hatások egyvelegét okozva, amelyet centrális 
eredetű, de perifériásan jelentkező autonóm hatások 
kísérnek. Gyakorlott marihuánaélvező 2–3 szippantás 
után már érzi a hatást. Közepes dózisban a marihuána 
hatása kétfázisú: a korai szakasz a „well being”, relaxá-
ció, grandiozitás érzése, ezt követi az eufória („high”), 
a részegséghez hasonló állapot. A pszichomotoros jel-
legű feladatteljesítés (egyszerű tanulási, memóriafel-
adatok) vagy az autóvezetés biztonsága romlik. Később 
az egyén relaxálttá válik, magába fordul, és álomszerű 
állapotba kerül. Az idő múlásának érzékelése zavarttá 
válik. A gondolkodás, koncentrálás nehéz, de erőfeszí-
téssel sikerül. Nagy dózisok okozhatnak átmenetileg 
pszichotomimetikus hatásokat. Perifériás hatások kö-
zül a legjellegzetesebb kórjelző tünet a pulzusszám 
növekedése és a vörös szem. További farmakológiai 
hatások: az étvágy fokozódik, a testhőmérséklet csök-
ken. A cannabis néhány hatása – mint például az int-
raocularis nyomáscsökkentő, antikonvulzáns, bron-
chustágító, analgetikus, hányáscsillapító – terápiás ér-
tékű lehet glaucomában, rákos fájdalomban, AIDS-
ben, illetve a rák kemoterápiás gyógyszerek okozta 
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hányás csillapításában vagy sclerosis multiplexben stb 
[1, 2, 10, 11, 12]. Az utóbbi évek kutatásainak eredmé-
nye a CB1 receptor antagonista –rimonabant (Acomp-
lia) farmakológiai hatásainak felismerése. Elsősorban 
étvágycsökkentő hatása váltott ki nagy érdeklődést: az 
ún. „ rizikó” betegek testsúlyának csökkentésére kezd-
ték használni. Bár jelentős hatékonyságáról számoltak 
be, súlyos mellékhatásai – depresszió, öngyilkosság – 
miatt alkalmazását felfüggesztették. Tolerancia kiala-
kulása kisfokú. Fizikai dependencia igen enyhe abszti-
nencia-szindrómában nyilvánul meg.

VI. Pszichedelikumok (hallucinogének, 
pszichotomimetikumok

A hallucinogének kémiailag két fő osztályba sorol-
hatók: fenetilaminok és indolaminok. A hallucinogé-
nek közös tulajdonsága, hogy mélyreható befolyást 
gyakorolnak a gondolkodásra, a percepcióra, a hangu-
latra, a viselkedésre, anélkül hogy jelentős pszichomo-
tor-stimulációt vagy depressziót okoznának. A hallu-
cinogének hatásmechanizmusában nem a DA rend-
szer játszik szerepet („nem addiktív” kábítószerek). Az 
LSD, pszilocibin, mescalin nem addiktívak, ami alátá-
masztja azt az elképzelést, hogy csak a mezolimbikus 
DA release útján ható szerek addiktívak. A pszichede-
likumok közös tulajdonsága még, hogy medicinálisan 
nem alkalmazzák, így a WHO kontroll szerint az I. 
jegyzékbe sorolják őket [1, 2, 11].

LSD (lizergsavas dietilamid „utcai” neve: sav, acid, 
„Lucy in the Sky with Diamonds”). Fő molekuláris 
targetje a szerotonin 5-HT2A receptor, melyen hatva 
gátolja a szerotonin felszabadulását. Az LSD-t mintegy 
40 évvel ezelőtt egy svájci kutató (Hofmann) fedezte 
fel, miközben az ergotalkaloidok között analeptiku-
mokat keresett. Az LSD számos szomatikus, perceptu-
ális és pszichés hatással rendelkezik: szédülés, gyenge-
ség, tremor, nausea, paraesthesiák, látászavarok, hal-
lucinációk (vizuális, auditorikus, taktilis, olfaktori-
kus), hallászavarok. Az időérzék elvesztése, a mentális 
funkciók zavarai, a fantasztikus látomások és gondola-
tok, a szenzoros modalitások olyan confusiója, hogy 
például a hangokat látványként élik meg („színes han-
gok”) jellemzők. Alkalmanként az LSD rendkívül 
zavaró szindrómát („bad trip”, lidérces utazás) okoz, 
amelyet fenyegetettség, paranoid hallucinációk jelle-
meznek. Ez odáig mehet, hogy gyilkossági vagy 
öngyilkossági kísérleteket követnek el. Az EEG-képen 
hyperarousal állapotnak megfelelő kép látható. Sok 

szempontból az állapot erősen emlékeztet az akut ski-
zofréniára. A hallucinációk „3ashback” formájában 
hetek vagy hónapok múlva újra jelentkeznek. Az LSD-
t rendszerint oralisan használják, 0,5–2 mikrog/ttkg 
dózisban. Illegális árusításhoz tabletta, zselatin négy-
szögek („ablaküveg”) vagy impregnált papír („blotted 
acid”), bélyeg formájában történik. Az LSD-hez tole-
rancia hamar kialakul. Dependencia nem jellemző 
(„nem addiktív” kábítószer).

Ketamin (utcai neve: special „K”) és a phencycli-
din, (PCP; utcai nevek: angyalpor, „a por”; „hog”). 
Mindkét vegyületet először mint iv. anesztetikumot 
alkalmazták medicinálisan, de a PCP toxicitása, mel-
lékhatásai miatt kiszorult a gyakorlatból. A közelmúl-
tig állatgyógyászati célra használták Sernylan néven, 
és innen ered utcai neve: hog (sertés). Ma már csak a 
ketamint használják általános érzéstelenítőként. A ke-
tamin és a PCP az excitátoros aminosav, az NMDA 
use-dependens, nem kompetitiv antagonistái. Enyhe 
intoxikáció eufóriához, zsibbadásérzéshez vezet. Kö-
zepes intoxikáció desorientatiót, a környezettől való 
elhatárolódást, testsémazavart, halál-közeli élménye-
ket, támadó viselkedést, szokatlan erőmutatványokat 
(részben az anesztetikus hatás következménye), a 
tapintási és a proprioceptorokból jövő ingerek dezin-
tegrációját okozza. A percepciós zavarokat okozó 
hatások nem olyan kifejezettek, mint a klasszikus hal-
lucinogének esetében. A hatások közé sorolható még a 
szexuális teljesítmény fokozása (ez utóbbi miatt kapta 
a PCP a „love boat”, illetve „lovely” utcai neveket). 
Tolerancia kialakulása mérsékelt; addikciót nem okozó 
szerek. Általában a hallucinogének toxicitására jellem-
ző, hogy nagy dózisok pánikreakciót okozhatnak 
(„bad trip”), ámbár akut pszichotikus vagy depresszív 
reakciók csak erősen prediszponált személyeknél 
jelentkeznek. A túladagolás azonnali halált is okozhat, 
hypertensiv krízis, légzésleállás és görcsök miatt [1, 2]. 

VII. Inhalánsok

Számos illékony kémiai anyag (alifás nitritek, ipari 
oldószerek) vagy gáz (nitrogénoxydul, N2O) rendel-
kezik abúzuspotenciállal. A narkotikus illékony folya-
dékok, éter, kloroform stb. használata visszaszorult, 
így visszaélés sem történik velük. Hatásaik nagyban 
hasonlítanak az alkoholéhoz.

Alifás nitritek  általában folyadékok, vasodilatato-
rok. Az amyl-nitrit ampullát medicinálisan angina 
kezelésére használják. Az ampullákat feltörve beléleg-
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zik. Az ampulla roppanása miatt a szert „popper”-nek 
is nevezik. Utcai formája az izobutil-nitrit, amelyet 
üvegben árusítanak („locker room”, „rush”). Hatásu-
kat szédülés, eufória, pulzusszaporulat, „speeding”, 
bőrkipirulás, hypotensio, cerebralis ischaemia jellem-
zi. A szexuális aktivitást is fokozzák: különösen homo-
szexuális fér#ak körében terjedt el az orgazmus elnyúj-
tásának céljából. Ritkán syncopét vagy nagy mennyi-
ségek használatakor methaemoglobinaemiát okozhat-
nak. A szubjektív hatás 5 másodperctől 15 percig tart. 
Hamar kialakul a tolerancia. 

Az ipari oldószerek csoportjába szinte kontrollál-
hatatlan mennyiségű anyag sorolható. Közöttük a leg-
ismertebbek: toluén, heptán, hexán, benzén, triklóreti-
lén, metiletilketon stb. Különösen elterjedt a toluéntar-
talmú festékhígítók, műanyag ragasztók („glue”), a 
„csavarlazító folyadék”, valamint benzintartalmú oldó- 
és tisztítószerek, metil-kloroform, metilén-klorid hasz-
nálata. Benzin, toluol, petróleum, éter, öngyújtófolya-
dék, tisztítófolyadék, festékoldó, oldószer sok háztar-
tási szerben van (például körömlakk, írógép-javítófes-
ték stb.), így könnyű hozzájuk jutni Az oldószerek 
abúzusának motivációja általában az alacsony ár, a 
könnyű beszerezhetőség, kényelmes csomagolás, a 
gyors hatás. Általában a rosszabb anyagi körülmények 
között élő, a tanulásban is problémákkal küzdő tizen-
éves #úk a fő fogyasztók, a „szipuzók”. Az oldószerrel 
benedvesített rongyot, vattát plasztikzacskóba teszik, 
és gőzeit lélegzik be („sni ng”, szipuzás). A klinikai 
hatások rövid ideig, 5–10 percig tartanak. A típusos 
intoxikációt kezdetben eufória, áradó érzések, elmo-
sódott beszéd, relaxált „részegség”, majd desorientatio, 
az időérzék elvesztése, hallucinációk jellemzik. A ki-
alakuló pszichés dependencia ismételt használathoz 
vezet. Nagy dózisok esetén akut tünet lehet eszmélet-
vesztés, cardiorespiratoricus elégtelenség vagy leállás; 
krónikus alkalmazás máj-, vesefunkciós eltéréseket, 
vérképzési zavarokat okoz. További veszélyeket jelent-
het az aspiráció (hányást követően) [1, 2, 11].

VIII. Egyéb drogok, „prescribing” szerek

Az orvos által felírható („prescribing”) legális sze-
rek helytelen használata, illetve a velük való visszaélés 
(abúzus) világszerte növekvő problémát jelent. Egy a 
közelmúltban végzett  USA felmérés szerint 6–8 millió 
felnőtt amerikai használ olyan szereket, amelyeket 
nem az orvos írt fel számukra. A vizsgálatot megelőző 
hónapban a legtöbben – 4,7 millióan – fájdalomcsilla-

pítókat (különösen oxycodont, hydrocodint), 3,0 mil-
lióan trankvillánsokat/nyugtatókat/anxiolitikumokat, 
1,2 millióan stimulánsokat szedtek saját élvezetükre. 
Az antihisztaminok kisebb-nagyobb mértékben depri-
málják a központi idegrendszert, ezért szedatívum-
ként is használatosak („alvássegítők”). Alkohollal 
együtt fogyasztva fokozódik a központi idegrendszer-
re kifejtett hatásuk. Delíriumot okozó hallucinogének, 
mint például centrális antimuszkarin szerek (scopola-
min), egyes antiparkinson-szerek, triciklikus antidep-
resszánsok, féreghajtók – gyakran alkohollal együtt fo-
gyasztva – alkalomszerű abúzust indukálhatnak. Atro-
pintartalmú növényekkel – magok, teák formájában 
fogyasztva – is folytatnak visszaélést. Ilyenek pl. a 
maszlagos nadragulya (Atropa belladonna), a csatta-
nós maszlag, (Datura stramonium), a beléndek (Hyos-
ciamus niger) stb. Hatásukra a gondolkodás nehézzé 
válik, zavart tudati állapot, hallucinációk jelentkezhet-
nek. Az anabolikus szteroidokat az izomzat fejlesztésé-
re (esztétikai szempontból), illetve az izomerő növelé-
sére (sport) használják. A belgyógyászati mellékhatá-
sok mellett jelentős hangulatváltozást, agresszivitást, 
paranoid téveszméket is előidéz abúzusuk [1, 2, 11]. 
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Tompa Anna

Összefoglalás: A civilizáció minden lehetőséget megteremtett arra, hogy az ember a legjobb és leghasz-
nosabb módon kamatoztassa képességeit. A higiénés  körülmények optimalizálása, a fertőző betegségek 
leküzdése és gyógyítása lehetővé tette a várható élettartam megduplázódását. Ugyanakkor a fogyasztás 
emelkedése új betegségek járványos elterjedéséhez vezetett. Tömegesen jelentek meg a krónikus nem 
fertőző betegségek, amelyek főleg a magas kalória fogyasztású országokra vált jellemzővé. A társadalom 
egyik legfontosabb működési feltétele, az emberek által, a történelmi fejlődés során kialakított viselkedési 
normákhoz történő alkalmazkodás. Ennek jegyében szocializálódnak a gyermekek, tanulják meg azt, hogy 
miként illeszkedjenek be a család, az óvoda, vagy az iskola közösségébe, majd felnőttként a munkamegosz-
tásba. A javak egyenlőtlen elosztása feszültségeket támaszt az emberek és az országok között, ami általá-
nosan emeli az agresszió szintjét. A bűnözés is fokozódik, ami nem kíméli a gyermekeket sem. Egyre több 
gyermek válik agresszív bűncselekmény, vagy pedofília áldozatává. Az emberek közötti gazdasági egyen-
lőtlenségek feszültségekhez, migrációhoz és a bűnözés, az agresszió terjedéséhez vezet. A káros szenvedé-
lyek divatja meghozza a maga áldozatait, különösen a (atalok körében, főleg a dohányzás, drog és az alko-
holizmus rohamos terjedése tovább fokozza az agresszív viselkedés globalizációját, amit a médiában látha-
tó minták követése súlyosbít, főleg a gyermekek körében. Ezen negatív  tendenciák ellen széles társadalmi 
és szakmai összefogás szükséges, különösen az egészségnevelés terén dolgozó szakemberek körében, 
hogy képesek legyünk a jövő generációt megvédeni az önpusztító magatartásformák népegészségügyi 
következményeitől. A (atalok nem képesek megfelelő megoldásokat találni a társadalmi egyenlőtlenségek 
feloldására, ezért az önpusztító életformát egyre (atalabb korban választják. 
Kulcsszavak: életmód, drog, alkohol, magatartási zavarok, agresszió, bűnözés, nevelés

Summary: The development and technical achievements of mankind have made life healthier, and pro-
vided opportunity for the e\ective utilization of skills. With the possibility of curing the majority of illnesses 
and controlling epidemics the expected life span of humans has doubled. Life expectancy (gures have 
improved but new illnesses, mainly in the elderly have appeared. An epidemic of chronic non-communi-
cable diseases has evolved, mainly in developed countries of high calorie consumption. The healthy opera-
tion of society requires the adaptation to historically developed behavioural norms, which is provided dur-
ing socialization and education of children, making them able to (t in the family, kindergarten, school and 
later in work. The uneven distribution of goods raises tension between people and nations resulting in 
increased aggression level of all mankind. Organized crime intensi(es and does not spare even children, 
making them a target of paedophilia and human trade. Increasing frequency of aggressive acts involving 
children is observed, promoted by the spread of self destructive behaviours, like smoking, alcoholism and 
drug abuse. This lifestyle is globalized by the media and the Internet. The control of negative tendencies 
requires wide-scale social and professional cooperation, especially among health promotion professionals, 
in order to protect the next generations from the public health consequences of self destructive behav-
iours. The young are not able to (nd adequate solutions to handle social inequalities, therefore choosing 
self destructive lifestyle in younger and younger ages. 
Keywords: lifestyle, drug, alcohol, behavioural problems, aggression, crime, education
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BEVEZETÉS

Az agresszió általában olyan viselkedési mód, ami-
vel szándékosan kárt okoznak egymásnak az emberek 
és többnyire a javak megszerzésére irányul [1].  Ha az 
emberek a birtoklás helyett a javak egyenletes elosztá-
sát tekintenék elérendő célnak, akkor az agresszió je-
lentősen csökkenne. Az agresszív viselkedés minden 
bizonnyal törvényszerű velejárója az emberiség törté-
nelmének. Nehéz lenne elválasztani a hódító háború-
kat, törzsi villongásokat az emberi agresszió természe-
tes jelenlététől. „A nevelés feladata nem az, hogy a 
gyermek valamennyi agresszióját leállítsa, hanem az, 
hogy azokat antiszociális irányból proszociális irányba 
állítsa...” [2]. A #zikai és lelki szenvedés okozása a túl-
élési stratégiák körébe tartozik, ami időnként extrém 
módon feleredősödik, pl. háborúk idején, vagy elhal-
kul a köztes periódusokban. Békeidőben a BTK sze-
rint a csoportosan elkövetett erőszak önmagában is 
bűncselekmény, hiszen a csoport pillanatnyilag magát 
az agressziót legitimizálja; ilyen cselekmény lehet a 
csoportosan elkövetett garázdaság, rongálás, kegyelet 
sértés stb. A szándékos bűncselekmények során az el-
követő erőszakos magatartása a sértett személye ellen 
irányul, ami a sértett számára olyan kényszerhelyzetet 
teremt, ami akaratát, ellenállását megtöri, pl. ember-
rablás, fogva tartás, #zikai kényszerítés. Az agresszió 
enyhébb formája a rágalmazás és a jó hírnévhez való 
jog megsértése, ami a bulvársajtó megélhetését segíti, 
így piaca van. Ez a jelenség egyre szélesebb körben ter-
jed és a dezinformáció részét képezi, tehát eltereli a 
#gyelmet a valós eseményekről.

Az emberi civilizáció fejlődésével párhuzamosan 
csökkent a természet erőivel szembeni kiszolgáltatott-
ság, biztonságossá váltak az élelmiszerek és a tápa-
nyag-ellátás is egyenlőre elegendő lenne, így az lenne 
elvárható, hogy az emberiség agressziójának szintje 
csökken, ezzel szemben az tapasztalható, hogy már 
kora gyermekkortól kezdődően az agresszió szintje 
emelkedik. A magas szintű higiéniai ellátás, a fejlett 
orvostudomány, a járványok leküzdése egyébként is 
duplájára emelte az ember várható élettartamát. Az 
életkilátások javultak, de új, főleg öregkorban megjele-
nő betegségek száma emelkedett. A fogyasztói pohár 
pezsgős pohárrá vált, ami azt jelenti, hogy az emberi-
ség döntő többsége a megtermelt javaknak csak a töre-
dékéhez jut hozzá. A fokozott stressz és a létbizonyta-
lanság fő oka az emberi társas kapcsolatok megromlá-
sa, a család intézményének felbomlása és az individu-

alizmus elterjedése. Azok a Kopp [3] által vezetett epi-
demiológiai vizsgálatok, amelyek az emberi magatar-
tás negatív tendenciáit kutatják egyértelműen megál-
lapították, hogy a kiegyensúlyozott családban élők 
egészségmutatói és várható élettartamuk jobb, mint a 
magányosan élőké. A társadalmi egyenlőtlenségek ki-
éleződése tovább gerjeszti az agressziót. A szegények 
és a gazdagok aránya globálisan 1:35-ről, 1:80-ra emel-
kedett, ami növeli a migrációt és nemzetközi feszültsé-
geket okoz. A világon 800 millió ember éhezik és 2,5 
millió gyermek hal éhen évente. A civilizált világ neu-
rózisa, az agresszió, az elidegenedés, a lelkek elhanya-
golása teremti meg az alapot a kábítószer, alkohol és a 
dohányzás különösen #atalok körében történő terje-
désének. A stressz fokozódása a mindenáron „fogyasz-
tó” társadalmak egészségtelen lüktetését a nemzetközi 
tőke és a média teljes erővel támogatja [4]. Ennek a 
tobzódó jólétnek nem csupán a kilátástalan szegény-
ség jelent kontrasztot, hanem a betegségektől szenve-
dő világ mindkét oldalon. A civilizált emberiség szen-
ved a depressziótól, a szív érrendszeri és a daganatos 
betegségektől, míg a fejlődő világ tömegei pusztulnak 
el az AIDS-től, TBC-től, a maláriától. Az egyik olda-
lon a mindennapi élelmiszer megszerzése jelent nehéz-
séget, a másik oldalon a fogyókúrára költött pénz 
olyan sok, hogy éves költségéből a Szaharát virágos-
kertté lehetne varázsolni. Ezt a feszültséget leginkább 
a #atalok érzik, akik igen érzékenyen reagálnak a kül-
világ ingereire. Igazságérzetüket bántja az egyenlőt-
lenség és tiltakoznak a tőke világuralma ellen, lásd 
a globalizáció elleni tüntetéseket. Féltik bolygónkat, 
ezért a zöld mozgalmakba tömörülve próbálják útját 
állni a Föld elpusztításának. A fejlődésért komoly árat 
kellett #zetni, hiszen a technikai fejlődés és a motori-
záció igen nagy erőket szabadított fel a Föld mélyéből 
kőolaj, földgáz és szén formájában. Ezek elégetésekor 
nagymennyiségű széndioxid és egyéb szennyeződések 
jutottak a légkörbe, ezért a globális felmelegedés folya-
mata felgyorsult. A kényelem és a jólét megteremtése, 
a fejlett közlekedés, a házak komfortosabbá tétele, a 
fűtés-hűtéstechnika szinte felemészti mindazt az ener-
giát, amit Földünk évmilliárdok alatt az ásványkincse-
iben megőrzött. 

A televízión keresztül napi híradásokat kapunk 
erről a kontrasztról, ami óhatatlanul sokkolja a #atalo-
kat, akik a maguk módján pótmegoldásokat keresnek 
és kilépve a valós problémák köréből a megoldások 
helyett saját magukat teszik áldozattá azzal, hogy a az 
önpusztító életmódot választják [5].
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A KÖRNYEZETI ÁRTALMAK ÉS A KÓROS 
PSZICHÉS ÁLLAPOTOK  ÖSSZEFÜGGÉSE 

Az idegrendszer állapotát a környezetben előfordu-
ló toxikus anyagok is befolyásolják. A dohányzás, a 
drogok és az alkohol mentális hatásai igen jól ismer-
tek. Az viszont már kevésbé ismert a közvélemény 
előtt, hogy különböző szerves szennyezők, így az ólom 
vagy a higany szintén negatívan hatnak főleg a fejlődő 
idegrendszerre. A fokozott ólom expozíció gyerme-
kekben csökkenti a tanulási képességet és növeli az 
agresszivitást [22 ]. Amerikai kutatók #atalkorú bűnö-
zők fogaiban jelentős ólom felhalmozódást találtak, 
ami döntő érv volt amellett, hogy a benzin ólmozását 
beszüntessék az USA-ban.

 Az alábbi I. táblázatban a teljesség igénye nélkül 
azok a környezeti ártalmak szerepelnek, amelyeknek 
szerepe lehet a #atalok agresszió szintjének emelé-
sében. A réz és a cink tartalom egyensúlyának meg-
bomlása skizofréniához vezethet, aminek gyógyításá-
ban a lítium kezelés eredményesnek bizonyult. A pon-
tos mechanizmusokat még  csak most kezdjük megis-
merni, de az bizonyos, hogy az agyi jelátviteli mecha-
nizmusokban a fémeknek döntő szerepük lehet[6].

A LELKI BAJOK TESTI TÜNETEI
(SZOMATIZÁCIÓ)

A genetikai meghatározottság mellett a környezeti 
hatások alakítják elsősorban az emberi viselkedést, 
ami a tanulás bonyolult folyamatának köszönhető. 
Vannak olyanok, akik könnyen elsajátítanak bizonyos 
személyiségi jegyeket, másokat nehezebb formálni, de 
a negatív és pozitív visszajelzések láncolatában előbb 
vagy utóbb, mindenki érett egyeddé fejlődik [7]. Nehéz 

megtalálni, főleg gyermekeknél, azokat az állapotokat, 
amelyek már kórosnak minősíthetők, ilyen határeset 
lehet a hiperaktív gyermek állapotának megítélése is 
[8]. Újabban elterjedőben van az a szemlélet, hogy a 
társadalomra nézve veszélyes vagy kellemetlen visel-
kedést valamiféle betegségként kezelik, ezt nevezzük 
medikalizációnak. Ennek alapját az képezi, hogy a lel-
ki bajok hosszú ideig fennállva testi tünetekkel járnak, 
amit szomatizációnak nevezünk. Erre az egyik legjobb 
példa a vietnami háborúból visszajövő amerikai kato-
nák esete, akik hősként szerettek volna visszatérni, de 
megalázott és megvert csapatként érkeztek, tele tró-
pusi és lelki betegségekkel, kábítószer függéssel. Az 
amerikai egészségügyi hatóságok megalkották erre az 
állapotra az „általános kimerülési szindróma (general 
fatigue syndrome: GFS) fogalmát. A problémát nem 
oldották meg, de legalább neve volt és betegségnek 
lehetett nyilvánítani ezt az állapotot. Az olvasási vagy 
írási készség zavara dislexiát vagy disgrá#át jelent, 
holott csak sok esetben rossz a tanítási módszer, pl. 
képolvasás áll a jelenség hátterében. Fiatal felnőttek 
falánksága, vagy aszkétikus viselkedése bulimia vagy 
anorexia kórképpé vált, sőt az USA-ban szexuális 
kilengések is függősségként kezelendők. A lopás eny-
híthető azzal, ha valakiről megállapítják, hogy klepto-
mániás, de nem kizárt, hogy előbb-utóbb a sorozat-
gyilkosokat is valamiféle függőség rabjainak fogják 
tekinteni. Patológiás állapotok jellemzőek lehetnek a 
politikai viselkedésre is. Jó okunk van feltételezni, 
hogy a népvezér politikusok, munkamániások, vagy a 
zsarnok főnökök és a kíméletlen vallási fanatikusok is 
elsősorban elmebajban szenvednek. Hitler is állandó 
hangulati ingadozásokkal küzdött, amit teljes titokban 
„vitamin” injekciókkal kezeltek, főleg a beszédek előtt. 
A történelmi leírások szerint az injekció hatása még a 
tű kihúzása előtt érvényesült. A vezér azonnal jó ked-

Betegség Drog, alkohol Élelmiszeradalékok Nehézfém: Pb,Hg Szerves oldószer

Hiperaktivitás + + + +

Krónikus fáradtság + - + +

Skizofrénia + - + (Cu/Zn is) -

Elbutulás + - + +

Depresszió + + + +

Szorongás + + + -

I. táblázat
Különböző kóros lelkiállapotok és a környezetszennyezés közötti kapcsolat
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vű, vidám és tettre kész lett, elmúlt a fáradtsága és a 
rosszkedve. Ezért sokan úgy vélik, hogy vitamin helyett 
amfetamin, vagy kokain tartalmú szert kapott. Kenne-
dy elnök végtelen munkabírása és szerelmi kalandjai-
nak hátterében is egy lelkiismeretlen orvos injekciói 
álltak, aki gerincbántalmai miatti fájdalmát kábító és 
stimuláló szerek adásával enyhítette. Sztálinról és 
Nagy Sándorról jól ismert tény volt, hogy az alkohol 
rabjai voltak. Néró és a „rossz-császárok” viselkedési 
anomáliáit is lehet, hogy részben az alkohol és nehéz-
fém expozíció közös hatása váltotta ki. A keleti kultú-
rákban a hasis és az ópium hatása érvényesült a vallás 
és a politika színterein és sokszor az irracionális dön-
tések hátterében, vagy a vérengzések kirobbantásában 
egy drog hatása alatt álló zavarodott elme döntött. 
A modern kor diktátorai, terroristái és bérgyilkosai-
nak cselekedeteiben is ott munkálkodik a megháboro-
dott elme, aminek maradék kontrollját a tudatmódosí-
tó szerek használata teszi tönkre. 

A CSALÁD ÉS NEVELÉS

A pedagógusok szerint nem feltétlenül az állami 
gondozottak, vagy a csonka-családban nevelkedő gyer-
mekek lesznek agresszívek. Sok esetben a gyermekét 
egyedül nevelő anya, gondozó, vagy apa több törődést 
és gondoskodást tud nyújtani gyermekének, mint 
azokban a családokban, ahol mindkét szülő éjjel-nap-
pal dolgozik, vagy éppen munkanélküli és a kocsmá-
ban veri el a segélyt és nem képes vagy nem is akar a 
gyermekkel foglalkozni. Tehát az egykék és a csonka 
családban nevelkedő gyermekek, ha kellő gondosko-
dást és szeretetet kapnak, még előnyösebb helyzetben 
is lehetnek, mint pl. a nagycsaládosok vagy a nagyon 
leterhelt családban nevelkedő gyermekek. Minden 
emberi és állati viselkedésnek vannak anomáliái, ame-
lyeket különböző módon kezelhet a környezet. Az em-
beri viselkedés anomáliáit történelmi koronként kü-
lönböző módon büntették. A paci#sta gondolkodás-
mód még napjainkban is büntetendő lehet a pillanat-
nyi társadalmi érdekektől függően. Az emberi viselke-
dés pragmatikus oldalát elsősorban a megélhetés és a 
hasznosság érvényesítése motiválja, amit tovább szí-
nez a szexuális érvényesülés és a gazdasági előnyök meg-
szerzése [9]. A viselkedési anomáliák száma és minő-
sége egyre gyakoribb a fejlett ipari országokban, ahol 
az előnyök megszerzése önálló életre kelt és már nem 
a túlélést, a megélhetést, vagy a fajfenntartást szolgálja, 

hanem a javak megszerzése motiválja. A másodlagos 
igények kielégítése már nem szolgálja az alapvető meg-
élhetést, hanem önmagáért a szerzés öröméért, vagy 
mások legyőzéséért folyik, így az agresszió önállósul, 
ami megmérgezi a társadalmi szolidaritást és az önfel-
áldozás örömét. Mindehhez segítséget nyújt a média, a 
virtuális világ gyors fejlődése, az információk könnyű 
megszerzése és azokkal történő visszaélés. Ennek a 
negatív tendenciának az uralkodóvá válása bármely 
társadalmi rétegre nézve veszélyes folyamatokat ger-
jeszthet, ami aláássa az egészséget, az élvezetek és a mes-
terségesen előállított örömök hajhászásához vezethet 
(drog, alkohol), ami elnyomhatja a túlélés ösztönét. 
Az a társadalom, amelyik nem támogatja, hanem ki-
használja a rászorulókat, az öregeket, az elesetteket, a 
betegeket és a szegényeket, törvényszerűen készíti elő 
saját kihalását [10]. Ezért veszélyes folyamat a minden 
áron történő érvényesülés, tehát az agresszív viselke-
dés terjedése és legalizálása a médiában, mert a gyer-
mekeink helyes viselkedésének kialakulását, az egész-
séges magatartásformák szocializációját rombolja [11]. 
A viselkedést, a környezeti mentális és #zikális hatá-
sok mellett a genetikai tényezők is befolyásolják, ame-
lyek megnehezítik annak megítélését, hogy a magatar-
tási zavarokkal küzdő gyermekeknél betegségről vagy 
rossz nevelésről van-e szó [12]. Sem a pedagógusok, 
sem a szülők nincsenek kellőképpen felkészítve arra, 
hogy az erőszak terjedését már gyermekkorban meg-
fékezzék. Így ezzel a témával az egészségmegőrzés 
részeként kellene foglalkozni. 

A HELYES VISELKEDÉS ELSAJÁTÍTÁSÁNAK 
MÓDSZERE

Az agresszió olyan nagy energiájú és kitartóan vég-
zett negatív viselkedési forma, amely a más személyek, 
önmaguk, állatok, növények, vagy tárgyak elleni szán-
dékos ártást foglal magába. Az agresszió szélsőséges for-
mája az erőszak, melynek célja, hogy súlyos *zikai 
ártalmat okozzon a környezetének. Az embereknél a 
nem önvédelemből végzett agresszív cselekedeteket 
antiszociális cselekedeteknek tekintjük [13, 14]. Az 
antiszociális magatartásforma megkeseríti a környezet 
életvitelét, mivel az antiszociális személyiség a társas 
környezettel szemben érzelmi vakságot tanúsít. Érzel-
mileg csupán a saját személyisége érdekli, ezért min-
dig csak önmagáról beszél, ha megbánt valakit nincs 
lelkiismeret furdalása, nem érez bűntudatot. Az ún. 
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frusztrációs toleranciája igen alacsony, ezért gyorsan 
felfortyan és mindenkinek „beszól”. Többnyire notóri-
us hazudozó és igen meggyőző módon tudja saját 
értékeit előadni, amivel rámenős és határozott fellé-
pést produkál. Rendszeresen semmibe veszik és meg-
sértik mások jogait, gyakran változtatják munkahe-
lyüket és munkatársakkal folyamatos kon�iktusban 
vannak. Robert D. Hare szerint [14] az emberiség kb. 
1–3%-ban előfordulnak kíméletlen pszichopata embe-
rek, akik nincsenek senkire sem tekintettel, csak a saját 
elképzeléseiket tartják szem előtt. A viselkedési szabá-
lyok világossá tétele és következetes betartatása meg-
könnyíti még a pszichopátiára hajlamos, nehezen ke-
zelhető gyermekek beilleszkedését is. A durva és ke-
gyetlen bánásmód viszont elősegíti a kegyetlenség ki-
fejlődését. Ezek a pszichopaták sajnos közöttünk élnek 
és félreérthetetlen jelét adják működésüknek. Az ag-
ressziójuk elsősorban a családjuk, gyermekeik, mun-
katársaik, vagy a szomszédok tagjaira korlátozódik. 
Felismerhetők önző, kíméletlen magatartásukról, rosz-
szakaratukról, bosszúvágyukról, másoknak direkt rosz-
szat akaró viselkedésükről, az önfegyelem hiányáról, a 
verbális agresszióról. Csak olyankor kerülnek a rend-
őrség vagy az elmegyógyintézet látókörébe, amikor 
másokban vagy önmagukban kárt tesznek.  Sok közöt-
tük a szélhámos, akik felelőtlenül bánnak a pénzzel, 
vagy anyagi kötelezettségeiket nem teljesítik. Ez abból 
adódik, hogy nincs eléggé kifejlődve a veszélyérzetük 
és így sem a saját, sem mások testi épségét nem tiszte-
lik. Tartós testi, vagy lelki kapcsolat kialakítására kép-
telenek, ezért gyakran válnak el vagy cserélgetik a 
partnereiket. Amennyiben az antiszociális viselkedés-
forma magas intellektussal párosul, igen sikeresek le-
hetnek a művészvilágban (botrányhősök) vagy a poli-
tikában, mert lelkiismeretlenül átgázolnak másokon 
és ezzel elvtelen előnyöket szerezhetnek meg. Pl. 
Madonna úgy futott be az első zenekarával, ahol voka-
listaként szerepelt, hogy a szóló énekesnőnek azt ha-
zudta, hogy elmarad a fellépés és ő ugrott be helyette. 

A JÁTÉKELMÉLET SZEREPE A HELYES 
SZOCIALIZÁCIÓBAN

Neumann János, a komputer alapelvének kitalálója 
matematikai képletbe foglalta a játék törvényszerűsé-
geit [15], pl. azt, hogy a játékban mindenki a saját nye-
reményének maximalizálására törekszik. Ezt a nyere-
ményt ugyanakkor csak akkor tudja realizálni, ha a 

másik veszít. Tehát a játék kiváló modell arra, hogy az 
emberek elsajátítsák a helyes viselkedési formákat, 
különösen akkor, ha nem egyéni, hanem csapatjáté-
kosként akarnak érvényesülni. A csapatjátékosoknak 
el kell sajátítaniuk azt a képességet, hogy az egyéni ér-
vényesülést összeegyeztessék a csapat érdekeivel azért, 
hogy győzni tudjanak. Az a játékos, aki mindenáron 
csak saját szereplési vágyának kielégítését látja a ver-
sengésben azt előbb-utóbb kiközösítik, mert kárára 
válik a csapatnak. Az a játékos, aki okosan dönt, idő-
ről-időre alárendeli saját önzését a csapat sikerének, 
arra hosszú távon is számítanak és mindig fog találni 
partnert a játszmákhoz, tehát népszerű lesz. Az igazán 
tehetséges játékosok képesek összeegyeztetni az egyén 
és a csapat érdekeit. A játék kooperációra épül, aminek 
szabályai vannak. Ezeket a szabályokat a játékban részt-
vevők elfogadják és lehetőség szerint betartják, így a 
közös cél elérhetőbbé válik. A társadalmi beilleszke-
dés játékszabályait részben írott törvények, részben 
íratlan szabályok rögzítik és a szokások hitelesítik. Ad-
dig nehéz betartatni a szabályokat, amíg nem válnak 
szokássá, pl. az adó#zetés a magyar társadalomnak 
hagyományosan nehezére esik. A magyar nemesség és 
a székelyek egyik legfontosabb csapaterősítő elve volt 
az adómentesség. Mindaddig, amíg a magyar társada-
lomban nem válik szokássá az adózás, addig az adóel-
kerülő magatartás vonzó marad a többség számára. 
Ha valaki maga találja ki a játékszabályokat és aszerint 
cselekszik, az ellene megy a társadalmi konszenzusnak 
és előbb utóbb saját pusztulását okozza. Ilyenek a már-
tírok, hősök, terroristák, vagy az igazán nagy embe-
rek, akik maguk alakítják át a világot, ahelyett, hogy 
alkalmazkodnának. A mindennapi embereknek ez több-
nyire nem sikerül és börtönbe, vagy elmegyógyinté-
zetbe zárják őket, ha kivonják magukat a többség által 
jóváhagyott szabályok alól.

AZ EGYÉNI MAGATARTÁSFORMÁK 
KIALAKÍTÁSA GYERMEKKORBAN

Az agresszió összességében olyan természetes ösz-
tön, melyben az ember más fajok tagjaival is osztozik. 
Az agresszív viselkedést erősen befolyásolja a hormo-
nális rendszer, a nemi hormonok közül főleg a hím ne-
mi hormon, a tesztoszteron hat serkentőleg az agresz-
szióra. A katekolamin hiánya is agresszivitáshoz vezet. 
Ezért a kóros magatartásformák fér#akban gyakorib-
bak, bár modern világunkban a nemi különbségek 
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egyre inkább elmosódnak. Az agresszióban a prefron-
talis kéreg mellett főleg az agy limbikus rendszere vesz 
részt, de a hipotalamusz  működésének és  szorongás 
központjának tartott  amygdalának is jelentős szerep 
jut. A gyerekek nagyobb valószínűséggel fejeznek ki 
agressziót, ha megerősítik, vagy egyszerűen nem bün-
tetik meg őket az agresszív viselkedésért. Itt nem sza-
bad félreérteni a büntetés szót, ami nem jelenthet #zi-
kális bántalmazást, mert ebben az esetben éppen for-
dított lehet a hatás, még akkor is agressziót vált ki a 
gyermekekből, amikor ilyen cselekményeket a TV-n 
keresztül néznek [16]. Ugyanakkor azt is tudni kell, 
hogy a #zikálisan bántalmazott gyermekek sem vál-
nak törvényszerűen agresszívvé. Sőt, csak elenyésző 
százalékban jellemző rájuk, és ezekben az esetekben is, 
mintakövetésként [17, 18]. Az indokolt büntetésen és  
jutalmazáson kívül nagy jelentősége van a különböző 
modellek (szülők, más felnőttek, TV-ben látott embe-
rek, #gurák) szerepének. Amikor a gyerekek társasá-
gában olyan modellt #gyelnek meg, akit megdicsér-
nek, tehát megerősítenek agresszív viselkedéséért, na-
gyobb valószínűséggel fognak a passzív résztvevők is 
agresszív válaszokat adni (terjed az agresszió). A konf-
liktusok kialakulásához a szocializációs folyamatok 
során elsősorban a szükségletek kielégítésének akadá-
lyozása vezet. 

Milyen szükségletekről lehet szó? Alderfer [19] vizs-
gálatai szerint az emberi szükségletek három fő irány-
ba mutatnak, az első csoportot a #zikális szükségletek 
összessége képezi, amelyek a létezést biztosítják. A má-
sodik csoportba tartoznak a biztonságot jelentő szük-
ségletek, amelyek az emberek közötti kapcsolatok mi-
nőségét jelentik. A harmadik csoportba az emberi ér-
vényesülés és önmegvalósítás szükségletei tartoznak, 
amelyek az ember fejlődését teszik lehetővé. 

A SZOCIALIZÁLÓDÁS SORÁN FELMERÜLŐ 
SZÜKSÉGLETEK (Alderfer-szerint)[19]

Fizikális szükségletek: létezés
– Egzisztenciális szükségletek
– Fiziológiai szükségletek

Biztonságot adó szükségletek: kapcsolat
– Lakhatás, élettér
– Másokhoz tartozás szükséglete
– Közösséghez való tartozás szükséglete 

Önmegvalósítás szükséglete: fejlődés
–Fejlődés és tanulás szükséglete

– A társadalmi elismerés iránti szükséglet
– Anyagi biztonság elérése

A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

Családon belüli erőszakról beszélünk, ha valaki a 
hozzátartozója biztonságát, testi-lelki épségét veszé-
lyezteti vagy károsítja, önrendelkezésében vagy szexu-
ális önrendelkezésében korlátozza, testi erőszakot kö-
vet el vagy annak elkövetésével fenyeget. A kiszemelt 
személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s 
ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára az 
együttélést. A családon belüli erőszak nem újkori je-
lenség. Kialakulásának okaira többféle modell készült, 
mint pl.:

Szociokulturális modell: a társadalmi, gazdasági 
körülmények meghatározó jellegében; a létbizonyta-
lanságban vélték felfedezni. 

Pszichopatológiai modell: felállítói az egyén képte-
lenségéből származtatják az erőszakot. Azt állítják, 
hogy az egyén nem tudja kontrollálni agresszív impul-
zusait – éretlen, dependens (függő), depresszióra haj-
lamos személyiség. 

Az erőszak átadásának transzgenerációs modellje: az 
erőszak oka a tanult mintában, a destruktív jogosult-
ságban keresendő [20].

Szociális tanuláselmélet: a társas meghatározottság-
ban látja az okot. E szerint az erőszak megnyilvánulása 
attól függ, hogy a környezet normái, elvárásai támo-
gatnak-e vagy elutasítanak-e bizonyos viselkedést. Az 
elmélet alapján a társadalmi megítélés változik, az erő-
szak elítélésének visszatartó ereje van. 

AZ ERŐSZAK TERJEDÉSÉNEK OKAI

A frusztráció, munkanélküliség, létbizonytalanság 
érzés és a stressz fokozódása megsokszorozza az agresz-
szív cselekmények számát otthon, az iskolában, szóra-
kozó helyeken, vagy a sportesemények színhelyén [21]. 
A nők és a gyermekek kiszolgáltatottsága, a családon 
belüli erőszak, a család főleg fér# tagjainak viselkedé-
sével függnek össze. Az elektronikus média és a szóra-
koztató #lmek tele vannak gyilkosságokkal, agresszív 
cselekményekkel, így a gyermekek látva ezeket szintén 
agresszív viselkedéssel válaszolnak, már enyhe inge-
rekre is. 18 éves korra egy átlagos TV néző kb. 200 
ezer erőszakos cselekményt láthat [22]. A mintaköve-
tés gyermekeknél a magatartás és a személyiség kiala-
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kításának egyik legfontosabb eleme, ezért a család, az 
oktatás szerepe az agresszió fékezésében döntő jelen-
tőségű lehet. Erre utalnak az országosan tapasztalható 
különbségek is, mint azt az 1. ábra mutatja, az alacsony 
képzettségű, rossz anyagi körülmények között élő, 
főleg romalakta Északkelet-magyarországi Régióban a 
leggyakoribbak a garázda jellegű bűncselekmények.  
Ezek megfékezésére elsősorban az oktatás, képzés és a 
szociális háló kibővítése adhat lehetőséget.

EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI STRATÉGIÁK AZ 
AGRESSZIÓ FÉKEZÉSÉRE

Az egészséges emberi viselkedés olyan önbizalomra 
épül, ami képes önmagunk és mások elfogadására és 
tiszteletére. Indokolatlanul nem gyanakszik, nem lob-
ban haragra, nem érzi magát felsőbbrendűnek a másik-
nál. Az egészséges személyiség elfogadó, megengedő, 
de cselekedeteiben határozott és motivált a másik segí-
tése iránt [24]. Szövetségeseket keres embertársaiban 
és nem gyárt feleslegesen ellenségképet. Meghallgatja 
mások véleményét és ahol tud, segít. Azok az olvasók, 
akik már elmúltak negyven évesek, tudják, hogy ezek 
a gondolatok nem újak. A keresztény ideológia alapját 
képező szeretet parancsa alapján keletkeztek. Didakti-
kus módon összegyűjtve megtalálhatók a Bibliában, a 
10 parancsolat is tartalmazza ezeket vagy Jézus tanítá-

saiban lépten, nyomon találkozhatunk az emberek 
egymás iránti megbecsülésének igényével. Ugyancsak 
követelményként jelentkezett a cserkészeknél vagy az 
úttörő közösségi mozgalmakban, csupán néhány szo-
cialista szlogennel bővült ki a korábban bevált intelem. 
Valamennyi esetben az igazsághoz vezető út szabálya-
ként aposztrofálták ezt a magatartási formát és meg-
ígérték, hogy ha valaki ezt betartja, akkor hasznos és 
jó tagja lesz a közösségnek. A pragmatikusok ezt úgy 
hidalták át, hogy az a jó, ami az embert szolgálja. Ezzel 
viszont az élővilágot sodorták végveszélybe, mert, ami 
az embernek jó, nem biztos, hogy jó az állatnak, vagy 
a természet egészének. Lásd a jelenlegi helyzetet, ami-
ben 6,7 milliárd ember küzd a Föld javaiért és ezekből 
minden hatodik létminimum alatt tengeti életét. Tehát 
akkor mi az, ami követendő magatartásforma, ami 
nem veszélyezteti sem az emberi lét jövőjét, sem pedig 
a Föld létét? Az erőszak csak bizonyos csoportok ki-
emelkedését segíti, míg másokat még súlyosabb hely-
zetbe sodor, ezért az emberiség létszámának fokozatos 
emelkedésével egyre nagyobb lesz azoknak a száma, 
akik csak mások leigázásával tudják fennmaradásukat 
biztosítani. Az erőszak elterjedése ezért elsősorban a 
szegénységben tengődőket érinti, hiszen a társadalom 
legalsó gazdasági szintjén már elszabadulnak az indu-
latok, amikor a túlélés a tét. Ezért verődnek bandákba 
az utcagyerekek Brazíliában, Kolumbiában, vagy az 
USA nagyvárosainak peremén élő bevándorlók, mert 

1. ábra
Az ismertté vált erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények százezer lakosra jutó száma – 2008. év
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bűnözésből, prostitúcióból, drogkereskedelemből fenn 
tudják tartani magukat ideig, óráig. Mégis, mivel lehet 
magyarázni azt, hogy az erőszak nem csupán a megél-
hetési gondokkal küzdő családokat érinti? Az erőszak 
terjedésének másik forrása a nevelés hiánya, az indo-
kolatlan félelem, vagy az önbizalom hiánya. Ilyen eset-
ben az egyén támadólag lép fel minden olyan esetben, 
amikor valós, vagy vélt sérelmek érik. Ehhez járul hoz-
zá az a szülői magatartás is, amikor az otthoni enge-
detlenséget #zikai bántalmazással torolják meg vagy 
már óvodában arra biztatják a gyermeket, hogy „védd 
meg magad, üss vissza, ha valaki bánt”. Az agresszió 
elterjedését elősegítik azok a viselkedési minták, ame-
lyeket a gyermek otthon a szülők közötti viszonyban 
tapasztal, vagy a videókon, TV műsorokban lát. A min-
takövetés az agressziós viselkedés elsajátításának egyik 
leghatásosabb módja.

BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS AZ AGRESSZIÓ

Általában, az ismertté vált bűncselekmények (összes 
bűncselekmény) számát tekintve, a hazai bűnözési 
helyzet az utóbbi években nem romlott, inkább javult.  
Ezen belül lassú, de folyamatos növekedés tapasztal-
ható az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények 
mutatóiban. Ez azonban nem az elmúlt néhány, hanem 
az utóbbi 20 év tendenciája.

A legsúlyosabb ismertté vált erőszakos bűncselek-
mény, a befejezett emberöléses esetek száma az elmúlt 
években jelentősen, több mint egyharmadával csök-
kent az Országos Kriminológiai Intézet 2008-ban 

megjelent kimutatása szerint. Ezt az állítást a KSH 
adatai is alátámasztják.

1976-ban a bűncselekmények száma még 129 424 
volt, 1989-ben 225 393, s 1995-ben viszont már 
502 036, ez jelentette a csúcsot, azóta fokozatos csök-
kenés tapasztalható, 2008-ban 405 ezerre csökkent. 
Ha az 1976. évi értéket 100%-nak vesszük, igen jelen-
tős, csaknem eléri a 400%-ot, (387,9%). 1995-ben a 
vagyon elleni bűncselekmények aránya kiemelkedően 
magas volt, az összes bűnözés 77,9%-a, ebből 61% lo-
pás (ezen belül 34,5% betöréses lopás, ami 1976-hoz 
képest kb. nyolcszoros emelkedést mutat). A közrend 
elleni bűncselekmények az összes bűncselekmény 11%-
át, a közlekedési bűncselekmények 4,9%-át, a személy 
elleni bűncselekmények 3,2%-át, az egyéb bűncselek-
mények 3%-át teszik ki. Ugyanakkor a családon belüli 
erőszak áldozatainak száma is egyre emelkedik és az 
áldozatok főleg gyermekek és nők. A II. táblázatban 
2000–2008 közötti időszak adatait láthatjuk. Ennek 
alapján megállapítható, hogy a családon belüli erőszak 
2000-ben még csupán 5000 körül volt, majd 2006-ban 
20 ezer fölé emelkedett. Napjainkban újra csökken és 
7000 körül látszik stabilizálódni. Az agresszív cseleke-
detek közül a testi sértés szintén emelkedő tendenciát 
mutat. Az ittas járművezetéssel kapcsolatos bűncse-
lekmények száma még mindig magas, évente 11–13 
ezer körül van, aminek radikális csökkentése a zéró 
tolerancia elvének következetes betartatása révén vár-
ható.

A szexuális visszaélések gyermekekkel és #atalko-
rúakkal szemben egyre gyakoribbak. Az emberkeres-
kedelem, prostitúció és a pedofília áldozatai is főleg 

Bűncselekmény 2000 2006 2008

Összes 450 673 425 941 408 407

Emberölés 205 174 147

Testi sértés 10 901 11 551 12 791

Ittas járművezetés 11 669 13 952 11 523

Családi erőszak  5 059* 20 952* 7 521*

Kábítószerrel való visszaélés  3 445 6 735 5 458

Lopás 230 830 170 703 170 127

Rablás 3 494 2 709 3 128

Pornográ(a 144* 15 183* 1 846*

II. táblázat
Ismertté vált bűncselekmények Magyarországon 2000–2008 között

KSH. Statisztikai Évkönyv 2008 adatai alapján  (* magas latencia)
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gyermek illetve #atalkorúak. 2002 és 2008 között eltelt 
6 évben a pornográf felvételek készítésének kiskorú 
sérelmére elkövetett veszélyeztetés 144-ről 15 ezerre 
emelkedett, majd 7–9 ezer között stabilizálódott. 2008-
ban a felderítés jelentősen visszaesett és csak 1846 
esetben tártak fel pornográ#át. Mindezek összefonód-
nak a kábítószerek használatával és egyre rémisztőbb 
méreteket ölt az elterjedésük. A jól szervezett bandák 
által kábítószerrel való visszaélés miatt 2006-ban 6735 
esetben indítottak eljárást hazánkban (I. táblázat). Ma 
már becslések szerint 2–300 ezer rendszeres kábító-
szer fogyasztóval kell számolni. Ezzel a jelenséggel 
párhuzamosan emelkedik a gyermekkorú bűnelköve-
tők száma is. Az ismertté vált bűncselekmények száma 
a #atalok körében évente Magyarországon 130 ezer 
körül van, de ennek több mint a duplája is lehet a valós 
szám, hiszen a rejtett esetek száma éppen ebben a kor-
osztályban a legnagyobb. 2000-ben 3900 gyermekko-
rú (14 év alatti) főleg #úról derült ki, hogy csoporto-
san bűncselekményt (III. táblázat), főleg lopást, köve-
tett el. Érdekes módon nem a magányos egyszülős csa-
ládok gyermekeiből verbuválódnak a bűnözök. Sokkal 
inkább a kétszülős többgyermekes családok érintettek, 
ahol kevesebb #gyelem jut egy gyermekre. A területi 
megoszlás is jellemző, főleg az ország északkeleti me-

gyében gyakoriak a gyermekkorú bűnelkövetők, ha-
sonlóan az összes garázda bűncselekmény elkövetői-
nek köréhez (1. ábra). A gyermekvédelem országos 
hálózata az utóbbi 8–10 évben fokozatosan leépült az 
anyagi források beszűkülése miatt. Ezért a gyermekek 
gondozása és a prevenciós programok megtorpantak. 
Az iskolák és a pedagógusok pedig egyre nehezebb 
helyzetbe kerültek, mert gyakorlatilag nem maradt ke-
zükben semmiféle eszköz a magatartási zavarokkal 
küzdő tanulók megfékezésére és nevelésére [25].

A LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS DROGOK HATÁSA A 
VISELKEDÉSRE

Jól ismert tény az összefüggés az alkohol és az agresz-
szív viselkedés között. Egyértelműen arra utalnak az 
adatok, hogy a #zikális erőszak, sőt a nemi erőszak 
elkövetése is igen gyakran alkoholos befolyásoltság 
alatt történik. A hazai statisztikák megerősítik ezt a 
megállapítást, a IV. táblázatban a KSH adatai szerint a 
bűncselekmények 15%-ban az alkohol játszott szerepet. 
A családon belüli erőszak elkövetői is igen gyakran al-
koholos állapotban követik el a bűncselekményt és arra 
hivatkoznak, hogy „elborult az agyam, mert ittam”.

Csoport 2000-ben 2006-ban 2008-ban

14 év alatti 3 965 3 565 3 434

14-17 év 11 081 11 287 11 438

18-24 év 34 411 26 635 24 694

Külföldi 5 433 4 863 4 046

Összes bűncselekmény 131 459 129 991 122 695

III. táblázat
Ismertté vált bűncselekmények Magyarországon 2000–2008 között /atalok körében

KSH. Statisztikai Évkönyv 2008

IV. táblázat
Alkohol és kábítószer hatása a bűncselekményekre Magyarországon

KSH. Statisztikai Évkönyv 2008

2000-ben 2006-ban 2008-ban

Alkohol 22 690 23 534 22 180

Drog 1 207 2 165 2 454

Alkohol+drog 743 1044 1437
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Az IV. táblázatban  bemutatott adatok jól érzékelte-
tik, hogy a kábítószer fogyasztással kapcsolatos bűn-
cselekmények száma is fokozatosan emelkedik. Főleg 
a gyermek és #atalkorúak körében terjed a marihua-
na, az extasy, a speed fogyasztása, aminek élvezete ma 
már a szabadidő eltöltésének egyik lehetséges formája 
a zenés szórakozóhelyeken.  Az illegális drog fogyasz-
tása és terjesztése nem választható el egymástól. A tár-
sadalmilag lecsúszott drogfogyasztónak nem marad 
más lehetősége a megélhetésre és a napi drogadag be-
szerzésére, mint maga a drog árusítása. Ezért mind-
azok, akik a fogyasztást és a terjesztést elválasztják 
egymástól becsapják magukat és a társadalmat is. A fo-
gyasztó eleve bűnrészességet vállal azzal, hogy illegáli-
san drogot vásárol. Különösen egyértelmű az össze-
függés a drogfogyasztás és eladás között a nagyváro-
sok peremén élő munkanélküli #atalok esetében, akik 
bandákba verődve védelmi pénzekből és drogkereske-
delemből tartják fenn magukat. 

AZ AGRESSZIÓ VISSZASZORÍTÁSÁNAK ESÉLYE

Az agresszió erősödése kortünet, amit a világon 
uralkodó kisebb-nagyobb közösségek mobilitásával és 
a globalizáció elterjedésével magyarázhatunk. A csalá-
dok és a közösségek ellenőrző és védő szerepének erő-
sítésével, a mobilitás csökkentésével, a helyi kultúrák 
megőrzésével lehetne védekezni ellene. A drog és el-
mebaj, valamint a bűnözés összefonódott modern glo-
balizált világunkban, holott soha nem volt ennyi esé-
lyünk arra, hogy a tiszta ész logikája szerint alakítsuk 
életünket. Vissza kellene térni az eredeti célokhoz, az 
emberiség fennmaradásának és egyenletes fejlődésé-
nek megőrzéséhez. El kellene felejteni a mesterségesen 
gerjesztett igényeket. Meg kellene találni azokat az 
erőket, amelyek a Föld és a természet tiszteletére épül-
nek és ezzel meg lehetne teremteni a fenntarthatósá-
got. Minden egyes cselekedet, ami a természet erőinek 
túlzó kihasználását jelenti a jövőből vesz el. Minden 
olyan magatartás, ami az erőszakot támogatja a termé-
szet (állatok, növények, ember) ellensége és önmaga 
vesztét készíti elő. Tehát a megmaradásunk a tét, és 
ezért kell foglalkozni az erőszak globalizációjának 
okaival, hogy időben vissza tudjunk lépni a végzetes-
nek látszó lejtőről.

IRODALOM

  1. Hárdi, I.: Az agresszió világa. Az agresszió fogalma, jelenség-
tana, elméletei. In: Hárdi István (szerk.) Az agresszió világa. 
Medicina Kiadó, Budapest, 17–80, 2000

  2. Ranschburg, J.: Szülők Könyve. A fogantatástól az iskolakezdé-
sig. Saxum Kiadó, Budapest, 2009

  3. Kopp, M.: Magyar Lelkiállapot. Semmelweis Kiadó, Budapest, 
2008

  4. Tompa, A.: Erőszak és globalizáció. Komplementer Medicina, 
11:19-27, 2007 

  5. Buckingham, D.: A gyermekkor halála után – Felnőni az elekt-
ronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest, 2002

  6. Dietrich, K. N., Ris, M. D., Succop, P. A. et al.: Early exposure 
to lead and juvenile delinquency. Neurotoxicol. Teratol., 
23:511–518, 2001

  7. Bagdy, E.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1986

  8. Bálint, M.: Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1987

  9. Adler, A.: Emberismeret. Göncöl Kiadó, Budapest, 1990
10. Csányi, V.: Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest,1999
11. Bandura, A., Ross, D., Ross, Sh. A.: Film által közvetített 

agresszív modellek utánzása. In: Csepeli György (szerk.) Cso-
portlélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, 515–525, 1983

12. Anderson, C. A., Bushman, B. J.: Human aggression. Annual 
Review of Psychology, 53, 27–51, 2002

13. Cohen, S.: I?ú szörnyetegek. Replika, 40, 2000
http://www.replika.c3.hu

14. Hare, R. D.: Kímélet nélkül: Köztünk élő pszichopaták. Háttér 
Kiadó, Budapest, 2005

15. Neumann, J. von (1928/1959): On the theory of games of 
strategy, Tucker–Luce, 13–42, 1959  

16. Anderson, C. A., Bushman, B. J.: Media violence and the 
American public revisited. American Psychologist, 57:448–
450, 2002

17. Anderson, C. A., Bushman, B. J.: �e e!ects of media violence 
on society. Science, 295:2377–2378, 2002

18. Anderson, D. R., Huston, A. C., Schmitt, K. L., Linebarger, D. 
L., Wright, J. C.: Early childhood television viewing and ado-
lescent behavior: �e recontact study. Monographs of the Soci-
ety for Research in Child Development, 66:1–147, 2001

19. Alderfer, C.: Existence, relatedness, & growth. Free Press, New 
York, 1972 

20. Boszormenyi-Nagy, I.: Foundations of contextual therapy: 
Collected papers of Ivan Boszormenyi-Nagy. Brunner/Mazel, 
New York,1987

21. Andorka, R.: A társadalmi problémák szociológiája. Tan-
könyvkiadó, Budapest, 1990.

22. Huston, A. C., Wright, J. C.: Television and the Informational 
and Educational Needs of Children. �e ANNALS of the Ame-
rican Academy of Political and Social Science, 557:9-23, 1998

23. Buda, B.: Mentálhigiéné. Animula, Budapest, 1994
24. Moyer, K.: Violence and aggression. Paragon House, 1987
25. Veczkó, J.: Gyermekvédelem a pszichológiai és pedagógiai 

nézőpontból. Társadalmi, család-és gyermekérdekek. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 2007



eredeti közlemények

népegészségügy / 88. évfolyam 2. szám90

Demjén Tibor
Koncz Barbara
Bőti Edina
Sallai Antalné

Összefoglalás: Beavatkozásra késztető tény, hogy Magyarországon megközelítőleg minden negyedik ta-
nuló dohányzik és a dohányzás kipróbálásának időpontja egyre korábbi életkorra tolódik. Az adatok egyér-
telműen alátámasztják a minél korábbi életkorban megkezdett dohányzás prevenciós programok szüksé-
gességét. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet szakemberei olyan hatásos óvodai és iskolai dohányzás 
prevenciós programokat dolgoztak ki, melyek egészségkommunikációt, ismeretbővülést, attitűdváltozást 
támogató, valamint megküzdési mechanizmusokat fejlesztő elemeket alkalmaznak. A programok olyan 
életkorokra fókuszálnak, amikor a dohányzásra ösztönző, negatív hatások már érik a gyermekeket, befolyá-
solják akkori és későbbi egészségmagatartásukat. 
Kulcsszavak: dohányzás, elsődleges megelőzés, egészségfejlesztés, egészségmagatartás

Summary: The fact that in Hungary almost every fourth student smokes and the (rst trying of smoking 
happens at an earlier and earlier age necessitates intervention. The data clearly underline the need for 
smoking prevention programs started at an early age. Experts of the National Institute for Health Develop-
ment elaborated e\ective kindergarten and school smoking prevention programs, which use elements 
supporting operated health communication, knowledge increase, attitude change and development of 
coping mechanisms. The programs focus on ages, when children are already exposed to negative e\ects 
that motivate for smoking and in|uence on their current and future health behaviour.
Keywords: smoking, primary prevention, health promotion, health behaviour

A dohányzás primer prevenciója gyermekkorban

Primary prevention of smoking in early life

Országos Egészségfejlesztési Intézet, Dohányzás Fókuszpont – 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. – Tel.: (1) 428 82 28 – Fax: (1) 312 50 20
E-mail: nihptohp@c3.hu

BEVEZETÉS

Magyarországon a dohányzás sajnos igen elterjedt a 
#atalok körében, és kipróbálása egyre korábbi életko-
rokra tolódik. Ez nem csak Magyarországon #gyelhe-
tő meg, az egész világon hasonló a helyzet [1]. A Nem-
zetközi I£úsági Dohányzásfelmérés (Global Youth To-
bacco Survey – GYTS) elnevezésű nemzetközi kutatás 
projekt 2008-as adatfelvétele alapján elmondható, 
hogy hazánkban a tanulók több mint fele (57,9%) ki-
próbálta már a cigarettát élete során (#úk: 56,5%, 
lányok: 58,4%), ezen belül a valaha dohányzóknak 
18%-a 10 éves kora előtt szívta el az első slukkot. Hoz-
závetőlegesen a tanulók egynegyede jelenleg is ciga-
rettázik (azaz dohányzott az elmúlt 30 napban). Jelen-
leg más dohányterméket 13,8%-uk fogyaszt. Szintén 
elgondolkodtató az eredmény, hogy minden ötödik 
tanuló, aki eddig még nem dohányzott valószínűnek 
tartja, hogy a jövőben dohányozni fog. Mindemellett 
viszont – valószínűleg az elmúlt években megvalósult 

dohányzás prevenciós programoknak köszönhetően - 
a 2003-as és a 2008-as adatok összevetése esetén el-
mondható, hogy csaknem minden adat esetén csökke-
nés, azaz javuló tendencia volt tapasztalható (kivéve a 
cigarettán kívül más dohánytermékek fogyasztását). 
A #úk között azok gyakorisága, akik valaha dohányoz-
tak (akár csak egy vagy két slukkot is), szigni#kánsan 
csökkent (67,1%-ról 56,5%-ra) az elmúlt 5 év viszony-
latában. Általános csökkenés #gyelhető meg az elmúlt 
öt évben a soha nem dohányzók körében abban a te-
kintetben, hogy hány százalékuk tartja valószínűnek 
azt, hogy a következő egy éven belül el fog kezdeni 
dohányozni (23,9%-ról 18,5%-ra). Sajnos a cigarettán 
kívül más dohánytermékek fogyasztása meredek emel-
kedést mutat, több mint kétszeresére emelkedett a 
megkérdezett tanulók körében (összességében 5,5%-
ról 13,8%-ra, míg 8,2%-ról 16,8%-ra a #úk és 3%-ról 
10,4%-ra a lányok körében) [2].

Az „Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása 
WHO-kollaboratív Nemzetközi Kutatás” (Health 
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Behaviour in School-aged Children: a WHO Cross-
National Study, HBSC) 2006-os eredményei alapján a 
9. és 11. osztályos lányok saját korcsoportjukban töb-
bet dohányoznak alkalmi jelleggel, mint #ú társaik. Az 
erősebben dohányzóknak több dohányzó barátja van. 
A dohányzó #atalok közel kétharmada napi szinten 
dohányzik, ami azt is mutathatja, hogy a dohányzásra 
való rászokás mértéke kiemelkedően magas már ilyen 
#atal korban. A kipróbálás átlagéletkora a vizsgált kor-
osztályban 13,5 év [1, 3].

A #atalabb korosztálynál, az óvodásoknál a kutatá-
sok fókuszában még nem a dohányzási szokások áll-
nak, itt szerencsére még csak a dohányfüstös környe-
zet jelent problémát. A budapesti óvodások passzív 
dohányzási prevalenciáját az ÁNTSZ Fővárosi Intéze-
te (1999) vizsgálta. Eredményeik szerint a fővárosi 
óvodások 39,6 százaléka passzív dohányos és a csalá-
dok 50,5 százalékában található dohányzó személy. 
A dohányzó családokban kisgyermekük jelenlétében 
rendszeresen 29,7 százalékban, alkalmanként 47,8 szá-
zalékban dohányoznak [4].

Az itt bemutatott kutatási adatok egyértelműen alá-
támasztják a minél korábbi életkorban megkezdett 
dohányzás prevenciós programok szükségességét. Saj-
nálatos tény, hogy a prevenciós programoknak már az 
iskolában is több szakaszra kell kiterjedniük. Az elsőd-
leges megelőzés mellett a másodlagos és harmadlagos 
prevenciót is magukba kell foglalniuk. Jelen esetben a 
primer prevenció annak az elérését jelenti, hogy egy 
gyerek egyáltalán ne gyújtson rá. A szekunder preven-
ció a rágyújtás észlelését, s a korai beavatkozást annak 
érdekében, hogy ne szokjon rá a dohányzásra. A terci-
er prevenció, mint a betegségek kialakulásának meg-
előzése, már a dohányzó #atal programszerű leszokás 
támogatását jelenti [5].

DOHÁNYZÁS PREVENCIÓS PROGRAMOK
A FIATALKORÚAK SZÁMÁRA

A dohányzással kapcsolatban az alapvető viselke-
désminták már a bölcsődében, az óvodában bevésőd-
nek. Az Országos Egészségfejlesztési Intézetben műkö-
dő Dohányzás Fókuszpont (OEFI DF) szakemberei-
nek véleménye szerint, attól az életkortól lehet és kell 
szervezett dohányzás-prevenciós tevékenységet végez-
ni, amikor a dohányzásra ösztönző, negatív hatások 
már érik a gyermeket, befolyásolják akkori és későbbi 
magatartását. Egy megfelelően kidolgozott dohányzás 

megelőzési óvodai program segítségével bármelyik 
óvodában sikerrel valósítható meg az információ át-
adása, és a gyermekek attitűdjének formálása annak 
érdekében, hogy megtanulják elkerülni a passzív do-
hányzásra kényszerítő helyzeteket.

Magyarországon az óvodai megelőzési programok 
közül első és mindmáig legjelentősebb az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet Óvodai Dohányzás Meg-
előzési Programja (ÓDMP) [6]. A program célja az óvo-
dáskorú gyermekek egészségének védelme.

Feladatai: a dohányzással kapcsolatos egyéni isme-
retek feltérképezése, az életkori sajátosságoknak meg-
felelő szintű információk átadása, az egészséges élet-
mód választását megkönnyítő dohányzással kapcsola-
tos attitűd formálása és a passzív dohányzás kényszere 
elleni aktív fellépés kialakítása. Az intervenció nem-
csak késlelteti vagy megakadályozza, hogy a gyermek 
dohányozni kezdjen, hanem másodlagos hatása révén 
a felnőttek dohányozási szokásait is befolyásolni képes. 
Ezáltal csökken a gyermekek passzív dohányzásnak 
való kitettsége. Az OEFI ÓDMP tevékenységeinek meg-
valósításban az eszközök széles választéka áll rendel-
kezésre. Például egy erre a célra írt mese (Csukás Ist-
ván: Csiszta mókus négy élete), amely tartalmazza 
azokat a fogalmakat, amelyek megértése lényeges a 
foglalkozásokon feldolgozott aktuális témák szem-
pontjából. A programfüzet, a füstszívó pumpa, a fej-
pánt báb#gurák, a cseresznyés matrica valamint a ki-
rakójáték szintén megkönnyíti az óvodapedagógusok 
számára a feladatok megvalósítását, a gyerekek részére 
pedig színessé és érdekessé teszi a játékos tanulás 
folyamatát. 

Az óvodai program több témakört dolgoz fel, 
melyek a következők:

Érzékelés: jelentős hangsúly helyeződött a program-
ban az érzékelési, információ-felvételi folyamatokra, 
melyek részletes elemzése hozzásegítheti a gyerekeket 
a biztonságosabb „eligazodásban” a mindennapi élet 
útvesztőiben.

Személyiség: A program önismereti- és személyiség-
fejlesztő elemeinek célja, hogy a gyermek megtanuljon 
felelősséget vállalni, illetve önállóan dönteni arról, 
hogy mi hasznos illetve káros számára. Fontos, hogy 
képes legyen nemet mondani, ha kell. 

Egészségi állapot: a program különös #gyelmet szen-
tel arra, hogy az óvodában eltöltött évek a gyermek 
későbbi életvitelét mélyen befolyásolják. Így a prog-
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ram segítséget nyújt az egészség, mint érték kieme-
lésében és a szenvedélybetegségek kialakulásának 
megelőzésében.

Dohányzás: A gyermek fejlődését, szocializációját 
tágabb társas környezetének és családjának példamu-
tatása jelentősen befolyásolja, az általuk nyújtott minta 
bevésődik a viselkedés repertoárjukba. A dohányzásra 
történő beállítódást elősegíti a család által közvetített 
állásfoglalás. Így a program hangsúlyt fektet a szülők 
dohányzással kapcsolatos attitűdjeinek feltérképezésé-
re, a gyermekek előzetes tudásának és beállítódásának 
megismerésével (1. ábra).

Az óvodai dohányzás megelőzési program napja-
inkra több mint 1600 óvodába jutott el, ez jelenleg a 
hazai óvodák közel 50%-a. Fontos történeti esemény 
az elterjesztés szempontjából, hogy 1998-ban a Prog-
ramot független szakértők minősítették és Dohányzás 
vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program néven, 
részprogramként bekerült az Országos Közoktatási In-
tézet, Program és Tantervfejlesztési Központjának 
Adatbázisába, így a megvalósítását az Oktatási Minisz-
térium is javasolja.

Ugyanakkor egy társadalmi beavatkozás hiteles ter-
jesztéséhez hatásvizsgálati eredmények is szükségesek. 
A Program monitorozása évek óta folyamatosan törté-
nik. A WHO Európai Regionális Irodájának  támoga-
tásával a közelmúltban megvalósulhatott az óvodai 
dohányzás prevenciós program – a program korábbi 
hatásvizsgálataihoz képest – részletesebb és nagyobb 

terjedelmű hatásvizsgálata [7, 8]. A kutatás alapján 
kijelenthető, hogy valóban számos pozitív irányú vál-
tozást képes előidézni a program és eleget tesz a kitű-
zött céljainak. A vizsgálat során világossá vált, hogy a 
gyerekek számos ismerettel rendelkeznek a dohány-
zásról, mint viselkedésről, eszközeiről és káros követ-
kezményeiről. Ezek az ismeretek azonban sokszor 
nem helyénvalóak, és számos esetben a program előtt 
a gyerekek kedvezően vélekedtek a cigarettázásról. 
A program hatására azonban változott ez az attitűd, 
tudatosabban utasították el a dohányzás kellékeit, gyak-
rabban ítélték meg rossznak, egészségtelennek a 
dohányzást. A dohányzással kapcsolatos ismereteik is 
bővültek, a cigarettázás számos káros következményé-
ről tudtak beszámolni a program után.

A program egyik feladata, hogy a gyerekek passzív 
dohányzás helyzetében megtanulják, hogyan viselked-
jenek. Az eredmények azt mutatják, hogy a program 
után a gyerekekben tudatosult, hogy mit kell tenniük 
ilyen helyzetben. Például ablakot lehet nyitni, elmenni 
a dohányzók közeléből, vagy szólni a felnőtteknek, 
hogy ne dohányozzanak, bár ezt otthon kevésbé érvé-
nyesítik. A szülő-gyerek kapcsolat hierarchikus, és 
általában a gyerek ritkán mondja meg a szüleinek, 
hogy ezt vagy azt tegyék, illetve nehezebb a szeretett 
szülő valamely cselekvését befolyásolni, mint egy el-
képzelt személy tettét. Mindezekkel együtt a vizsgálat 
alapján elmondható, hogy a gyerekek életében csök-
kent a passzív dohányzásnak való kitettség. Közvetle-
nül a program után a szülők 30%-a, majd 6 hónap 
elteltével 37%-a mondta azt, hogy változtak dohány-
zási szokásai: kevesebb cigarettát szívnak naponta, igye-
keznek a gyermek jelenlétében nem vagy kevesebbet 
dohányozni, illetve előfordult az is, hogy leszoktak a 
dohányzásról.

A hatásvizsgálat során a program szimbólumainak 
és eszközeinek használhatóságára vonatkozó összeg-
zés is készült. Bár a füstszívó pumpa használata – a 
füst káros hatásaira utaló kísérlet bemutatása – sajná-
latos módon néhány esetben elmaradt, az eredmények 
azt mutatták, hogy mind a gyerekek, mind az óvoda-
pedagógusok és a szülők, jónak, értelmezhetőnek tar-
tották a program elemeit. Az óvónők szívesen alkal-
mazták más óvodai foglalkozásokhoz is az eszközöket,  
pl. audió CD-t.

A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai 
Program más országok programjaival összehasonlítva 
is, jól megtervezett és kivitelezett program, amely sok-
féle eszközt és módszert alkalmazva több szinten hívja 

1. ábra
Óvodai program eszközök
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fel az óvodások #gyelmét a dohányzás veszélyeire és 
elkerülésének lehetőségeire [8].

Természetesen a leghatékonyabb óvodai program 
sem képes hosszú távon eredményt elérni a ráépülő 
iskolai program nélkül. Az OEFI „Ciki a cigi” iskolai 
programjának célja az iskoláskorú gyermekek egészsé-
gének védelme. Feladatai a dohányzást elutasító atti-
tűd megerősítése, a passzív dohányzásban eltöltött idő 
csökkentése [5, 9]. A megvalósítás során a pedagógus 
számára lehetőség nyílik az óvodai programból a #ata-
lok emlékeiben élő ismeretekkel összefüggésben, a fenn-
tartó impulzus biztosítására, illetve további az életkori 
sajátosságoknak megfelelő attitűdformálásra. A prog-
ram megvalósulása során olyan véleményformáló él-
mények érik a #atalokat, amelyek hatására kevesebben 
próbálják ki a cigarettázást, illetve szoknak rá a do-
hányzásra.

Az iskolai program több lépésben került kifejlesz-
tésre. Első lépésként elkészült egy 5–10 éveseknek szó-
ló játékszo¥ver, amelynek segítségével különböző szí-
nes, érdekes játékokkal lehet játszani, pl. kirakós, 
kifestő, párkereső, fogócska, interaktív rajz#lm. A szo¥-
ver két helyről is letölthető: az OEFI honlapjáról (www.
oe#.hu), valamint a programokban résztvevők óvodák 
és iskolák nyilvántartására létrehozott regisztrációs 

oldalról. Hordozható Érintőképernyős Számítógépbe 
(HÉSZ) beépítve az általános iskolák tanulói számára 
a tanórák szüneteiben is hozzáférhető (2. ábra). Az esz-
közön – amely az ÁNTSZ regionális és kistérségi inté-
zeteinek koordinálásával kerül az óvodákba és az álta-
lános iskolákba – az egyes játékok kiválasztása és a já-
ték egyszerűen, a képernyő adott pontjának megérin-
tésével történik.

A tizennégy darab HÉSZ közül az újabb készülé-
kekre már a Ciki a Cigi honlap (www.cikiacigi.hu) tar-
talma is felkerült, mely segítségével az óvodások és az 
általános iskola első és második osztályain kívül az 
idősebb általános iskolás osztályok és középiskolák is 
elérhetőkké váltak (3. ábra). A játékszo¥vert és a HÉSZ-t 
az Országos Közoktatási Intézet véleményezte és az is-
kolákban történő elterjesztését javasolta. 

A Ciki a Cigi honlap (www.cikiacigi.hu) dohányzás 
megelőzéssel és leszokás segítéssel kapcsolatban is hasz-
nos ismereteket tartalmaz igényes szórakozásra nyújt 
lehetőséget. Célcsoportja az 5–8, 9–14, valamint a 15–
20 éves korosztály. 

A szöveges információkon túl a dohányzásmentes-
ség fennmaradását támogató, illetve a leszokásra ösz-
tönöző játékok és a dohányzás egészségkárosító hatá-
sait bemutató képek, rövid#lmek és animációk is meg-
találhatók. 

Az OEFI DF munkatársainak irányításával az isko-
lai program továbbfejlesztése keretében 2009-ben 
hasonló külföldi programok elemeinek felhasználásá-
val elkészült a 3–5. osztályba járók, illetve a 6–10. osz-
tályos tanulók részére egy tanmenet és interaktív esz-
közcsomag. A program olyan fontos témaköröket dol-
goz fel, mint a dohányzás története, egészséges élet-
móddal kapcsolatos döntések és választások, szociális 
befolyásoló tényezők, dohányzás okozta betegségek, a 
passzív dohányzás káros hatásai, a függőség, környe-

2. ábra
Hordozható Érintőképernyős Számítógép (HÉSZ)

3. ábra
Ciki a cigi honlap
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zeti és gazdasági hatások, a cigaretta összetétele és a 
nemdohányzó életforma előnyei. A program eszköz-
csomagja tartalmaz egy több mint 100 diából álló 
#lmrészleteket is tartalmazó interaktív előadást, illet-
ve élethű nagyságú, szétszedhető, a dohányzás okozta 
betegségeket bemutató demonstrációs bábut (4. ábra).

Az interaktív, képekkel, animációkkal, #lmrészletek-
kel gazdagított prezentáció az OEFI regisztrációs olda-
láról (http://reg.oe#.hu/) az iskolák számára egyedi fel-
használó névvel és jelszóval történő belépést követően 
térítésmentesen letölthető. A bábu az ÁNTSZ regioná-
lis intézeteinek koordinálásával jut el az iskolákba.

A program szakmai koordinálását az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontjá-
nak szakemberei biztosítják.

A program eszközei (HÉSZ, demonstrációs bábu) 
térítésmentesen korlátozott számban állnak rendelke-
zésre. Igény esetén térítés ellenében lehetőség van meg-
rendelésükre az OEFI-n keresztül.

A HÉSZ 2010-re az ország valamennyi régiója szá-
mára elérhetővé vált. Az ÁNTSZ munkatársai a koor-
dináció tekintetében aktívak, az eszköz népszerű mind 
az alsó tagozatba, mind a felső tagozatba járó korosz-
tály körében. 

A tanmenet valamint az interaktív prezentáció és az 
eszközcsomag tesztelése 2009-ben fókuszcsoportos 
vizsgálattal kísérve több iskolában megtörtént [10]. 
A vizsgálat segítségével fény derült a diákok program-
ról kialakított véleményére és annak hatásosságára. 
Eredményei alapján a program elemei hatásosnak te-
kinthetőek abban a tekintetben, hogy sikerrel bevon-
ták a gyerekeket, érdeklődést keltettek, és hosszabb 
távon is fennmaradt ez az érdeklődés. A cigarettázás-
sal kapcsolatos ismeretek bővültek és több helyen pon-
tosabbak lettek, illetve élményszerűvé váltak.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az egymást követő generációkban a dohányzás 
egyre #atalabb korban történő kipróbálása miatt, már 
az óvodáskorúak számára is szükséges a megelőzési 
programokhoz történő hozzáférés. A primer preven-
ciós programok kidolgozásánál #gyelembe kell venni 
a gyermekek, #atalok életkori sajátosságait. A hazai és 
nemzetközi irodalom ismeretében kialakított, egyéni 
és csoportszinten is hatásos egészségkommunikációt, 
ismeretbővülést támogató, valamint megküzdési me-
chanizmusokat fejlesztő programra van szükség. Nem-
csak az a fontos, hogy a programok térítésmentesen és 
minél szélesebb körben álljanak rendelkezésre, hanem 
a kultúrába, a megvalósítás közegébe történő beilleszt-
hetőségre is törekedni kell. 

Az OEFI Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvo-
dai Programját, valamint a „Ciki a cigi” Általános 
Iskolai Dohányzás Megelőzési Programját követendő 
gyakorlatként, #gyelmébe ajánljuk a gyermekek do-
hányzásmentes jövőjéért tevékenykedő szakemberek-
nek.
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Pikó Bettina

Összefoglalás: Egy hatékony drogprevenciós stratégia az epidemiológiai és magatartáskutatási eredmé-
nyekre támaszkodik, amelyek tartalmazzák a szükséges elméleti keretet, valamint tükrözik a célcsoport 
kulturális és társadalmi-gazdasági környezetét. A rizikó- és protektív modell megfelelő koncepcionális alap 
a célcsoport megismeréséhez. Jelen előadás célja, hogy a 2008-as Szegedi I}úságkutatás adatainak fel-
használásával bemutassa a középiskolás (atalok szegmentálását, azaz a célcsoport sajátosságait. Faktor- és 
klaszteranalízist alkalmazva, külön hangsúlyt fektettünk az egyéni és társas védőfaktorokra. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy az egészségmagatartási változók közötti kapcsolatok alapján három faktor külö-
nült el: a hedonista, felnőttes magatartás, a drogfogyasztó, kockázatos magatartás és az egészségtudatos 
magatartás. Továbbá, az egészségmagatartás szorosan összefügg a lelki egészséggel, a társas kapcsolati 
hálóval, az egyéni és társas védőfaktorokkal. A bemutatott modell alkalmas a célcsoport jobb megismeré-
sére, s ezáltal elősegítheti egy hatékony program működtetését.
Kulcsszavak: serdülők, drogok, szerfogyasztás, rizikótényezők, védőfaktorok

Summary: An e\ective drug prevention strategy should be based on research results of epidemiological 
and behavioral science studies that involve the necessary theoretical framework and re|ect the cultural 
and socio-economic environment of the target group. The risk and protective factors model provides a 
suitable concept for getting information about the target group. The main goal of this presentation is to 
show segmentation of the high school students using data from Szeged Youth Study 2008, that is, to show 
characteristics of the target group. Using factor and cluster analyses, we put a special emphasis on indi-
vidual and social protective factors. Results present that based on the interrelationships among variables 
of health behaviors, three factors might be identi(ed: a hedonist, adult-like behavior; a drug-user, risky 
behavior; and a health conscious behavior. In addition, health behavior is closely related to psychological 
health and social network; individual and social protective factors. The presented model is capable for bet-
ter understanding the target group and as a consequence, it may help with the implementation of an e\ec-
tive program. 
Keywords: adolescents, drugs, substance use, risk factors, protective factors 

Egy új drogstratégia lehetséges alapelvei a (atalok 
attitűdjének vizsgálata alapján

Possible principles of a new antidrug strategy 
based on the study of youth’s attitudes

Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Magatartástudományi Intézet – 6722 Szeged, Szentháromság u. 5. – Tel./fax: (62) 420 530
E-mail: pikobettina@yahoo.com

BEVEZETÉS

A hatékony drogprevenciós stratégia alapja a tudo-
mányosan igazolt programok kidolgozása [1]. A stra-
tégia ezért mindig támaszkodik az epidemiológiai és 
magatartáskutatási eredményekre, amelyek az elemzés 
koncepcionális keretét alkotó elméleti alapokon nyug-
szanak. Különösen a primer prevenció az a terület, 
ahol az adott kulturális és társadalmi-gazdasági kör-

nyezet fontos szerepet játszik az alapelvek kidolgozá-
sakor.

Az egészségfejlesztés célja olyan ismeretek átadá-
sa, valamint készségek fejlesztése, amelyek az experi-
mentális szerkipróbálást (ESU) kedvező irányba moz-
dítják el. A szerfogyasztás ugyanis viselkedéses tanu-
lási folyamat, amely több szakaszra bontható [2]. Az 
egyes szakaszokat a rizikófogékonyság növekedése jel-
lemzi (1. ábra). 
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A programtervezéshez érdemes néhány fontos alap-
elvet fontolóra venni, amelyek azután a konkrét munka 
során átültethetők a gyakorlatba (I. táblázat).

 Az ESU időszaka kiemelten a serdülőkor, aminek 
oka, hogy a problémaviselkedés számos eleme – így a 
dohányzás és alkoholfogyasztás mellett a szexuális élet 
is – a felnőttség szimbólumát jelenti a #atalok számára 
[3]. E viselkedésformák egyben adaptációs jelenségek 
is, ezért nem kell feltétlenül devianciaként tekintetünk 
rájuk, amennyiben nem okoznak fejlődéstani krízist. 
Ugyanakkor oda#gyelést igényelnek, s emiatt gondos 

tervezésre van szükség a primer prevenciót érintő 
egészségfejlesztési programok, többek között a drog-
stratégia kidolgozásakor. Mivel a problémaviselkedés 
elemei egymással szoros kapcsolatban állnak, min-
denképpen komplex programokra van szükség. Az 
egészségmagatartás elemei között azonban nem min-
dig koherens ez a kapcsolat. Például a káros szenvedé-
lyek és az egészségtudatos magatartásformák nem fel-
tétlenül zárják ki egymást, ezért érdemesebb az adott 
célpopulációt szegmentálni, és az empirikusan feltárt, 
konkrét összefüggésrendszerből kiindulni [4]. A szeg-

Nincs fogékonyság

Előkészület

Ismerkedés

Experimentális szerkipróbálás (ESU)

Rendszertelen használat

Rendszeres használat

1. ábra
A szerfogyasztás kialakulása mint folyamat

Elméleti alap Alkalmazási terület

1. A szerfogyasztás mint viselkedéses tanulási folyamat
A szerfogyasztás kialakulásának szakaszai vannak, ezért különbséget 
kell tennünk pl. az ESU és a rendszeres fogyasztás között

2. A serdülőkor kulturális jellegzetességei
A szerfogyasztás és problémaviselkedés számos eleme a serdülők 
számára a felnőttség szimbóluma

3. Az egészségmagatartás koherenciája Az egyes egészségmagatartási elemek összefüggnek egymással

4. Szociális kompetencia
Szociális készségfejlesztéssel mindig össze kell kötni a szerfogyasztásra 
irányuló prevenciót

5. Rizikó- és protektív elmélet
Rizikófaktorok alapján a rizikócsoportok azonosítása mellett
a védőfaktorok erősítése a prevenció legfontosabb eszköze

6. Szegmentálás, egészségmarketing
Az attitűdök és a viselkedés alapján szükség van a célcsoport 
sajátosságaink meghatározására

7. Pozitív pszichológiai alapú egészségfejlesztés
A humán erősségek fejlesztéséhez elengedhetetlen 
a pozitív egészségkommunikáció

I. táblázat
A programtervezéshez szükséges néhány fontos alapelv és ezek alkalmazási területei
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mentálás azonban főként akkor tölti be valódi szere-
pét, azaz akkor segít a célcsoportok sajátosságainak 
feltérképezésében, ha az egyes jellemzők rizikó- és 
védőfaktor jellegét is azonosítani tudjuk. A szociode-
mográ#ai jellemzők mellett a rizikó- és protektív té-
nyezők egyéni, társas és kulturális hatásokat egyaránt 
magukba foglalnak [5]. A társas hatások különösen 
fontosak a serdülőkori szerfogyasztással kapcsolatban. 
Ennek oka egyrészt, hogy a káros szenvedélyek szoro-
san összefüggnek a szociális készségekkel; általában 
azoknál nagyobb a veszélyeztetettség, akik kevésbé ké-
pesek megbirkózni a társas környezet és az interper-
szonális kapcsolatok kihívásaival [6]. Másrészt pedig 
serdülőkorban a társas kapcsolati háló átrendeződése 
komoly kihívást jelent a #atalok számára, hiszen amel-
lett, hogy a kortárskapcsolatok felé fordul a #gyelmük, 
a szülőkhöz fűződő kapcsolatuk nem lesz kevésbé fon-
tos, bár kétségtelenül átalakul, és szerepe módosul [7].

A magatartás-epidemiológiai vizsgálatok régóta 
alkalmazzák az ún. rizikó- és protektív elméleti mo-
dellt. Napjainkban – főként a pozitív pszichológia ha-
tására – egyre inkább megnőtt az érdeklődés a védő-
faktorok felkutatására. Ennek oka, hogy még abban az 
esetben is hasznosak lehetnek a pozitív erőforrásként 
alkalmazható védőfaktorok, ha a rizikófaktorok meg-
változtatására rövidtávon nincs mód. Sőt, ilyen esetek-
ben egy közösségi diagnózisnak mindig rá kell világí-
tania a problémák mellett a pozitív, alkalmazkodást 
növelő erőforrásokra, lehetőségekre, azaz a védőfakto-
rokra is [8]. Ez a szemléletváltás azt is jelenti, hogy az 
egészségkommunikációnak is a pozitív tartalmú üze-
netekre kell fókuszálnia, azaz előtérbe helyezni, hogy 
mit nyer az egyén, illetve a közösség az egészségtuda-
tossággal, a drogmentes, egészséges életmóddal [9].

Az eddigiekből kitűnik, hogy a hatékony drogstra-
tégia kialakításához a rizikó- és protektív modellből 
kiindulva szükség van a célcsoport alapos megismeré-
sére. Jelen tanulmányban ezért a 2008-as Szegedi I£ú-
ságkutatás adatainak felhasználásával a középiskolás 
#atalok szegmentálását, azaz a célcsoport sajátosságait 
mutatjuk be, kiemelten az egyéni és társas védőfakto-
rokra fókuszálva. 

MINTA ÉS MÓDSZER

A 2008-as Szegedi I£úságkutatás keretében került 
sor az adatelemzésre. A mintában 881 fő (életkori ter-
jedelem 14–20 év; életkori átlag = 16,6, szórás = 1,3 év; 

a minta 44,6%-a lány) vett részt; összesen öt középis-
kolában a véletlenszerűen kiválasztott osztályok vol-
tak az adatgyűjtés egységei. Az adatgyűjtéshez önki-
töltéses kérdőívet alkalmaztunk, amely kiterjedt az 
egészségmagatartás, a lelki egészség, valamint az eset-
leges rizikó- és védőfaktorok felmérésére [10]. Az egész-
ségmagatartás esetében öt szerfogyasztást vizsgáltunk 
a lekérdezést megelőző három hónapra vonatkozóan, 
illetve megállapítottuk az életprevalenciákat is [11]. 
A következő kérdéseket tettük fel a résztvevőknek: 
„Az elmúlt három hónapban milyen gyakran fogyasz-
tottál alkoholt/egyszerre több pohár alkoholt/marihu-
ánát/amfetamint, illetve mennyit dohányoztál?” Jelen 
elemzés során a dohányzás, a marihuána-fogyasztás, 
az amfetamin-fogyasztás és a nagyivászat prevalencia 
értékeit használtuk fel. Vizsgáltuk ezenkívül a szexuá-
lis magatartást és a kondomhasználatot, valamint pre-
ventív egészségmagatartásként a #zikai aktivitást és a 
táplálkozáskontrollt. A mentális egészség inikátora-
ként a CDI (Gyermekdepresszió kérdőív) rövidített vál-
tozatának összesített skálapontjait alkalmaztuk [12, 
13]. A védőfaktorok kiemelten az egyéni és társas erő-
forrásokat jelentették. Az előbbi esetben két skálát 
alkamaztunk: az optimizmust (Life Orientation Test) 
[14] és az élettel való elégedettséget (Satisfaction With 
Life Scale) [15] mérő skálákat. Az utóbbiak esetében 
pedig a szülőktől kapott társas támogatást mérő skálá-
kat (Measures of Perceived Social Support) [16] vontuk 
be az elemzésbe, valamint a kortárskapcsolatokat jel-
lemző változóként a barátok száma szerepelt. A részle-
tesebb módszertani leírásokat illetően egy megjelenés 
alatt álló könyvünkre utalunk [17].

EREDMÉNYEK

A II. táblázatban láthatók a káros szenvedélyek gya-
korisági mutatói. A dohányzás életprevalenciája 73,4%, 
három-havi prevalenciája pedig 54,4% volt. Az alko-
holfogyasztásé 96,1%, illetve 86,9% (a nagyivászaté 
67,9%). A marihuána- és amfetamin-fogyasztás ese-
tében az értékek a következőképpen alakultak: élet-
prevalencia 29,3% (marihuána) és 8,3 (amfetamin), 
három-havi prevalencia 16,7% (marihuána) és 4,5% 
(amfetamin) (II. táblázat).

A III. táblázat az egészségmagatartási változók fak-
torelemzésének végső, rotált struktúráját mutatja. 
Három faktort eredményezett az elemzés (amelyek a 
variancia 56%-át magyarázták meg). Az első faktor a 
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„hedonista, felnőttes” magatartás elnevezést kapta, 
amely magában foglalja a dohányzást, az alkohol- és 
marihuána-fogyasztást, valamint a szexuális aktivitást, 

s emellett a táplálkozáskontroll negatív előjellel szere-
pel benne, azaz egyáltalán nem jellemző erre a válto-
zóra. A második faktort „drogfogyasztó, kockázatos” 

Káros szenvedélyek  Gyakoriságok %

DOHÁNYZÁS 

Egyáltalán nem 45,6

Néha 1-2 szálat 16,3

1-5/nap 11,1

6-10/nap 10,7

11-20/nap 10,8

>20/nap 5,5

Életprevalencia 73,4

ALKOHOLFOGYASZTÁS

Egyáltalán nem 13,1

1-2 alkalommal 29,4

3-9 alkalommal 29,9

10-19 alkalommal 16,6

20-39 alkalommal 4,9

40 vagy többször 6,1

Életprevalencia 96,1

„NAGYIVÁSZAT”

Egyáltalán nem 32,1

1-szer 12,6

2-szer 17,0

3-5-ször 18,9

6-9-szer 9,2

10 vagy többször 10,1

MARIHUÁNA

Egyáltalán nem 83,3

1-2 alkalommal 8,5

3-9 alkalommal 3,1

10-19 alkalommal 1,6

20-39 alkalommal 1,1

40 vagy többször 1,9

Életprevalencia 29,3

AMFETAMIN

Egyáltalán nem 95,5

1-2 alkalommal 3,0

3-9 alkalommal 1,0

10-19 alkalommal 0,2

20-39 alkalommal -

40 vagy többször 0,2

Életprevalencia 8,3

II. táblázat
A káros szenvedélyek életprevalenciája és 3-havi gyakorisága a 2008-as szegedi i=úságkutatásban (N = 881) 
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magatartásnak neveztük el; ide tartozik a drogfogyasz-
tás mellett a kondomhasználat hiánya is (negatív elő-
jel). A harmadik faktor az „egészségtudatos” magatar-
tást jelöli, amibe a táplálkozáskontroll, a sportolás és a 
biztonságos szex (kondomhasználat) tartozik. 

A IV. táblázat a klaszterelemzés útján kapott szeg-
mentáció eredményeit mutatja be. A három klaszter a 
következő volt: az elsőbe olyan kiegyensúlyozott, 
kompenzáló #atalok tartoznak, akik élvezik az életet. 
Jellemzőek rájuk a káros szenvedélyek, de közepes 

99egy új drogstratégia lehetséges alapelvei a fiatalok attitűdjének vizsgálata alapján

Faktorok a sajátértékekkel

1. faktor
(1,577)

2. faktor
(1,571)

3. faktor
(1,245)

Dohányzás 0,753 0,042 -0,247

Nagyivászat 0,742 0,198 0,071

Marihuána-fogyasztás 0,340 0,775 0,023

Amfetamin-fogyasztás 0,098 0,857 -0,008

Szexuális aktivitás 0,431 0.064 0,024

Kondomhasználat 0,242 -0,422 0,508

Sportaktivitás -0,022 0,105 0,772

Táplálkozáskontroll -0,301 -0,046 0,569

%-os variancia 20% 20% 16%

Faktorok elnevezése Hedonista, felnőttes magatartás Drogfogyasztó, kockázatos magatartás Egészségtudatos magatartás

III. táblázat
Az egészségmagatartási faktorok végső faktorstruktúrája (faktoranalízis)

Átlagértékek

Változók 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter

Hedonista, felnőttes magatartás 14 13 11

Drogfogyasztó, kockázatos magatartás 4 5 3

Egészségtudatos magatartás 11 9 13

Depressziós tünetegyüttes (CDI) 2,2 10,3 1,1

Élettel való elégedettség (SWL) 25,4 20,2 23,3

Optimizmus skála (LOT) 32 27 32

Barátok, akikkel közös az érdeklődés 22 6 100

Barátok, akik törődnek vele 9 4 23

Apai társas támogatás 18,0 15,2 18,0

Anyai társas támogatás 21,0 19,3 23,3

Szegmens elnevezése
Kiegyensúlyozott,

kompenzáló
Lelkileg veszélyeztetett, 
kockázatos magatartású

Egészségtudatos, 
jó társas hálóval rendelkező, 

lelkileg kiegyensúlyozott

% 48% 24% 28%

IV. táblázat
A középiskolás minta szegmentálása az egészségmagatartás, a mentális egészség

és a társas védőfaktorok alapján (ún. K-átlagalapú klaszteranalízis)
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mértékben az egészségtudatosság is. Nem depresszió-
sak, elégedettek az élettel, optimisták, és kapcsolati 
hálójuk is kiegyensúlyozott: vannak barátaik, és szüle-
iktől is elég érzelmi támogatást kapnak. A második 
csoport lelkileg veszélyeztetett, kockázatos magatartá-
sú, amihez hozzátartozik a drogfogyasztás. Depresszi-
ósak, az életükkel elégedetlenek, hiányzik belőlük az 
optimizmus, és kevés baráttal rendelkeznek. A harma-
dik csoportra az egészségtudatosság jellemző, megfe-
lelő társas kapcsolati hálóval rendelkeznek, és lelkileg 
is kiegyensúlyozottak. 

KÖVETKEZTETÉSEK

Jelen tanulmányban bemutattuk a káros szenvedé-
lyek, a mentális egészség, valamint az egyéni és társas 
védőfaktorok alapján létrehozott klaszterek sajátossá-
gait, amelyek egy lehetséges drogstratégia célcsoport-
jának szegmentációját fedik le. A modellhez felhasz-
náltuk a rizikó- és protektív elméleti keretet [3, 5, 13], 
valamint a koherencia szerepét bemutató koncepciót, 
amely az egyes egészségmagatartási elemek közötti 
összefüggések rendszerén alapul [4]. Az eredmények 
alapján a következőt emelhetjük ki:

– Az egészségmagatartási változók közötti kapcso-
latok alapján három faktor különült el: a hedonis-
ta, felnőttes magatartás; a drogfogyasztó, kocká-
zatos magatartás és az egészségtudatos magatar-
tás. Érdemes megjegyezni, hogy a szerfogyasztás 
két különböző faktorban is szerepel, ami arra 
utal, hogy a drogfogyasztás – bár szorosan össze-
függ egyéb szerfogyasztással – motivációjában 
eltérő mechanizmusok játszhatnak szerepet. 
Egyes #ataloknál a felnőttes viselkedés része 
lehet, másoknál azonban kockázatos viselkedés-
hez, és a lelki egészség zavaraihoz társul.

– Az egészségmagatartás szorosan összefügg a lelki 
egészséggel, a társas kapcsolati hálóval, az egyéni 
és társas védőfaktorokkal. Mindezek alapján a 
#atalok többsége kiegyensúlyozott, kompenzáló. 
Kevesebben vannak, akik a lelkileg veszélyezte-
tett, kockázatos magatartással jellemezhető cso-
portba tartoznak, és azok is, akik egészségtudato-
sak, jó társas kapcsolati hálóval rendelkeznek, és 
lelkileg is kitűnő állapotban vannak. 

Összességében a bemutatott modell alkalmas a cél-
csoport és szegmenseinek jobb megismeréséhez, s ezál-
tal elősegítheti egy hatékony program működtetését. 
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Összefoglalás: A sófogyasztás és a magas vérnyomás összefüggését számos nemzetközi vizsgálat igazol-
ta. A hazai lakosság sóbevitele jelentősen meghaladja a WHO által ajánlott 5 gramm/nap értéket. A sóbevi-
tel nagy része a feldolgozott élelmiszerekből származik, de a közétkeztetésben biztosított ételek is jelentő-
sen hozzájárulnak a lakosság túlzott beviteléhez, sőt az otthoni sózás sem hagyható (gyelmen kívül. Annak 
érdekében, hogy a táplálkozásfüggő betegségek aránya csökkenjen, elengedhetetlen a lakosság ismerete-
inek növelése és az élelmiszerek sótartalmának csökkentése. 2008-ban Magyarország csatlakozott az Euró-
pai Bizottság sócsökkentő keretprogramjához. Ennek részeként hazánk vállalta az élelmiszerek sótartal-
mának átlagosan 16%-os csökkentését 4 év alatt a széles körben fogyasztott élelmiszercsoportok körében. 
Figyelembe véve, hogy hazánkban a hypertonia 2,5 millió embert érint, valamint azt a tényt, hogy a szív- és 
érrendszeri betegségek állnak a halálozási statisztika élén, a lakossági sóbevitel csökkentésének, a STOP SÓ 
program megvalósításának népegészségügyi jelentősége nem kérdéses. 
Kulcsszavak: túlzott sóbevitel, Nemzeti Sócsökkentő Program, hypertonia

Summary: A substantial body of evidence has proven the association between salt intake and blood pres-
sure. Current salt intake levels of the Hungarian population are clearly exceeding the WHO maximum limit 
of 5 g per day. Main parts of intake come from eating processed food, but dishes provided by mass caterers 
also have a signi(cant contribution to the excessive consumption. Moreover, salting at home while prepar-
ing dishes should also be taken into consideration. To decrease the prevalence of nutrition-related diseases, 
reducing salt content of processed food and increasing the knowledge of consumers are key elements. 
Hungary has joined the European Framework of Salt Reduction Initiative in 2008. Under the umbrella of the 
initiative, Hungary has undertaken the reduction of salt content of food categories that commonly repre-
sent major sources by 16% in 4 years against the individual baseline levels in 2008. Taking into account that 
currently 2 and a half million adults have high blood pressure, and CVD is the leading cause of death, reduc-
ing salt intake at population level could certainly have a signi(cant contribution to the health of public.
Keywords: excessive salt intake, National Salt Reduction Program, hypertension

STOP SÓ – Nemzeti Sócsökkentő Program

STOP SALT – Hungarian Salt Reduction Program

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet – 1097 Budapest, Gyáli út 3/A – Tel.: (1) 476 6469 – Fax: (1) 215 5305
E-mail: martos.eva@oeti.antsz.hu

BEVEZETÉS

A hazai lakosság megbetegedési és halálozási sta-
tisztikáiban kiemelt jelentőséggel bírnak a szív- és 
érrendszeri betegségek, melyek az összhalálozás közel 
50%-ért felelősek. Emellett a kardiovaszkuláris beteg-
ségek fő rizikófaktorának tekintett magas vérnyomás 
több mint 2 és fél millió embert érint ma Magyaror-
szágon [1]. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
megállapítása szerint az agyvérzések 62%-nak, illetve 
a szívkoszorúér-betegségek 49%-nak hátterében a 
magas vérnyomás áll [2]. 

Az utóbbi években számos tudományos bizonyíték 
született arra vonatkozóan, hogy a magas vérnyomás 
egyik legfontosabb kockázati tényezője a túlzott sóbe-
vitel. A sófogyasztás mértéke és a vérnyomás között 
bizonyítottan pozitív összefüggés van mindkét nem-
nél, minden életkorban. Ez a kapcsolat mind normál, 
mind magas vérnyomással rendelkezőknél kimutatha-
tó [3]. Túlsúlyos, elhízott egyéneken a sófogyasztás 
növekedésével hatványozottan nő a cardiovascularis 
kockázat. 

Az INTERSALT (1988) tanulmányban 32 ország 
vett részt, összesen több mint 10 000 fővel (20–59 éve-
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sek) [4]. A sóterhelést 24 órás gyűjtött vizelet nátrium-
tartalmából határozták meg. A vizelet nátriumtartal-
ma szigni#káns kapcsolatban volt a szisztolés és 
diasztolés vérnyomással mindkét nem esetében. Az 
angliai NDNS (National Diet and Nutrition Survey, 
1997) vizsgálatban 4–18 éves #atalok körében szintén 
megerősítették a nátriumbevitel és a szisztolés vérnyo-
más közötti összefüggést [5]. He és MacGregor meta-
analízise pedig alátámasztotta a sófogyasztás és a vér-
nyomás közötti dózis-függő kapcsolatot magas és nor-
mál vérnyomással rendelkező személyek esetében 
egyaránt [6]. Nem meglepő, hogy a hypertonia beteg-
ség nem-gyógyszeres kezelésében a sóbevitel csökken-
tése kiemelt jelentőségű.

Mindemellett a magas sóbevitel önmagában, a vér-
nyomástól függetlenül növeli a szív- és érrendszeri 
megbetegedések kockázatát [3]. A NHANES elemzé-
sek (1976–80; 1988–1994) alátámasztották, hogy a 
túlzott nátriumbevitel a szív- és érrendszeri betegség 
okozta halálozás önálló kockázati tényezője [7, 8]. 
Tuomilehto és mtsai 2001-ben publikáltak egy tanul-
mányt a vizelettel ürített só és a kardiovaszkuláris 
halálozás kapcsolatáról. Eredményeik szerint a magas 
sóbevitel előre jelezte mind a halálozást, mind a szív-
betegség kialakulását a betegség egyéb rizikófakto-
raitól – beleértve a magas vérnyomást is – függetlenül 
[9]. 

Emellett a túlzott sófogyasztás további betegségek 
kockázati tényezője lehet, mint például gyomorrák, 
osteoporosis, vesebetegség, bal kamrai szívizom hy-
pertrophia és a diabetes [3]. 

Számos tanulmány és sikeres intervenció igazolta 
ugyanakkor, hogy a sóbevitel mérséklése eredménye-
sen csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának koc-
kázatát, valamint a kardiovaszkuláris betegségek egész-
ségügyi terheit. A napi sófogyasztás 6 g-mal történő 
csökkentése a szisztolés/diasztolés vérnyomás 7/4 

Hgmm-es csökkenését eredményezi hypertoniás, és 
4/2 Hgmm-es csökkenését normotoniás egyéneknél. 
Populációs szinten a vérnyomás ilyen mértékű csök-
kenése 24%-kal csökkenti a stroke, és 18%-kal a coro-
naria megbetegedések előfordulását. Ezzel évente 1,25 
millió stroke halálozást és 3 millió cardiovascularis 
halálozást lehetne megelőzni világszerte [10].

A sikeres intervenciók egyik kiemelkedő példája a 
’70-es években Finnországban elindult ún. Észak Karé-
lia Projekt, ahol az átfogó, több szektort magába fogla-
ló intézkedések következtében szigni#kánsan csök-
kent a táplálkozásfüggő megbetegedések aránya (I. 
táblázat) [11]. Ez a sikeres intervenció jó példa arra, 
hogy a lakossági sófogyasztás csökkentésén alapuló, 
minél #atalabb korban elkezdett primer prevenciós 
stratégia képes a vérnyomás csökkentésére, jelentősen 
hozzájárulva ezzel a mostani és a következő generáció 
kardiovaszkuláris egészségének javulásához.

A MAGYAR LAKOSSÁG SÓBEVITELE

A WHO ajánlása szerint naponta maximum 5 
gramm konyhasó bevitele javasolt a felnőtt lakosság 
számára [12]. Nemzetközi vizsgálatok eredményei 
szerint a lakosság sófogyasztása minden országban 
meghaladja az ajánlott értéket [3]. A korábban már 
említett INTERSALT vizsgálat eredményei szerint a 
sófogyasztás minden vizsgált országban többszöröse 
az ajánlott értékeknek. Sajnálatos, hogy a magyar la-
kosság sófogyasztása a többi országgal összehasonlítva 
is kiemelkedően magas [4] (1. ábra).

Ezt az eredményt az utóbbi évek hazai vizsgálatai is 
megerősítik. A 80-as évek elején végzett első országos 
táplálkozási vizsgálat alapján a lakosság sóbevitele je-
lentősen meghaladta a kívánatos értéket [13]. A hely-
zet az elmúlt 20 év során sem javult jelentősen. Össze-

Esetszám 100 000 főre vonatkoztatva 
1970-ben

Változás
1970–1995 között

Összes eset 1509 -49 %

Kardiovaszkuláris halálozás 855 -68 %

Koszorúér betegség 672 -73 %

Összes daganatos megbetegedés 271 -44 %

Puska P. Publ Health Med 4:5-7, 2002

I. táblázat
A mortalitási és morbiditási adatok változása Észak Karéliában 1970–1995 között 35–64 év közötti fér/aknál
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vetve a korábbi vizsgálatok eredményeivel megállapít-
ható, hogy a felnőtt lakosság sófogyasztása továbbra is 
háromszorosa az ajánlottnak [14] (2. ábra).

A gyermekek esetén sem kedvezőbb a helyzet. A 2005–
2006-os évben a fővárosi 11–14 éves általános iskolá-
sok és középiskolások körében végzett iskolai táplál-
kozás-egészségügyi felmérés eredményei szerint a #úk 
és lányok átlagos sóbevitele mintegy 2,5-szerese az 
ajánlásnak [15]. Ennek azért is komoly népegészség-
ügyi jelentősége van, mert gyermekeknél az ajánlott-
nál nagyobb sóbevitel jelentősen összefügg a cukros 
üdítőital fogyasztással, így elhízáshoz vezet. Az elhízás 
újabb önálló kockázati tényezője a hypertoniának és a 
szív- és érrendszeri betegségeknek.

A FELDOLGOZOTT ÉS A KÖZÉTKEZTETÉSBEN 
BIZTOSÍTOTT ÉLELMISZEREK SÓTARTALMA

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 
megállapítása szerint az európai lakosság sóbevitelé-
nek 70–75%-a a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásá-
ból származik, és csak 10–15% ered a főzés során hoz-
záadott sóból vagy az asztali sózásból [16].

Hazánkban az OÉTI által 2003–2004-ben végzett 
táplálkozási felmérés adatai szerint a felnőttek sóbevi-
telének 44%-a a készételekből, illetve azok ízesítéséhez 
használt ételízesítőkből származik, 18%-a kenyérfé-
lékből, 16%-a húsokból, húskészítményekből, 6–6%  
pedig a zöldség és főzelékkészítményekből, ill. a tejter-
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1. ábra
Sófogyasztás Európában 1985–1987
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2. ábra
Átlagos sóbevitel a felnőtt magyar lakosság táplálkozásában

a 3 országos táplálkozási vizsgálatban, g/fő/nap
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mékekből, elsősorban a sajtokból. Egy adott élelmiszer 
sóterhelésben betöltött szerepét nem csak a sótartal-
ma, hanem az adott kultúra táplálkozásában elfoglalt 
helye is befolyásolja. Így például a kenyérfélék jelentős 
hányadát adják a magyar lakosság sóbevitelének, 
hiszen ezekből a napi fogyasztás fér#ak esetén eléri 
290 grammot. Az OÉTI évek óta folyamatosan vizs-
gálja a különböző élelmiszerek sótartalmát. A II. táb-
lázat néhány élelmiszercsoport átlagos sótartalmát 
mutatja be.

Az OÉTI-be 2004–2007 között ellenőrzésre bekül-
dött étrendek vizsgálati eredményei az óvodásoknál és 
az alsó tagozatos iskolásoknál 7,5–8,5-szeres, felső 

tagozatosoknál háromszoros sótöbbletet mutattak. 
Ennek hátterében a magas sótartalmú húskészítmé-
nyek és a kényelmi termékek gyakori felhasználása áll. 
A 2008-as Iskolai Táplálkozás-egészségügyi Környezet 
Felmérés eredményei szerint az iskolai étkezdék közel 
felében (44%) biztosított az utánsózás lehetősége, 
amely tovább növelheti az elfogyasztott só mennyisé-
gét [17]. 2009-ben került sor az OÉTI vezetésével és az 
ÁNTSZ regionális és kistérségi intézeteinek közremű-
ködésével az Országos Óvodai Táplálkozás-egészség-
ügyi Felmérésre. Itt a korábbi vizsgálatokkal összhang-
ban azt tapasztaltuk, hogy a napi háromszori étkezés-
sel biztosított étrendek sótartalma rendkívül magas 

Élelmiszer Sótartalom

Fehér kenyér, péksütemények 1,4–2,6 g/100g

Felvágottak 1,6–2,5 g/100g

Lágy és kemény sajtok 1,9–3,2 g/100g

Savanyúságok 1,4–3,2 g/100g

Burgonyaszirom, sajtos tallér 2,1–4,7 g/100g

Zacskós levesek 2,6–3,4 g/adag

Ételízesítők (tasakos, kocka) 68–70 g/100g

II. táblázat
A magyar lakosság sóbevitelében jelentős szerepet játszó néhány élelmiszercsoport sótartalma

http://www.oeti.hu/download/sotartalomoetifelmeres.pdf
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3. ábra
Az egyes étrendek átlagos sótartalma
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volt, a legkisebb érték is elérte a 3,5 g-ot, a legnagyobb 
13,1 g volt. Ennek alapján megállapítható, hogy orszá-
gosan az óvodai közétkeztetés által biztosított ételek 
sótartalma több mint háromszorosa a korcsoportos 
ajánlásnak (1,95 g/3 étkezés) (3. ábra) [18].

EURÓPAI UNIÓS SÓCSÖKKENTŐ 
KERETPROGRAM

Nem kétséges, hogy az eddig bemutatott eredmé-
nyek alapján kiemelten fontos feladat a sófogyasztás 
csökkentése a lakosság körében. Ehhez megfelelő, egy-
séges módszertanon alapuló felmérések és ezek alap-
ján kidolgozott prevenciós programok szükségesek. 
Ez utóbbiak sikerességéhez fontos a többszintű beavat-
kozás, a lakosság ismereteinek növelése mellett az élel-
miszergyártókkal együttműködésben az élelmiszerek 
sótartalmának csökkentése. Világszerte már számos 
kezdeményezés és magas szintű nemzetközi együtt-
működés jött létre. Az Egészségügyi Világszervezet 
2004-ben jelentette meg a Táplálkozás, Fizikai Aktivi-
tás és Egészség globális stratégiáját. A stratégia integ-
rált európai megközelítést vázol fel a táplálkozással 
összefüggő krónikus betegségek csökkentésére [19]. 
Ezzel összhangban a WHO Európai Regionális Irodá-
ja kidolgozta az élelmiszer- és táplálkozáspolitikához 
kapcsolódó második európai cselekvési tervet, mely a 
táplálkozással összefüggő krónikus betegségek, a mik-
rotápanyag hiány és az élelmiszer eredetű megbetege-
dések területén jelentkező népegészségügyi kihívá-
sokra javasol integrált megoldást [20]. Az Európai 
Unió 2007 májusában megjelent Fehér Könyv „A táp-
lálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egész-
ségügyi kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról” 
egyik alapvető eleme az egészségesebb élelmiszerkíná-
lat (reformulálás) megvalósítása [21]. 

A tagállami kormányzati képviselőkből létrehozott 
magas szintű munkacsoport (HLG) a Bizottság kezde-
ményezésére 2008-ban döntést hozott arról, hogy a 
stratégia megvalósítását elősegítendő az egészségesebb 
élelmiszerkínálat EU szintű megteremtésének első 
lépéseként sócsökkentő keretprogramot dolgoz ki a 
nemzeti sócsökkentő programok támogatására [21]. 

A keretprogram lényege az Európai Unió tagálla-
main átívelő harmonizált só-reformuláció megvalósí-
tása az élelmiszerek minél nagyobb termékskáláját 
illetően, részben az tagállamok közötti esélyegyenlő-
ség biztosítása, részben tudományos szempontból, az 

alacsonyabb sótartalmú termékekhez való, a teljes 
Közösséget érintő lakossági alkalmazkodás kialakítása 
céljából.

A keretprogram kulcselemei: nemzeti szintű hely-
zetértékelés; a főbb, a sócsökkentésbe bevonandó élel-
miszerkategóriák (kenyér, húsipari termékek, sajtok, 
készételek, mint alapvető cél, valamint levesek, gabo-
nafélék, halkonzervek, chipsek, vendéglátó és közét-
keztetés ételei, szószok, fűszerek, burgonya termékek) 
meghatározása; reformulálás az ipar és a közétkeztetés 
részéről; lakossági #gyelemfelkeltő kampány; monito-
rozás és értékelés.

A reformulálás mértékére négy év alatt legalább 
16% sócsökkentést javasolnak, négy százalékot évente, 
a fokozatosság érdekében. Az alapvető cél, hogy a 
WHO által javasolt napi 5 g/fő bevitelt fokozatosan 
érje el a lakosság.

NEMZETI SÓCSÖKKENTŐ PROGRAM (STOP SÓ)

Magyarország, csatlakozva az Európai Bizottság fel-
hívásához, vállalta az élelmiszerek 16%-os sócsök-
kentését 4 év alatt a lakosság által legszélesebb körben 
fogyasztott élelmiszercsoportok vonatkozásában. 
A 2009-ben az Intézetünk által kidolgozásra került 
Nemzeti Sócsökkentő Program (STOP SÓ) főbb ele-
mei: (1) Nemzeti szintű helyzetértékelés – adatgyűjtés 
a hazai kereskedelmi forgalomban kapható, valamint a 
közétkeztetésben – különös tekintettel a gyermekétkez-
tetésben – felszolgált ételek sótartalmáról és a lakosság 
sóbeviteléről. (2) A lakosság sóbevitelében jelentős 
szerepet játszó élelmiszercsoportok kiválasztása, meg-
egyezés a sócsökkentés mértékéről, a reformuláció vég-
rehajtása. (3) Többszintű lakossági felvilágosító kam-
pány a sóbevitel és a magas vérnyomás  összefüggésé-
re, az ajánlott sóbevitel mennyiségére és a tudatos vá-
sárlásra (élelmiszercimkék) koncentrálva. Az OÉTI 
által 2009-ben végzett Országos Táplálkozás és Táp-
láltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2009) során nyert 
adatok szerint a felnőtt lakosság nagy része nincsen 
tisztában azzal, hogy a sóbevitel jelentős része a bolti 
élelmiszerekből származik és csak 50 %- a tudja, hogy 
a túlzott sóbevitel magas vérnyomáshoz vezet. (4) Az 
érintettek részére információ átadás és szoros együtt-
működés  az általuk gyártott élelmiszerek sótartalmá-
nak csökkentése érekében. (5) A javasolt akciók végre-
hajtása, hatásosságának folyamatos monitorozása és 
értékelése [22].

105stop só – nemzeti sócsökkentő program
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Mindezek alapján kiemelt #gyelmet kell arra fordí-
tani, hogy a lakosság számára egyértelmű és világos 
legyen a túlzott sóbevitel és a magas vérnyomás beteg-
ség kockázata közötti összefüggés, és hogy ez csök-
kenthető a sóbevitel mérséklésével; a lakosság ismerje 
meg és alkalmazza a nátrium és só közötti 2,5-szeres 
átszámítást; keresse és válassza a kisebb sótartalmú 
feldolgozott élelmiszereket – amihez elengedhetetlen 
a sótartalom feltüntetése a csomagoláson – az otthoni 
főzés során is az eddigieknél kevesebb sót használjon.

Nem kevésbé lényeges az is, hogy az egészségügy 
szereplői is legyenek tisztában a kérdés jelentőségével, 
így pl. orvos-beteg találkozáskor, különös tekintettel a 
kiemelt kockázatú betegségeknél (hypertonia, szív- 
érrendszeri stb.), hívják fel a #gyelmet a sóbevitel 
csökkentésének fontosságára.

A programhoz elsők között csatlakozott a Magyar 
Hypertonia Társaság, vállalva, hogy kiemelt témaként 
fogja kezelni a sócsökkentés kérdését ezzel is erősítve a 
Szív és Érrendszeri Nemzeti Program népegészség-
ügyi programrészét [23]. 

 Mindazonáltal nem kétséges, hogy a sófogyasztás 
lecsökkentése a jelenlegi 14–18 g-os értékről az aján-
lott 5 g-ra nem egyik napról a másikra fog megtörtén-
ni. Ugyanakkor a Nemzeti Sócsökkentő Program 
mihamarabbi társadalmasítása alapvető fontosságú a 
kívánt cél eléréséhez, azaz rövidtávon a lakossági sófo-
gyasztás és a vérnyomás csökkentéséhez, hosszútávon 
a szív- és érrendszeri betegségekből és agyvérzésből 
eredő halálozás csökkentéséhez, hozzájárulva a magyar 
lakosság európai uniós összehasonlításban rendkívül 
kedvezőtlen betegségmutatóinak javításához.
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Összefoglalás: A média erőteljes befolyást gyakorol az egészséggel kapcsolatos értékekre és kockázatok-
ra. A mai fogyasztói társadalomban az információátadás óriási iparággá, a média hatalommá vált. Az egész-
ségre vonatkozó kockázatok közül a jelen áttekintés elemzi a média és az agresszív viselkedések kapcsola-
tát, a modelltanulás hatását az erőszakos viselkedésre, különös tekintettel a szuicidiumra. Összefoglaljuk a 
szexualitás és a média kapcsolatát is. Ezen túlmenően a táplálkozás és a testkép ma fokozott (gyelmet kap 
a szaporodó evészavarok korában. Kiemeljük a fogyasztói társadalomnak a humán értékekre gyakorolt 
hatásait, s ezek egészségi kockázatot fokozó következményeit. 
Kulcsszavak: médiahatás, modelltanulás, társadalmi értékek, fogyasztói társadalom, táplálkozási zavarok, 
agresszivitás 

Summary: The mass media intensively in|uences the values and risks relating to health. In the consumer 
society the information became a huge business, and media is a strong power. Among the health risks the 
present overview evaluates the relationship of media and aggressive behaviours, the e\ect of model learn-
ing on violence, with special regard to suicide. The relationship of sexuality and media is also summarized. 
Moreover, the nutrition, eating and body image is in focus in the era of increasing eating disorders. The 
e\ects of the consumer society on human values, and the consequences on the enhancement of health 
risks are underlined. 
Keywords: media e\ect, model learning, social ideals, consumer society, nutritional disorders, aggres-
sivity

A média szerepe az egészségzavarok kialakulásában

The role of mass media in the health disorders

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. – Tel./fax: (1) 210 2953 – E-mail: tury@t-online.hu 

A társadalmi tudat formálásának a leghatékonyabb 
eszköze a tömegtájékoztatás, ezen belül is a képi/vizu-
ális média. Ma a televízió és az internet használata köz-
keletű, aki nem él ezekkel, hátrányt szenved a társada-
lom többi tagja mögött. A média értékközvetítő szere-
pe igen erős. Ma az emberi értékek között az egészség 
megőrzése előtérbe került, s ez a médiában is nyomon 
követhető. Igen sok olyan médiaanyag van, amely az 
egészség megőrzésével, a táplálkozással, kezelési eljá-
rásokkal stb. foglalkozik – nem beszélve a reklámok-
ról. Az információs társadalom robbanásszerű fejlő-
désének korában azt tapasztaljuk, hogy a modern tech-
nológiák alapvetően megváltoztatták a hétköznapokat, 
az emberi kapcsolatokat. A mobiltelefon használata az 
állandó elérhetőséget, egyben a fokozott kontrollt is 
jelenti. Internet nélkül ma az oktatás és a tudomány 
elképzelhetetlen lenne. A médiának azonban nem csu-
pán előnyei vannak, hanem számos ponton egészségi 
kockázatot fokozó hatást tapasztalunk.

A MÉDIA SZEREPE A BETEGSÉGEK FENN-
TARTÁSÁBAN, ILLETVE KEZELÉSÉBEN

Az internetes kommunikációnak szerepe lehet 
egyes betegségek fenntartásában is, például az evésza-
varok terén jól ismertek az anorexiás viselkedéseket 
hirdető közösségi helyek, a „Pro Ana” oldalak. Ezeken 
a betegek egymást tanítják arra, hogyan lehet megté-
veszteni a családot, orvosokat. Ehhez hasonlóan a 
bulimiára vonatkozóan is megjelentek ilyen honlapok, 
„a Pro Mia” oldalak. Ezek tehát szubkultúraképződés 
alapjait teremtik meg a modern telekommunikáció 
segítségével [1, 2]. 

Ugyanakkor az új kommunikációs technológiák 
segítik a betegségekkel kapcsolatos hiteles informáci-
ók megszerzését, a pszichoedukációt, lehetőség van 
online terápiák alkalmazására és így tovább. Mindez a 
posztmodern korban az „e-health” lehetőségét teremti 
meg a telemedicina jegyében [3]. A jövőben várhatóan 
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erőteljesen növekedni fog a telemedicina szerepe az 
orvoslás legkülönbözőbb szubdiszciplináiban. 

MÉDIA ÉS AGRESSZIÓ

Sokat elemzett és vitatott kérdés a médiában megje-
lenő agresszió hatása az emberi viselkedésre. A #ata-
lok most olyan korban nevelkednek fel, amelyben a 
média telítve van egészségtelen viselkedésformákkal: 
ilyen például az agresszió, a dohányzás, az alkoholizá-
lás és egyéb addikciók, a nem biztonságos szexuális 
viselkedés. Ezekről a média pozitív és kockázatmentes 
képet fest [4, 5]. 

Az agresszió következményei komoly egészségügyi 
veszélyt jelentenek. Népegészségügyi problémakörről 
van szó: példa az agresszió szerepe a közlekedési bal-
esetekben. Az Egyesült Államokban a #atalok máso-
dik haláloka az emberölés. 

Az erőszak terén is alapvető a mintakövetés, ezért a 
média legalábbis részben felelős az agresszív viselke-
dések szaporodásában. Ma már hatalmas irodalma 
van a televízió hatásának a gyermekek agresszivitásá-
ra. A vizsgálatok egyértelmű konklúziója, hogy a tele-
vízióbeli erőszak nézése növeli a gyermekek szorongá-
sosságának a valószínűségét, érzéketlenek lesznek a 
reális világ erőszakos megnyilvánulásaira, s egymás 
között is agresszívebbek lesznek. Úgy vélik, hogy az 
Egyesült Államokban az agresszív cselekedetek 5–
15%-áért a televíziónézés okolható [4]. A tv-progra-
mok 58–61%-ában találtak erőszakos jeleneteket. E mű-
sorok azt sugallják, hogy az erőszak megfelelő és rela-
tíve kockázatmentes kon�iktusmegoldási mód a ve-
szélyes világban.

MODELLKÖVETŐ SZUICIDIUM

A viselkedésmódosítás és a modellkövetés szerepe a 
média által kiemeltté vált. A mintakövetés a szuicidiu-
mok esetében is fontos hatást jelent. Az öngyilkossá-
gok ábrázolása a médiában utánzáshoz, a Werther-
e�ektushoz vezethet (Goethe: Az i£ú Werther szenve-
dései című könyve nyomán). Erre a jelenségre számos 
példa van a hazai életből is – például az első újabb kori 
szépségkirálynőnk szuicidiuma igen erősen megnö-
velte a hozzá hasonlóan Lidocainnal elkövetett öngyil-
kosságok számát. Ez a médiaszakemberek felelősségé-
re hívja fel a #gyelmet. A szuicidium szenzációkeltő 

bemutatása kifejezetten kockázatfokozó tényezőnek 
tartható, ami fenntarthatja az öngyilkosság mintáját 
egy közösségben. 

SZEXUALITÁS ÉS MÉDIA

A szexualitás is árucikké vált a fogyasztói társada-
lom bűvkörében. A szexista társadalomban például a 
reklámok hordozói erotikus nők. Előtérbe került a 
szexualitás technikai oldala, az érett kapcsolatokra jel-
lemző szexuális viselkedés médiabeli megjelenése rit-
ka. A mintakövetésre jellemző, hogy szaporodnak 
olyan szexuális viselkedésformák, amelyek bemutatá-
sában a tömegtájékoztatásnak is szerepe volt, gondol-
junk csak a Clinton–Lewinsky botrányra: utána fel-
mérésekkel igazoltan az orális szex került előtérbe a 
#ataloknál. 

A védekezés nélküli szex ábrázolása az abortuszok 
számát növeli. A szexualitásnak a pornográ#a felé kö-
zelítése a humán értékek, a tartalmas emberi kapcsola-
tok háttérbe szorulását látszik igazolni [4].

ÉRTÉKREND ÉS TÁPLÁLKOZÁS

Az értékrend alapvetően meghatározza, hogy mit 
eszünk és mit utasítunk el – elég csak a vallásos meg-
győződésen alapuló táplálkozási szokásokat említeni. 
Az értékközvetítő média ebben kulcsszerepet játszik 
[6]. 

A média jelentősége ugyanígy igen nagy a globali-
záció hatásaiban is. Az iparosodás, az urbanizáció, 
valamint a nyugati civilizáció értékeinek az előtérbe 
kerülése befolyásolja a táplálékválasztást. A drága nö-
vényi olajok elérhetőbbé váltak, megnőtt a zsírok és 
olajok felhasználása, például Japánban 1946–1987 kö-
zött megháromszorozódott. Az elhízás prevalenciájá-
nak növekedése ezzel is összefüggésben lehet [7]. 
Továbbá: nő a nyugati termékek, például a készételek 
aránya a táplálkozásban. Ennek a következménye a 
„McDonaldizáció”, a gyorséttermek szaporodása is. 
Ezzel az étellel való bensőséges viszony csökken, a csa-
ládi együttevés háttérbe szorul. 

Forgács [8] szerint a média az anyát helyettesíti a 
táplálkozásban. A média hatásai érzelmeket mobili-
zálnak, szuggesztívek, tudattalanok, mindezért pedig 
erős befolyást jelentenek. 
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MÉDIA ÉS TESTKÉP 

Régi korokban, más társadalmakban is ismert volt 
az a jelenség, hogy a divat, azaz a kulturális elvárások 
a női test deformálásával járó praktikák felbukkanásá-
hoz vezettek. A kínai nők apróvá szorított lábfeje, a 
hottentotta nők farzsírpárnája, a 19. századi krinolin, 
fűző és darázsderék mind ezt illusztrálja [9]. A 20. szá-
zadban a karcsúság vált a legfontosabb női értékké. 
Ma a karcsú és karbantartott test a női ideál, s ezt szol-
gálja a média által támogatott fogyókúraipar és szép-
ségipar is. A modern technikai fejlettség azt az illúziót 
kelti, mintha a test is könnyedén befolyásolható tárgy 
lenne. Ennek következtében irreális célokat tűznek ki 
a nők és egyre inkább a fér#ak is: a #atalság és a #ttség 
látszatát igyekszenek fenntartani. A mai karcsúságide-
ál irreálisan alacsony női testsúlyt tart kívánatosnak. 
Ez már biológiai veszélyekkel is járhat. Egy normális 
testsúlyú nő testének 22–25%-os zsírtartalommal kell 
rendelkeznie, míg a mai sztárok és ismert modellek 
csupán 10–15%-os testzsírtartalommal rendelkeznek.  
Az ideális test kialakítása és a vonzerő biztosítása az 
önértékelés alapjává lép elő. 

Az anorexia megjelenése után egyre több ismert 
személyiségről derült ki, hogy feltehetően ebben a 
zavarban szenvedtek (ilyen volt Sisi, azaz Erzsébet 
királyné, vagy Lady Diana, a walesi hercegnő, de ma 
hetente olvashatunk híradást ismert színészek extrém 
soványságáról). A karcsúság kultúrájának fenntartásá-
ban szerepe lehet a mintakövetésnek is. Abban a köz-
ismert jelenségben, hogy a nők elégedetlenek a testük-
kel, a modelltanulás mindig fontos szerepet játszott. 
A társas összehasonlítás elve alapján érthető, hogy a 
mások testéhez való viszonyítás alapvető kiindulási 
pont a saját test megítélésében. A modellkövetés pedig 
igen kifejezett a nagy érzelmi hatást gyakorló model-
lek esetében. Ilyenek a jelentős társadalmi ismertség-
gel rendelkező közszereplők, leginkább a televíziós 
személyiségek és a művészek („celebek”, sztárok). A vi-
zuális médiában látható női testek túlságosan is kar-
csúak – egyes televíziós személyiségek elmondták, 
hogy a képernyőn való megjelenésük testsúlyukhoz 
kötött, azaz bizonyos testsúlyhatár fölött nem engedik 
őket a képernyőre. A nők testi elégedetlenségét sokan 
a médiahatással magyarázzák [10, 11]. 

Több vizsgálattal igazolták a női divatmodellek fo-
kozódó karcsúságát. A különböző szépségversenyeken 
megjelenő nők egyre karcsúbbak, ugyanez állapítható 
meg az ismert fér#magazin, a Playboy oldalain megje-

lenő, az adott kor szépségideáljának megfelelő nőkre 
vonatkozóan [12]. A karcsúságideált tartja sok szerző 
az anorexiás viselkedésformák és zavarok növekedését 
illetően a legfontosabb szociokulturális tényezőnek (át-
tekintés: [13]). Az összehasonlítás önértékelési zava-
rok, depresszió, szégyenérzet forrása lehet. Ezt kísérle-
tesen is lehet igazolni. Igen vékony nőket ábrázoló #l-
mek ilyen hatásokat okoznak, míg az átlagos testalkatú 
szereplőket bemutató #lmek nem gyakorolnak befo-
lyást a fenti változókra [14]. 

A direkt mintakövetés mellett a fogyás, illetve a 
(le)fogyasztás kultúráját erősíti a fogyasztószerek és 
különböző fogyókúrás programok reklámja. Az evés-
zavarok megszaporodása párhuzamos az ilyen hirde-
tések dömpingjével [15]. A legkülönbözőbb vizuális 
ábrázolásokban is a karcsúság divatja hagy nyomot, a 
bankjegyeken látható személyektől a köztéri szobro-
kig, az iskolás tankönyvektől a Barbie-baba e�ektust 
jelentő gyermekjátékokig. Kimutatták egyébként, hogy 
ha Barbie-baba élő lenne, olyan alacsony lenne a test-
tömegindexe, hogy nem menstruálna. 

Feltétlenül át kell tekinteni a fér#ak testábrázolásá-
nak a változását is. A fér# divatmodellek alakja sokáig 
nem változott, azonban az utóbbi egy-két évtizedben 
egyre karcsúbb fér#ak jelennek meg a divatbemutatók 
kifutóin. Korábban az erőteljes, izmos, fér#asságot 
sugárzó alak volt divatban a fér#ak között, ma pedig 
egyre inkább a karcsú, szőrtelen, kissé feminin alkattal 
találkozunk. A nők között pedig mind gyakoribb a kar-
csúság mellett a széles váll, keskeny csípő, nagy kebel-
méret – azaz a nők a maszkulinizáció felé, a fér#ak pe-
dig a feminizáció felé hajlanak. Természetesen nem 
lehet ezt a jelenséget teljesen általánosítani. Inkább az 
állapítható meg, hogy míg a nőknél a karcsúság erősen 
domináns ideálként jelenik meg, a fér#aknál szélesebb 
spektrumú a szépségideál, s bár még az atlétaideál 
(„Schwarzenegger-ideál”) a leggyakoribb, a nagy test 
is elfogadott lehet (példa: szumó birkózók Japánban), 
s a karcsúság egyre inkább előtérbe kerül. Egyes szak-
emberek azt jósolják, hogy 2050-re eltűnik a közis-
merten nagy nemi különbség az evészavarok gyakori-
ságában, mert a fér#ak utolérik a nőket – s ennek oka 
a karcsúságideál univerzálissá válása lehet. 

A fér#ak viszonya a saját testükhöz bonyolult kér-
dés. Míg korábban azt tartották, hogy elég, ha a fér# 
csupán egy fokkal szebb az ördögnél, ma a fér#ak tes-
tével komoly iparágak foglalkoznak. A #tness divatja 
mind a két nemet érinti, a testépítés – bár egyre foko-
zódik a nők körében is – a fér#ak körében gyakoribb. 

109a média szerepe az egészségzavarok kialakulásában
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A fér# kozmetikumok forgalma óriási fellendülést 
mutat. A korábban szinte kizárólag a nőkre vonatkozó 
plasztikai sebészeti beavatkozások is rohamosan ter-
jednek a fér#ak között. Mindez azt jelzi, hogy megnö-
vekedett a fér#ak körében a saját testük miatti aggo-
dalmaskodás, aminek a jelölésére Pope és mtsai az 
Adonisz-komplexus fogalmát vezették be [16]. Ezt az 
új jelenséget természetesen nem lehet betegségnek 
tartani, inkább egyfajta kulturális megalapozottságú 
modern kényszerességről van szó. Lényege a kulturális 
ideálokban gyökerező, aggódással járó testkultusz, az 
izmos testalak kívánalma, ami gyakran a #tness alkal-
mazását és testépítést jelent, továbbá az elhízás elleni 
küzdelem, a kozmetikumok és a szépségipar felhasz-
nálása. 

A média által sugallt testalakításnak jó példája a 
plasztikai sebészet alkalmazása. Korábban főleg a nők-
re vonatkozott az, hogy a testük egy része miatt elége-
detlenség plasztikai sebészeti megoldások felé terelte 
őket. A szépségiparnak ez az ága óriási növekedést 
mutat az utóbbi években, s ez a fér#akra is vonatkozik. 
1996-ban az Egyesült Államokban 690 ezer plasztikai 
beavatkozás történt csak fér#akon, s ennek harmada 
hajátültetés volt. Mintegy 85 millió amerikai személy 
folytat súlyemelést, ami természetesen nem verseny-
sportot jelent (az csupán kis hányada ennek az enor-
mis számnak), hanem a test átalakításának vágyát az 
aktuális kulturális ideáloknak megfelelően [16, 17]. 

A test átalakításának a vágya mögött kulturális érté-
kek vannak: a kontroll, az önuralom, a kompetencia, a 
szexuális vonzerő. Ezek mögött az egészségügyi érté-
kek háttérbe szorulnak. 

EVÉSZAVAROK ÉS A MÉDIA HATÁSA

Becker igen érdekes vizsgálatot végzett Fidzsi szige-
tén a televízió által közvetített ideálok, valamint a test-
kép- és evészavarok közötti összefüggésről [18]. A te-
levízió-közvetítés bevezetése után három évvel, 1998-
ban végeztek felmérést középiskolások között. A tele-
vízió által közvetített minták mind pozitív, mind dest-
ruktív hatást gyakoroltak. A pozitív hősök követése 
mellett a test alakjával és a testsúllyal való foglalkozás 
is megjelent, mint a nyugati civilizációs minták után-
zása. Ennek a vulnerabilitásnak a megértése lényeges 
az evészavarok prevenciója szempontjából. 

Érdemes megjegyezni, hogy az evészavarok mellett 
az evéstől többé-kevésbé független testképzavarok 

jelentik a testalakra vonatkozó modern pszichoszo-
matikus zavarok egyik új osztályát. A fér#ak atlétaide-
álján alapuló speciális testképzavar, a kezdetben fordí-
tott anorexia nervosaként emlegetett izomdiszmor#a 
az egyik ilyen zavar, amit 1993-ban írtak le először 
(áttekintés: [13, 19]). Ennek lényege az, hogy az izmos, 
testépítéssel foglalkozó személy (általában fér#) so-
ványnak érzi magát és minél izmosabb szeretne lenni. 
Ennek komoly egészségi kockázatot okozó gyakori tü-
nete az anabolikus szteroidokkal való visszaélés, amely-
nek életveszélyes szövődményei is lehetnek. Ehhez 
hasonló zavar az izmok „szálkásságát”, azaz zsírmen-
tességét a fókuszba helyező zavar, ami szintén testépí-
tők körében fordul elő, de itt a megszállottság tárgya 
az izmok összetétele, a testzsír felszaporodásától való 
fóbiás irtózás (testzsírfóbia). A kórkép neve: testépítő 
típusú evészavar. Ez főleg nőkre jellemző. 

Meg kell említeni egy további evési rendellenessé-
get, az orthorexia nervosát, azaz egészségesétel-függő-
séget is, amelyet 1997-ben írtak le [20]. E modern evés-
zavarban az egészségesség túlhajtása a centrális elem, 
ami végül is túlaggódáshoz, az ételek megszerzésével, 
elkészítésével és fogyasztásával kapcsolatos kénysze-
rességhez vezet, ez pedig a személy életminőségét je-
lentősen rontja. Az orthorexia hátterében a médiumok 
hamis, illuzórikus egészségképet sugárzó hatása is lé-
nyeges lehet. Úgy tűnik, ebben az esetben paradox 
módon éppen a hamisan idealizált egészségkép vezet a 
kényszeres viselkedésig és az életminőség romlásáig. 

Az evéssel, a szükséges testi aktivitással és a megfe-
lelő testalakkal kapcsolatos értékek és normák közve-
títése a társadalmi kommunikáció különböző csator-
náin keresztül működik: ilyen például a szájhagyo-
mány és a média. Ezek az értékek pedig a mindenna-
pos társas interakciókban kapnak megerősítést [21]. 
A kultúra testsúly-meghatározó szerepére utal, hogy a 
hagyományok és a közgondolkodás erkölcsi és társa-
dalmi jelentéseket is társít a kövérséghez–soványság-
hoz. A túlsúly a jólét jele volt korábban, ma inkább 
hátrányt jelent, stigmatizál. Paradox helyzet ugyanak-
kor, hogy a túlsúlyosság aránya viszont egyre növek-
szik az átlagnépességben, különösen a nyugati civili-
záció országaiban. Ez a modern fogyasztói társadalom 
egyik ambivalens üzenete. Az evészavarok kapcsán 
eljutunk a fogyasztásra orientált modern civilizáció 
számos ártalmas hatásáig. A fogyasztásra való serken-
tés a média legfontosabb hatásainak egyike. A fogyasz-
tás kultúrájára vonatkozóan a média központi szere-
pet tölt be. Az evés a fogyasztást legintenzívebben, 
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naponta megjelenítő viselkedés. Nem véletlen, hogy 
az evés zavarait kultúrakötött, vagy DiNicola kifejezé-
sével élve „kultúra reaktív” szindrómának tartották 
[22]. 

A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM ÉRTÉKVESZTÉSE 
A MÉDIA SEGÉDLETÉVEL

A kulturális értékek közvetítésében a média vitatha-
tatlan jelentőségű. A társadalom által képviselt értéke-
ket az egyénhez a család juttatja el. Ezért a család lenne 
az a közvetítő láncszem, amely jól működő funkciók 
mellett kellően erős hatást tudna képviselni a destruk-
tív minták (irreális egészségminták, testképek, agresz-
szivitás stb.) átvételének a megakadályozásában. Nem 
véletlen, hogy a család diszfunkciói vezetnek sokszor 
oda, hogy a család elsődlegességén túl a másodlagos 
értékközvetítők (így a média) hatása egyre jobban elő-
térbe kerül. Ha a család nem tudja megvédeni a tagjait 
(rendszerint: a gyermekeket) saját erős értékeinek se-
gítségével, akkor belép a külső hatások szerepe, s ebben 
nagy penetranciával érvényesül a média. Ahogy Kon-
rad Lorenz, a Nobel-díjas etológus mondta, az utánzás 
nem csupán az emberi tanulás egyik formája, hanem 
az egyetlen. Még ha ezt sarkosnak is érezzük, az után-
zás, modellkövetés alapvető volta a szociális tanulás-
ban kétségen kívüli. Fel lehet vetni a társadalmi intéz-
mények hatását is (ilyen például az iskola), ami közös-
ség erejét is felhasználva a szociális alkalmazkodás 
fontos terepe. 

A fogyasztásra vonatkozóan érdemes megidézni 
Turner gondolatait [23]. Az iparosodás ellentmondást 
hordoz, mert az egyik oldalról aszketizmust igényel, a 
másik oldalról viszont a fogyasztásban új életstílust 
hoz, amit a szerző „számító hedonizmus”-nak ír le. 
Szerepe van még a nárcisztikus személyiségnek is. 
A mai értékrend alapján a mindenáron való, mérhető 
siker az értékek élén áll, s ezt leginkább az anyagi javak 
által mérik (egy közeli példa: a tudományos értékmé-
rés egyik paramétere a pályázatokon elnyert támoga-
tások összege – ami természetesen mér is egyfajta ér-
téket, ugyanakkor a tudomány világában a szellemi 
értékek ellenpontjaként érezhető). A fogyasztás kultú-
rájának a terjesztése a média legfontosabb hatásai közé 
tartozik. Az egyszer használatos eszközök korában 
mindenféle eszközt illik minél hamarabb lecserélni az 
„update” változatra. Ez talán nem nagy túlzással az 
emberi kapcsolatokra is érvényes kezd lenni – az egy-

szer használatos, haszonelvű kapcsolatok dominanci-
ájának korában élünk. Ebben a fogyasztásban sok 
paradoxon van. Turner szerint az aszketikus termelés 
és a hedonisztikus fogyasztás, azaz termelői énünk és 
fogyasztói énünk között ellentmondások vannak. A mo-
dern fogyasztói társadalmat a nárcizmus társadalmá-
nak is tartják. Sokat számít a látszat, a „homlokzat”. 
Nem a belső, a kapcsolatok megmérettetése során fel-
táruló értékek számítanak, hanem a látvány. Felszínes-
sé válik így az élet. A médiában látható igen felszínes 
műsorok (például a szappanoperák) ezt erősítik. A 
műsorok értékét szinte egyedül a fogyasztás, azaz a 
nézettség jelenti. Mélyebb humán értékeket a média 
alig, csak nehezebben elérhető rétegműsorokban köz-
vetít. 

A fogyasztásra, túltermelésre utal a média hatalmas 
ingergazdagsága is. Ha megnézünk egy 2–3 évtizeddel 
ezelőtt készült #lmet, annak tempója nagyon lassú-
nak tűnik ma. A videoklipek képzuhataga intenzív, s 
ugyanez jellemző az akusztikus ingerekre. Az érzék-
szervek túlingerlése a világban való reális tájékozódás 
képességének satnyulásával jár, egyre kevésbé tudjuk 
#nom diszkriminációra használni érzékszerveinket, 
amelyek elszoktak a természetes ingerintenzitástól. 
Úgy tűnik, hogy az érzékszervi ingerek szintén a fo-
gyasztói társadalom túlzásainak tudhatók be, ezek is 
„tömegcikké” válnak. 

Érdemes felhívni a #gyelmet még a nemi szerepek 
megváltozására is. A nők szerepe egy generáció alatt 
igen sokat változott. Ma már lényegessé vált az intel-
lektuális önmegvalósítás, divatba jött az asszertív, néha 
agresszív, öntudatos nő, akire a fér#ak imitálása, az 
anyaság háttérbe szorulása jellemző. A fér#ak is meg-
változtak: bár a fér#as, erőteljes, „macsó” típus tovább-
ra is érvényes, egyre inkább megjelenik a vékony és 
feminin fér#test, ennek megfelelően feminin voná-
sokkal. A nemiszerep-változások siettetésében a média 
jelentős hatású. 

A fentiekben a média egészségi kockázatot jelentő 
hatásait taglaltuk, nem szabad ugyanakkor #gyelmen 
kívül hagyni, hogy rendkívül sok haszna is van az élet 
különböző területein. Óriási hatalomról van tehát szó, 
amellyel meg kell tanulnunk megfelelően bánni. 

111a média szerepe az egészségzavarok kialakulásában
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Halmy László

Összefoglalás: A táplálkozási viselkedés jelentős módosulása evészavar klinikai képében jelentkezik, ame-
lyet a táplálékfelvétel jelentős csökkenése vagy növekedése, pszichoszomatikus és testképzavarok jelle-
meznek. A biológiai faktorok szerepe mellett a pszichológiai és társadalmi tényezők (gyelembe vétele 
alapvetően fontos. A két fő típusa, vagyis az anorexia nervosa és a bulimia nervosa mellett újabb típusú 
evészavarok és testképzavarok, vagyis a falászavar, az egészséges ételfüggőség, a testedzés függőség, a 
sportanorexia és a testépítők evészavara képezik a klinikai gyakorlat és a kutatás tárgyát. Az evészavarok 
megelőzése kora gyermekkortól alapvető jelentőségű.
Kulcsszavak: evészavarok, testképzavarok, szövődmények, elhízás, megelőzés

Summary: Eating disorders present when a person experiences severe disturbances in eating behaviour, 
such as extreme reduction of food intake or extreme overeating, feeling of extreme distress or concern 
about body weight or shape. Eating disorders are very complex; despite their extensive scienti(c research, 
the biological, behavioural and social determinants of these illnesses remain elusive. The two main types of 
eating disorders are anorexia nervosa and bulimia nervosa. A third category includes several variations of 
eating disorders, like binge-eating disorder, healthy food dependence, physical activity dependence, sport 
anorexia, eating disorder of bodybuilders, all are subjects of clinical practice and research. Attention should 
be paid on prevention of eating disorders from early childhood.
Keywords: eating disorders, body image disturbances, comorbidities, obesity, prevention

Az evés, mint szenvedély

Eating as addiction

Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltat K�. – 1025 Budapest, Boróka u. 9. – Tel.: (20) 468 9120 – Fax: (28) 404 010
E-mail: laszlo@halmy.hu

BEVEZETÉS

A táplálékfelvétel az ember egyik alapvető létfunk-
ciója. Így nem meglepő, hogy az ételhez kapcsolódá-
sunk már az ókorban jelentkezik normális és abnor-
mis módon. Kallimakhosz (Kr. e. 100) görög költő 
leírja, hogy Ceresznek a föld és a termékenység isten-
nőjének fáját Erüeszikhton kivágja, hogy házát annak 
anyagával fedje be. Az istennő kielégíthetetlen éhség-
gel sújtja a tettest, aki minden vagyonát felfalja, majd 
végül saját testét marcangolja szét. Az ókori irodalom-
ban a falánk kövért parazitának hívják, aki mindig 
más asztalánál eszik, és gúnyos célpontja az ókori ko-
mikus színjátszásnak. A császár Claudiusról írják, hogy 
az asztaltól csak tele hassal kelt fel, és az áldozati szer-
tartás közben az oltárról is lekapkodta a húst és az 
áldozati kalácsot, hogy szájába tömje. Seneca írja, hogy 
a #nnyáskodó torkosok hánynak hogy ehessenek, esz-
nek hogy hányhassanak, s az egész világról összehor-

dott fejedelmi falatokat még megemészteni sem mél-
tóztatnak. Apicius hadvezér miután gyomra kétszer 
harmincmillió szeszterciuszt nyelt el, és bár maradt 
tízmilliója, inkább mérget ivott, mert félt a ráváró 
éhínségtől és szomjúságtól [1].

Az emóció etimológiailag közös eredetű a motivá-
cióval (movere=mozogni). Az emóció megmozgatja a 
szervezetet, cselekvésre késztet, és a szervezeten belül 
is mozgásokkal jár, így a táplálkozási magatartásra és a 
következményes anyagcsere állapotokra jelentős ráha-
tást képvisel. Az érzelem szerepét jól mutatja, hogy az 
érzelmi fogalmak szemantikai atlasza szerint 558 angol 
fogalom létezik [2]. Az utóbbi évtizedekben egyre job-
ban előtérbe kerül az emocionális evés kóros követ-
kezményekkel járó állapotának tárgyalása a különbö-
ző formákban jelentkező evészavar, amely a korábban 
ismert anorexia nervosán és bulimia nervosán kívül 
újabb kórkép, a falászavar vagy túlevés klinikai ké-
pében jelentkezik. Néhány éve írták le az evészavarok-
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hoz kapcsolódó testképzavarokat, a testedzésfüggősé-
get, egészséges étel függőséget (orthorexia), testépítő-
típusú evészavart és a sportanorexiát. 

Bár az evészavarok pszichiátriai kórképek vagy 
rendellenességek, ismeretük a belgyógyászati vagy a 
háziorvosi praxisban is alapvetően fontos, mert a be-
tegek más tünetekkel jelentkeznek, és spontán nem 
számolnak be evészavarokról. A többlépcsős kezelé-
sük az esetek döntő többségében specialistát igényel. 
Tartós fennállás esetén az evészavar következtében 
különböző további betegségek alakulnak ki. Az utóbbi 
években az evészavarok genetikai összefüggéseiről szá-
mos eredmény született. Lehetséges, hogy a jövőben 
ezek #gyelembe vétele szerepet kap a prevencióban 
[3].

A hazai irodalomban Túry, Pászthy, Szabó, Lukács 
és Szumska részletes ismertetését adják az evészavarok 
diagnosztikájának, kezelésének és prevenciójának.

Jelen közlemény munkásságuk nyomán csak össze-
foglalóját nyújtja a témának.

Véleményem szerint a testtömeg szempontjából az 
evészavarokat és testképzavarokat három csoportba 
különíthetjük el:

1. testtömeg csökkenéssel járó evészavar
    (pl. anorexia nervosa),
2. változatlan testtömeggel járó evészavar
    (pl. bulimia nervosa, ritkán anorexia nervosa),
3. testtömeg gyarapodással járó evészavar
    (pl. falászavar vagy túlevés/binge eating).

A belgyógyász és a háziorvos számára lényeges #zi-
kális eltéréseket és testi szövődményeket Williams és 
munkatársai [4] foglalták össze (I., II. táblázat). 

ANOREXIA NERVOSA

Az anorexia szó szerint étvágytalanságot jelent, de az 
anorexiások nem vesztik el az étvágyukat. Rettegnek a 
súlygyarapodástól, ezért inkább eltagadják éhségüket.
Az anorexia nervosa kritériumai:

– A korhoz és testmagassághoz viszonyított normá-
lis testsúly megtartásának visszautasítása, a test-
súlycsökkenés az elvárt testsúlynak legalább 15%-
kal kisebb értékét éri el, vagy a testi fejlődés 
időszakában a súlynövekedés elmarad és az elvárt 
testsúlynál legalább 15%-kal kisebb testsúly.

– Intenzív félelem a súlygyarapodástól vagy az 
elhízástól még soványság esetén is.

– A saját testsúly vagy alak észlelésének zavara, a 
testsúly vagy alak túlzott befolyása az önértéke-
lésre, vagy a jelenlegi alacsony testsúly veszélyes-
ségének tagadása.

– Nők legalább három egymást követő menstruá-
ciós vérzésének hiánya, ha primer vagy szekunder 
amenorrhoea kizárható.

A menstruáció kimaradása pubertás előtt természe-
tesen nem kritérium. A gyermekkori anorexia nervo-
sa kritériumait (határozott súlycsökkenés, testképza-
var, túlzott foglalkozás az alakkal, valamint a táplálko-
zással) Pászthy és Major [5] ismerteti.

Általános megjelenés
Lesoványodott, beesett arc, sápadt bőr, érzelmi színtelenség, de lehet normális testsúly vagy 
túlsúly is

Vitális jelek Bradycardia, hypotensio, hypothermia, orthostasis

Bőr
Száraz bőr, lanugo, fénytelen vagy töredezett haj, körömelváltozások, hyperkarotinaemia, kötő-
hártya alatti vérzés

Fej, fül, szem, orr, torok
Beesett szem, száraz ajak, gingivitis, csökkent fogzománc a lingvális és okklúziós felszíneken, 
fogszuvasodás, parotitis

Emlő Atró(a

Szív Mitrális billentyű prolapsus, „klikk” vagy zörej, ritmuszavarok

Has Sajkaszerűen behúzódott, tapintható széklet, epigasztriális érzékenység

Végtagok Oedema, hegek a kézháton (Russel-jel), acrocyanosis, Raynaud-jelenség

Neuromuszkuláris
Csökkent mélyre|exek, a vérnyomásmérő mandzettájának 3 perces nyomására kialakuló őzfejtar-
tás a kézen (Trousseau-jel)

I. táblázat
Fizikális eltérések súlyos evészavarban
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BULIMIA NERVOSA

A bulimia nervosa tünetei hasonlíthatnak az anore-
xia nervosa tüneteihez, a két kórkép gyakran kevert 

formában is észlelhető (bulimarexia). Alaptünetek a 
falásrohamok, amelyekre a kontrollvesztés érzése jel-
lemző, továbbá testsúlycsökkentő manipulációk.
A bulimia nervosa diagnosztikai kritériumai:
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Szövődmény típusa Anorexia nervosa Bulimia nervosa

Kardiovaszkuláris

Ritmuszavarok
Bradycardia 
Ingerületvezetési zavar (pl. QTc megnyúlása) 
EKG-eltérések (pl. alacsony feszültség, T-hullám-
inverzió, ST-depresszió) 
Hypotensio 
Mitrális billentyű prolapsus 
Perifériás oedema 
Hirtelen halál

Ritmuszavarok 
Fogyasztó tabletta okozta toxicitás (pl. palpitá-
ció, hypertensio) 
Emetin cardiomyopathia (ipecacuana szirup) 
Mitrális billentyű prolapsus 
Perifériás oedema

Bőrgyógyászati

Carotinosis 
Száraz bôr, töredezett köröm 
Lanugo 
Koplalással kapcsolatos pruritus

Russel-jel (hegek a kézháton az önhánytatás 
miatt)

Endokrinológiai

Amenorrhoea 
Hypercholesterinaemia 
Hypercortisolaemia 
Hypoglykaemia 
Károsodott hôszabályozás 
Terméketlenség 
Neurogén diabetes insipidus 
Osteopenia/osteoporosis 
Pajzsmirigy-rendellenességek

Amenorrhoea 
Hypoglykaemia 
Rendszertelen menstruáció 
Mineralokortikoid-túlsúly 
Osteopenia

Gasztrointesztinális

Kóros májfunkciós próbák 
Akut gyomortágulás a feltáplálás miatt 
Pu\adás/teltségérzés 
Székrekedés 
Késleltetett gyomorürülés 
Feltáplálás okozta pancreatitis 
Lassult gasztrointesztinális motilitás

Akut gyomortágulás 
„Hashajtó-colon” 
Hashajtó-abúzus okozta székrekedés 
Fogzománc-erózió 
Nyelôcsô-ruptura 
Oesophagitis 
Gastrooesophagealis re|ux 
Mallory–Weiss-szindróma 
Fültômirigy-duzzanat 
Falás utáni pancreatitis

Hematológiai 

Anaemia (normocytaer, normochrom) 
Csökkent vörösvérsejt-süllyedés 
Enyhe leukopenia relatív lymphocytosissal 
Thrombocytopenia

Általában nincs

Metabolikus

Dehidráció 
Elektrolit-egyensúly zavara 
Emelkedett szérumkarotinszint 
Feltáplálási szindróma

Dehidráció 
Elektrolit-egyensúly zavara

Neurológiai 

Kognitív károsodás 
Pszeudoatró(a (az agykamrák és a külső liquor-
tér tágulata) 
Görcsrohamok

Kognitív károsodás 
Corticalis atró(a, tág agykamrák 
Perifériás neuropathia

Pulmonális/mediastinalis Csökkent tüdőkapacitás 
Aspirációs pneumonitis 
Hányás által kiváltott pneumomediastinum 
Pneumothorax vagy bordatörés

Renális
Emelkedett ureakoncentráció 
Vesekövek

Emelkedett ureakoncentráció 
Vesekövek

II. táblázat
Az evészavarok szövődményei



eredeti közlemények

népegészségügy / 88. évfolyam 2. szám

116

– Meghatározott időtartam alatt nyilvánvalóan 
nagyobb mennyiségű étel elfogyasztása, mint 
amennyit a legtöbb ember hasonló időtartam 
alatt és hasonló körülmények között megenne.

– Az evés feletti kontroll elvesztésének érzése az 
epizód alatt.

– Visszatérő inadekvát kompenzáló viselkedésfor-
mák a súlygyarapodás megakadályozására.

– A falás és az inadekvát viselkedésformák átlago-
san legalább hetente kétszer és legalább 3 hóna-
pon át jelentkeznek.

– Az önértékelést túlzottan befolyásolja a test alakja 
és a testsúly.

A bulimia nervosa típusai:
– Purgáló típus: az aktuális epizód alatt a beteg 

rendszeresen önhánytatáshoz, hashajtók és vize-
lethajtók használatához vagy beöntéshez folya-
modik.

– Nem purgáló típus: a beteg más kompenzáló 
viselkedésformákat alkalmaz (pl. koplalás vagy 
túlzott mértékű testedzés), de rendszeresen nem 
folyamodik önhánytatáshoz, hashajtók és vizelet-
hajtók használatához vagy beöntéshez.

FALÁSZAVAR VAGY TÚLEVÉSES ZAVAR
(BINGE EATING DISORDER)

Az elmúlt két évtizedben az evészavarok spektruma 
folyamatosan változik. A klasszikusnak számító ano-
rexia és bulimia mellett új típusok jelentek meg. Az 
obezitás együtteséből levált a falászavar, amelyet Spit-
zer és mtsai [6] írtak le. Hazai ismertetések is napvilá-
got láttak [7, 8]. Tulajdonképpen az obesitas és a buli-
mia közötti állapotról van szó: falási epizódok jelent-
keznek, de nincsenek a bulimiára jellemző kompenzá-
ló viselkedésformák, így a betegek mintegy 50%-a 
elhízott.

Gyakorisága a népességben 1–3% [8]. Kezelésre 
jelentkező elhízottak között a prevalencia eléri a 30%-
ot is. A komorbiditást illetően ki kell emelni, hogy 
falászavarban a major depresszió élettartam-prevalen-
ciája 47% [9]. Ez jóval meghaladja az elhízottak kör-
ében észlelhető előfordulási adatokat, és antidepres-
szívumok alkalmazásának indokolt.

1. Visszatérő falásrohamok, amelyeket a követke-
zők jellemeznek:

– rövid idő alatt nagy mennyiségű étel elfo-
gyasztása, amely meghaladja azt a mennyisé-

get, amelyet az emberek többsége hasonló idő 
alatt és körülmények között elfogyaszt, 

– a falásrohamok alatt kontrollvesztés érzése.
2. Legalább három jellemző megléte:

– szokásosnál sokkal gyorsabb evés,
– evés kellemetlen telítettségérzésig,
– nagy mennyiségű étel elfogyasztása éhségér-

zés nélkül,
– magányos evés a nagy mennyiségű étel elfo-

gyasztása kapcsán érzett szégyen miatt,
– a túlevések után megjelenő bűntudat, undor, 

lehangoltság.
3. Jelentős disztressz a falásrohamok miatt.
4. A falásrohamok legalább hetente két nap 

jelennek meg, hat hónapon keresztül.
5. A falásroham nem társul rendszeres kompen-

záló viselkedéssel.
A túlevéses zavarban szenvedő elhízottak szemben a 
szokásos elhízottakkal:

– több kalóriát fogyasztanak mind a falási roha-
mok alatt, mind a köztes időszakokban (ami-
kor nincs falási rohamuk),

– inkább jellemzik őket a kaotikus evési szokások 
és az evés, mint érzelmi válasz (pl. félelemre, 
szomorúságra, örömre stb. evéssel reagál),

– több édességet fogyasztanak és gyakoribb 
náluk az étkezések közötti falatozás,

– nagyobb mértékben foglalkoztatja őket a test-
súlyuk és az alakjuk, mint a nem túlevéses 
elhízottakat,

– azonos testsúly mellett a túlevéses elhízottak 
súlyosabbnak ítélik önmagukat,

– az elhízás náluk #atalabb korban kezdődik és 
átlagosan nagyobb mértékű,

– gyakoribb náluk az alacsony önértékelés és a 
járulékos pszichiátriai zavar.

EGÉSZSÉGES ÉTELFÜGGŐSÉG (ORTHOREXIA)

Az orthorexiás személy:
–bulvárlapokból is kritika nélkül fogad el tilal-

makat,
– keresi a tilalom okát,
– aggályosan fél a károsító tápláléktól,
– túlzottan kontrollálja az élelmiszereket,
– lenézi a normálisan táplálkozókat,
– „diétahiba” után lelkiismeret furdalás gyötri és 

szabályait szigorítja.
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TESTEDZÉSFÜGGŐSÉG

A testedzésfüggőség gyakran együtt jár, és több ele-
mében hasonlóságot mutat az evés- és testképzavarok-
kal. Jellemzi: 

– a mindennapos túlzott mértékű sporttevé-
kenység,

– növekvő edzésidő és intenzitás megvonási 
tünetek elkerülésére,

– társadalmi helyzetét rontó hangulat-módo-
sulás,

– mérséklet esetén a közeljövőben visszaesés,
– más mentális zavar, pl. anorexia hiánya,
A kényszeres testedzés egyfajta megküzdési straté-

giaként is értelmezhető.

AZ ANOREXIA ATLÉTIKA (SPORTANOREXIA)

Az anorexia atlétika jellemzői:
– a célkitűzés jobb sporteredmény elérése, és nem 

jobb megjelenés, vagy aggodalmaskodás,
– testsúlyingadozás,
– megjelenés kizárólag a sportolás időszakában.

A sportanorexia halálos következményekkel járhat.

TESTÉPÍTŐK EVÉSZAVARA(INVERZ ANOREXIA, 
IZOMDIZMORFIA)

Jellemzői:
– a test zsírtömegének elutasítása,
– az izomtömeg maximalizálása,
– károsító étrend (3 óránként étkezés, nagy kalória, 

fehérje és étrend-kiegészítő felvétel kis zsírtarta-
lommal,

– idő- és pénzráfordítás az életmódra,
– testösszetétel megítélésének és az önértékelésnek 

zavarai,
– társasélet háttérbe szorítása az étkezéssel,

Összefoglaló irodalom [10].

PREVENCIÓ

Szumska [11] összefoglalója alapján az evészavarok 
prevenciója lehet a teljes népesség, vagy annak egyes 
csoportjaira, például iskolai tanulók részére kiterjedő. 
Az univerzális módszer ugyan több problémát megcé-

lozhat, de nem speci#kus. Lehet szelektív, vagyis rizi-
kócsoportokra szorítkozó, például #atal lányok, tán-
cosok, balettiskolások, elit iskolák részére alkalmazott 
prevenció. Végül indikált fajtája olyan személyek 
esetében kerül felhasználásra, akik magas kockázati 
csoportot alkotnak az evészavar szubklinikus jeleivel, 
de még nincs evészavaruk.

A legjobb módszernek a szélesebb spektrumú köze-
lítés látszik, amely magába foglalja a sztresszoldást, 
önértékelés növelését, depresszív tünetek csökkentését 
és az evészavar-speci#kus tényezőket (negatív testkép, 
aggodalom a testsúly miatt) is. A prevenció potenciá-
lis veszélyeket is rejthet magában. Aggodalmat kelthet, 
fölösleges információkat nyújthat kiemelkedő szemé-
lyek rossz példáját mutatva be. A probléma széleskörű 
ábrázolásával a normalitás látszatát keltheti, és végül 
hatására a „jó” és „rossz” ételek képzetével ételfóbia 
alakulhat ki. A prevenció #gyelembe kell vegye a köze-
li-  és a távolabbi  környezetet is vagyis a családot és a di-
ákcsoportot, valamint a médiát és reklámokat is. A pre-
ventív stratégia kialakításába érdemes a célzott szemé-
lyeket is bevonni.

 Lényeges a tanárok szerepe az információátadás, de 
annak határai betartása miatt is. Fókuszcsoportokban 
a tanárok egyéni élményeik feldolgozását nyújthatják 
a diákoknak, de tanári akciócsoportok szervezése is 
megoldás lehet. A pedagógusok bevonása lehetőséget 
teremt a nagyfontosságú mindennapi találkozás kiala-
kítására. Lényeges leszögezni, hogy az oktatás magá-
ban nem elegendő, hosszú távú interaktív program 
szükséges a célok eléréséhez.

Az evészavarok prevenciója közös lehet az elhízás 
megelőzésével. A cél nem a testsúly csökkentése, ha-
nem a magatartás megváltoztatása legyen. Az elhízás 
nagyobb esélyt ad fogyasztótabletták, hashajtó, vízhaj-
tó alkalmazására, mivel az elhízás és a bulimia együtt 
gyakran fordul elő. A szigorú diétázás evészavart vált-
hat ki, amely elhízásba csaphat át. Mindkét tünet 
együttes közös célja a súlykontroll, a kontrollált táplál-
kozás és #zikai aktivitás, valamint a pozitív testkép 
kialakítása a megfelelő magatartás #gyelembe vételé-
vel. Alapvető fontosságú, hogy célunk hosszú távú vál-
tozások kitűzése legyen.

Az evés- és testképzavarok pszichológiai és orvosi 
kezelésén túl a probléma megoldása a szociokultúrális 
viszonyok #gyelembe vételét és megváltoztatását is 
igényli.

A modern élet átalakította étkezési szokásainkat és 
a táplálkozás egészséges örömét is olykor elveszi. A me-
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zőgazdaság és az élelmiszeripar, valamint a kémia fej-
lődése táplálékdömpinget hozott létre, amely meg-
szüntette az étel különleges helyét és az étkezés rend-
jét. A rohanó világban rohanva eszünk egyéni ízektől 
mentes, előre gyártott ételeket, hogy tovább tudjunk 
rohanni. Az étel a benzinhez lett hasonló, amely lehe-
tővé teszi a rohanást. Az étel illatát, amely alapvetően 
kapcsolódik az ízérzéshez, ínyünknek nincs ideje érzé-
kelni a bennünket körülvevő benzingőzben.

Évszázadok vagy évmilliók óta meglevő félelmeink 
az éhségtől arra késztetnek bennünket, hogy az agrári-
um és az élelmiszeripar többlettermelését eltüntessük 
magunkban, hogy az a kereskedelmi raktárkészlet 
helyett testünkben raktározódjék. A globalizáció elér-
hetetlen súlyú manökeneket, vagy zsírmentes testépí-
tőket mutat be ideálisnak, miközben farizeus módon a 
következő reklámmal energiagazdag ételek és italok 
fogyasztására csábít [12]. 

A táplálkozás nemcsak örömforrás lehet, hanem 
felemelő élmény is, amely könnyebbé teszi az élet 
továbbvitelét, a test elviselését és erőt adhat feladata-
ink megoldásához.
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Kovács Gábor

Összefoglalás: A hazai dohányzási szokások nagymértékben felelősek a magyar lakosság katasztrófális 
egészségi állapotáért. Magyarországon az elmúlt évtizedek adatai és a jelenlegi dohányzási szokások alap-
ján feltételezhető, különösen a nők körében, hogy még évtizedekig komoly népegészségügyi feladatot 
jelentenek a dohányzással összefüggő megbetegedések. Elsősorban a szív és érrendszeri betegségek, a 
tüdőrák és a COPD. Addig, amíg a nyolcvanas években a felnőtt lakosság 33%-a dohányzott, mára ez az 
arány 36%-ra nőtt (fér(ak: 47–41%; nők: 21–32%). A dohányzás visszaszorítása nemzeti feladat, a politiku-
sok, a szakma, a média és a civilek együttműködésével érhető el csak eredmény ezen a téren. A leszokás 
támogatás szakmai hátterét a tüdőgondozók jelentik, 106 intézményben működik leszokás támogató ren-
delés. A programszerű leszokás támogatás eredményessége 30–35%, ami függ a program hosszától.
Kulcsszavak: dohányzás, dohányzási szokások, Magyarország, leszokás támogatás

Summary: National smoking habits are chie|y responsible for the catastrophic health condition of the 
Hungarian population. In Hungary, based on data from the last decades and on present smoking habits 
especially among females, we think it is possible that smoking associated diseases will continue to present 
a serious public health issue in the coming decades, most importantly cardiovascular diseases, pulmonary 
cancer and COPD.  While in the eighties 33% of the adult population smoked, for today this proportion 
increased to 36% (males: 47–41%; females: 21–32%). Curbing smoking is a national undertaking, and can 
only be achieved by politicians, health professionals, media and the NGO-s working together on it. Pulmo-
nary outpatient’s clinics provide the professional and organizational structure, 106 clinics hold special clin-
ics o\ering support for smoking cessation. The success rate when participating in a smoking cessation 
program is 30%–35%, depending on the length of the program.
Keywords: smoking, smoking habits, Hungary, smoking cessation

A hazai dohányzási szokások és a leszokás 
támogatás változása az elmúlt ötven évben

Changes in smoking habits and supporting 
smoking cessation in the last 50 years in Hungary

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet – 1121 Budapest, XII. Pihenő út.1. – Tel.: (1) 391 3200 – E-mail: kovac@koranyi.hu

A magyar társadalom egészségi állapota a nemzet-
közi összehasonlítások tükrében a gazdasági fejlett-
séghez képest a várhatónál sokkal rosszabb. Az egyén 
és az egyéneken keresztül a társadalom egészségi álla-
potáért döntően az egyének életmódja, életvitele tehe-
tő felelőssé. Az életmódot meghatározó tényezők közül 
az elsők között kell említeni a dohányzást. A dohány-
zás ártalmainak a felismerése és a dohányzásellenes 
társadalmi közhangulat kialakítása elsősorban a civil 
szervezetek hatásos korai tevékenységére vezethetők 
vissza. Magyarországon már a múlt század nyolcvanas 
éveiben, a rendszerváltás előtt is legálisan működött 
harcos civil kezdeményezés a dohányzás visszaszorítá-

sa érdekében. A hazai dohányzással kapcsolatos köz-
vélekedés változásához is hozzájárultak azok az akci-
ók, amelyeket többek között a Dohányzást Ellenzők 
Társasága, valamint az Országos Dohányfüstmentes 
Egyesület aktivistái kezdeményeztek. Tevékenységük 
a szakmai szervezetekkel, orvosi társaságokkal együtt 
nagymértékben szerepet játszott abban, hogy ha nagy 
késedelemmel is, de Magyarországon is történtek tör-
vénykezési és hatósági intézkedések a lakosság dohány-
zásának a csökkentése érdekében. Ennek is köszönhe-
tő ugyanis, hogy 1994 óta több népegészségügyi prog-
ramban is prioritásként szerepelhetett a dohányzás 
visszaszorítása. Az sajnos más lapra tartozik, hogy sok 
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más értelmes s előremutató kezdeményezéshez hason-
lóan ezek a programok miért nem valósulhattak meg. 
Azt is eredménynek kell tekinteni, hogy mintegy tíz-
éves vajúdást követően a Magyar Országgyűlés elfo-
gadta az 1999. évi XLII. törvényt a nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, for-
galmazásának egyes szabályairól. A maga idejében ez 
Európában egy korszerű, előremutató jogszabály volt. 
Sajnos azóta efelett is elhaladt az idő. Történt ugyan 
egy harmat gyenge módosítása 2005-ben, de akkor 
más országokban már a dohányzásnak a nyilvános 
helyeken történő teljes tilalmáról hoztak jogszabályo-
kat. Ezt nálunk azóta sem lehetett elérni. Az elmúlt 
évtizedben ebben a kérdésben is sikerült Közép-Euró-
pa élenjáró országai közül visszaesni az utolsók közé. 

A DOHÁNYZÁS ELTERJEDÉSE VILÁGSZERTE

A dohányzás a középkori járványokat és milliók 
halálát okozó pestishez hasonlítható világjárványként 
vonulhat be az egészségtudomány huszadik századi 
történetébe. A dohányzás mintegy négy évszázadon ke-
resztül konszolidált formában terjedt el Európában. 
Előbb az arisztokraták, módosabb fér#ak füst nélküli 
dohányzása, a tubákolás, burnótozás jelentette az élve-
zetet, majd később a pipázás terjedt el már a szélesebb 

lakosság között is. A XIX. században ismét a gazda-
gabbak körében a szivarozás jelentette a dohányzás 
népszerű formáját. A dohányzásnak ezek a formái 
részben a költségük, részben a módjuk – naponta nem 
lehet hússzor rágyújtani a pipára – miatt nem tudtak 
annyi egészségi ártalmat okozni, mint a későbbi ciga-
retták. Nem véletlen, hogy a huszadik század első fe-
lében a tüdőrák, ami ma a dohányzás egyik legrette-
gettebb következménye még ritka betegségnek számí-
tott. Az igazi pestist a gyári cigaretták világméretű 
elterjedése jelentette a huszadik században. Az 1. ábrán 
látható ennek a „járványnak a terjedése” világszerte. 
A vízszintes tengelyen a huszadik század évtizedeit 
ábrázoljuk, a bal oldali függőleges tengelyen a dohány-
zók aránya, a jobb oldalin pedig a dohányzással össze-
függésbe hozható mortalitás értékei láthatók. Az ábra 
alatt az egyes szakaszokra jellemző régiók, országok 
vannak feltűntetve. A századot a dohányjárvány jelleg-
zetes négy szakaszára lehet bontani. Ezeket a szaka-
szokat az USA szempontjából mutatjuk be. Az első 
szakasz 1920-ig terjedt, amikor a fér#ak körében már 
terjedt a dohányzás, de ennek még nem voltak igazán 
egészségkárosító következményei, hiszen a morbidi-
tás, illetve a mortalitás dohányzással összefüggésbe 
hozható rosszabbodásához tíz-húsz évnek kell eltel-
nie. A nők ekkor még nem dohányoztak társadalmi 
méretekben. A második szakaszban meredeken emel-
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A dohányzás világjárvány alakulása a huszadik században [2]
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kedett a fér#ak dohányzása, a II. világháborút követő-
en 1950-re elérte ott a csúcspontját. Abban az időben 
az Egyesült Államok fér#lakosságának több, mint a 
hetven százaléka dohányzott. Ennek már jelentkeztek 
a „hatásai”, hiszen emelkedni kezdett a dohányzással 
összefüggésbe hozható mortalitás. Ebben az időben 
kezdte Doll és Hill az azóta elhíresült epidemiológiai 
követéses vizsgálatát a brit fér#orvosok körében, hogy 
bebizonyítsák a dohányzás egészségkárosító következ-
ményeit [1]. A nők „emancipálódása” következtében 
azonban ebben az időben már közöttük is emelkedik a 
dohányosok aránya. A harmadik szakaszban, a hetve-
nes évekig a fér#ak dohányzása a csúcson van, éppen 
kezd csökkenni, a fér#ak mortalitása azonban ekkor a 
legmagasabb. A nők dohányzása is igen magas, de a nők 
halálozása majd csak a negyedik szakaszban ér a csúcs-
ra, amikor a fér#ak körében már csökken. A felsorolt 
országok között szerepel Magyarország is. Hazánk a 
harmadik szakaszban van. A dohányzási arány magas, a 
fér#ak körében már kezd csökkenni a dohányzás, de a 
mortalitás még stagnál. A nők dohányzása szintén ma-
gas, és talán elérte a platót [2]. 

Érdemes egy pillantást vetni a 2. ábrára, amely azt 
mutatja be, hogy hogyan alakult a fejlett világ nyugati 
és keleti oldalán (USA, Egyesült Királyság és Japán) az 
egyes országok kultúrális hagyományainak is megfe-
lelve a dohányzás alakulása 1970 óta a fér#ak és a nők 
körében [3]. 

A cigarettázás huszadik századi terjedését jól illuszt-
rálja a 3. ábra is, amelyen a cigaretta forgalmazás ala-

kulása látható. Itt az is látszik, hogy a „fejlődés” töret-
len, hiszen ahogy kezdett csökkenni a dohányzás és 
ezzel az eladott cigaretták száma a fejlett nyugati orszá-
gokban, úgy léptek be a népesebb dél-kelet ázsiai 
országok, elsősorban Kína és Indonézia [3]. 

A DOHÁNYZÁSI SZOKÁSOK ALAKULÁSA 
MAGYARORSZÁGON

Magyarországon több vizsgálat is foglalkozott az 
elmúlt évtizedekben a dohányzási szokásokkal, a 
dohányzók arányának az alakulásával. Legutóbb Tom-
bor és mtsai [4] jelentettek meg egy publikációt e té-
makörben, s megjelenés alatt van Bácskai és mtsai 
erről szóló kutatásaival egy könyv fejezete is [5]. 

Az első reprezentatívnak tekinthető lakossági vizs-
gálat, ami a dohányzási szokásokkal is foglalkozott a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 1984 évi mikro-
cenzus alapján végzett vizsgálata volt [6]. Ez a 14 éves-
nél idősebb lakosságot vizsgálta és összességében 
33,2%-os dohányzási prevalenciát talált akkor. Ezen 
belül a fér#ak 47 és a nők 20,7%-a volt dohányos. Ezt 
az adatot tekinthetjük egyfajta „kiindulási értéknek” 
is, amihez nyugodtan viszonyíthatjuk a későbbi vizs-
gálatok adatait. Tíz évvel később, 1994-ben ugyancsak 
a KSH készített „egészségi állapotfelvételt” a 15 éves-
nél idősebb lakosság körében, 5476 alany bevonásá-
val. Ekkor összességében a lakosság 35%-a dohányzott 
rendszeresen. A fér#ak 44 és a nők 27%-a [7]. Megjegy-
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2. ábra
A dohányzás alakulása három fejlett országban [3]
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zendő, hogy ekkor, vagyis 1995-ben történt a Gallup 
Egészségkultúra vizsgálata, amely ezres mintán szin-
tén 34,6%-os dohányzási prevalenciát írt le [5]. A KSH 
következő vizsgálatára 2000-ben került sor, ugyancsak 
a 15 évesnél idősebbek bevonásával, 10 456 lakos rész-
vételével. Ennél a vizsgálatnál alacsonyabb prevalen-
cia értéket találtak összességében (30%), de érdekes 
módon a fér#ak körében 40, a nőknél 26% volt ez az 
arány [4]. 

Két Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 
történt az elmúlt évtizedben. Az elsőre 2000-ben került 
sor. Ekkor a teljes mintában 32,4% volt a dohányzás 
prevalencia, s ezen belül 40,3 a fér#ak és 26,1% a nők 
dohányzása [8]. 2003-ban összességében 33,9% volt a 
dohányzás, a fér#aké 40,7% és a nőké27,9% [9]. Mind-
két kutatásnál ötezer körüli volt a minta nagysága. 

A Gallup három egymást követő évben, 2006-ban, 
2007-ben és 2008-ban ezres nagyságrendű mintán 
készített felmérést a dohányzási szokásokról. Megkü-
lönböztettek jelenlegi és napi dohányosokat, ahol a 
jelenlegi lényegében az alkalmi, nem minden nap rá-
gyújtó, de rendszeres dohányzást jelentette. A jelenle-
gi dohányzást illetően 2007-ban 34,4%-ot találtak, 
ugyanakkor a napi rendszerességgel dohányzók ará-
nya 30,6% volt. Ennél 2006-ban is és 2008-ban is vala-
mivel alacsonyabb értékeket mértek (2006: 31,0–
28,4%; illetve 2008: 32,5–29,9%) [5]. 

2007-ben Tombor és munkatársai egy 2710 fős 18 
évesnél idősebbeket tartalmazó mintán végeztek 
mérést. A vizsgálat alapján arra jutottak, hogy a felnőtt 

lakosság 36,1%-a dohányzik (napi rendszerességgel 
29,9%). A fér#ak 40,6 és a nők 31,7%-a dohányzik 
jelenleg, de napi rendszerességgel 34,6, illetve 25,3%. 
Ezzel egybecseng a TÁRKI 2008. évi, ezres mintán tör-
ténő felmérésének az eredménye, amely szerint a 
lakosság 35,8%-a dohányzik, 32,7%-uk napi rendsze-
rességgel [4].

A szemléltetés kedvéért a különböző és egymással 
az eltérő minta nagyság és összetétel miatt nehezen 
összehasonlítható mérések eredményeit a 4.ábrán tün-
tettem fel. Szemléletes, hogy az első, 1984. évi KSH fel-
mérés dohányzási arányaitól indulva tendenciáját 
tekintve inkább emelkedik, mint csökken a felnőtt 
lakosság körében a dohányzás. Ez ellentétes azzal a ten-
denciával, amely a fejlett nyugati országokban ezekben 
az évtizedekben meg#gyelhető volt. Mindez a nők erő-
sen fokozódó dohányzásával magyarázható, hiszen a 
fér#ak körében azért nálunk is csökkent a rendszere-
sen dohányzók aránya. Ennek az is a következménye, 
hogy szűkül az olló a fér#ak és a nők dohányzása 
között, s ez előrevetíti annak az árnyát, hogy a követ-
kező évtizedben drámaian megnövekszik majd a do-
hányzással összefüggő megbetegedések, így egyes 
daganatok, szív és érrendszeri betegségek, valamint a 
COPD morbiditása és mortalitása a nők között. Mind-
ez azt is jelzi, hogy a magyar lakosság a „dohányzás 
világjárvány” 3. szakaszának korai fázisában van, hi-
szen összességében még emelkedik a dohányosok ará-
nya. Így a káros hatások is elhúzódóan érnek minket a 
XXI. század első évtizedeiben.

3. ábra
Az eladott cigaretták száma a világon [3]
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Bácskai és munkatársai, tizenöt 1990 és 2008 közöt-
ti kutatás eredményei alapján készített metaanalizissel 
arra a megállapításra jutottak, hogy a napi dohányzók 
aránya két évtized alatt 21,0%-ról 37,8%-ra emelke-
dett Magyarországon. Az alkalmi dohányzók aránya 
ugyanakkor 32,1%-ról 38,5%-ra. A nők dohányzásá-
nak jelentős emelkedése (24,9–33,0%) mellett a fér#ak 
dohányzása is romlott (40,3–43,7%). A többi vizsgálat 
eredményével összevetve ezek a megállapítások leg-
alább is megbeszélés tárgyát képezhetik. Az is elgon-
dolkodtató, hogy mindezeknek az eredményeknek az 
ismeretében a WHO honlapján 1999-es dohányzási 
szokások adatai szerepelnek a „Hungary” címszó alatt. 
A honlap szerint abban az évben Magyarországon a 18 
évesnél idősebb magyar lakosság 42%-a dohányzott, a 
fér#ak 53 és a nők 30%-a. Ezek az adatok nyilván felül 
reprezentáltak és jelzik azt, hogy még bőven van teen-
dőnk a magunkról alkotott kép javítása terén.

A DOHÁNYZÁS LESZOKÁS TÁMOGATÁS
HAZAI TÖRTÉNETE

A szervezett dohányzás leszokás támogatás 1994-
ben kezdődött el Magyarországon. Akkor a Magyar 
Tüdőgyógyász Társaság, valamint a „Dohányzás vagy 
Egészség” Európai Orvosi Társaság (EMASH) do-
hányzásról leszokást segítő rendelések szervezését kez-
deményezte működő egészségügyi intézményekben. 

Korábban hazánkban ilyen szervezett szolgáltatás nem 
létezett. Önként jelentkező tüdőbeteg gondozók szak-
emberei részére szervezett egyhetes továbbképzésen 
ismertették az ajánlott leszokási programot. A leszo-
kási program egy éves, amelynek az első három hónap-
ja az aktív szakasz, a többi a követési időszak. Sikeres 
leszokásnak azt tekintették, ha a páciens egy év eltelté-
vel is absztinens volt. Az aktív szakasz ideje alatt hét 
alkalommal tervezett orvos-páciens találkozókra ke-
rült sor. Jellegzetessége volt a programnak az is, hogy a 
kilélegzett levegő szénmonoxid szintjének a monito-
rozásával követték az absztinenciát. A nikotin depen-
dencia mértékét Fagerström teszt segítségével állapí-
tották meg és a nikotin megvonási tünetek csökkenté-
se érdekében nikotin pótló kezelést alkalmaztak. Fon-
tos megjegyezni, hogy Magyarországon 1994 óta hoz-
záférhető a nikotin pótló terápia (akkor tapasz és 
rágógumi, később s.l. tabletta is), aminek nyilván sze-
repe volt abban, hogy elindulhatott a szervezett leszo-
kás támogatás. 1994-ben 36 egészségügyi intézmény-
ben, többségében tüdőgondozóban indult el ez a tevé-
kenység és 1998-ban már 131 intézmény vett részt a 
programban [10]. A páciensek motivációját erősítette 
az, hogy a farmakoterápiás készítményt előállító cég 
jelentősen támogatta a pácienseket. A nikotin pótló ta-
pasz ára ugyanis magas volt. A cég a programban mara-
dó absztinens egyének részére egyhavi tapasz költségét 
visszatérítette. Később ez a lehetőség megszűnt, ami meg-
mutatkozott a leszokási aktivitás  hanyatlásában is. 
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4. ábra
Dohányzók aránya Magyarországon különböző mérések tükrében (1984–2008)
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2006-ban 106 intézményben végeztek leszokás támo-
gatást. Ekkor is a nikotin pótló kezelés volt itthon a 
standard leszokást segítő farmakoterápia, hiszen a 
bupropion karrierje nálunk rövidre sikerült, mivel 
sajátos okból maga a gyártó vonta vissza a törzsköny-
vét. A vareniklin pedig csak 2008 óta hozzáférhető. 
1994 és 2005 között 34 ezer dohányos csatlakozott a 
programhoz. Ezeknek a pácienseknek az 54%-a volt 
fér# és 77%-a 30–59 éves. 35%-uk szívott naponta 35 
szál cigarettánál többet. Megelőzően 56%-uk már 
megkísérelte a leszokást. A 3 hónapos aktív szakasz 
végén 54%-uk volt absztinens. Az egyéves után köve-
tés alapján 33%-uk nem dohányzott 12 hónap eltelté-
vel sem, tehát a páciensek egyharmada sikeresen 
leszokott [10, 11]. Ez valamivel jobb eredmény annál, 
amit a nemzetközi irodalomban olvashatunk [12]. 
Véleményünk szerint ez abból adódik, hogy mivel a 
leszokás támogatás döntően a tüdőgondozókban tör-
tént az ott gondozott COPD-s, asztmás betegek köré-
ben, a gondozottak leszokási motivációja erősebb 
lehetett, mint a nagy törzskönyvezési vizsgálatok hete-
rogén populációjáé.

A legújabb, a programszerű leszokás támogatás 
keretében alkalmazott vareniklinnel szerzett tapaszta-
latairól Vadász számolt be 2009-ben [13]. 2007-ben 
584 páciens vett részt vareniklinnel támogatott leszo-
kási programban. A páciensek 39,7%-a volt absztinens 
a 3 hónapos aktív szakaszt követően és 32,5%-uk egy 
év elteltével. Nagyon fontos megállapítása ennek a 
közleménynek az, hogy a leszokás hatékonysága első-
sorban azzal függött össze, hogy hány hétig volt képes 
a leszokási programban maradni a páciens. Mivel két 
hetente kellett felírni a vareniklint, a 12 hét alatt 6 
doboz gyógyszert írtak fel. Azok között, akik mind a 6 
doboz gyógyszert kiváltották a leszokási arány egy év 
elteltével 88,6% volt. Vagyis, aki végigcsinálta a 3 hóna-
pos programot, az nagy valószínűséggel sikeresen le is 
szokott. Aki csak 5 dobozzal vett annak a leszokási 
esélye már csak 50%-os volt. Négy doboz esetén a 
leszokási arány 44,4%, három doboznál  csupán 31,7%. 
Mindez arra utal, hogy a legfontosabb a programban 
tartani a pácienst, akár hetenkénti vizitek közbeiktatá-
sával is a megvonási tünetek szempontjából legnehe-
zebbnek ígérkező első nikotin mentes hónapban.

A hazai eredmények a vareniklin esetében is meg-
haladták a nemzetközi irodalomban olvasható abszti-
nencia rátát, mely jelenség hátterében a légzőszervi 
betegek erősebb leszokási motivációját feltételezzük 
[14].

KÖVETKEZTETÉSEK

Magyarországon a lakosság egészségi állapotának a 
javulása elképzelhetetlen a dohányzás hatékony vis-
szaszorítása nélkül. A fejlett észak-amerikai és nyugat-
európai országok tapasztalatai – ahol az elmúlt évtize-
dekben eredményesen léptek fel korunk „pestise”, a 
dohányzás ellen – ezt bizonyítják. Politikai szereplők, 
szakmai szervezetek és szakemberek, a média és a civi-
lek összehangolt következetes munkájának eredménye 
lehet nálunk is az eredmény, az alacsonyabb dohány-
zási arány és ennek nyomán majd később a javuló 
morbiditás. A szakma és a civilek már megtették az 
első lépéseket. Most a politikusokon, a törvényhozá-
son a sor, hogy más országokhoz hasonlóan megal-
kossa végre a zárttéri dohányzást tiltó jogszabályt. 
Emellett a már meglévő jogszabályok, népegészség-
ügyi programok felélesztése és az abban foglaltak 
következetes megvalósítása lehet az az eszköz, amely 
kiragadja a kátyúból a magyar lakosság megrekedt 
egészségi állapotát.
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Gritz Arnoldné

Összefoglalás: A drog-prevenció célja a serdülőkori legitim és illegitim droghasználat arányának (preva-
lenciájának) csökkentése, a legitim szerek használata kezdetének kitolása idősebb életkorra és az abúzus 
megelőzése, valamint a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos információ és tudás növelése. E területen azon-
ban számos olyan programmal találkozunk, melyek hatékonysága megkérdőjelezhető és amelyekre általá-
ban a programszerű lebonyolítás és/csak az ismeretátadás a jellemző. A szerző beszámol egy fővárosi kerü-
let általános és középiskoláiban zajló programok tapasztalatairól. Ezeket elemezve körvonalazódni látszik 
egy holisztikus szemléletű prevenciós célkitűzés megjelenése, mely egyúttal  az egészséges élet, a jobb 
életminőség kialakítását is jelenti.
Kulcsszavak: serdülőkor, droghasználat, prevenciós programok, egészségfejlesztés, személyiségfejlesztés, 
életminőség

Summary: The aim of drug prevention is to decrease the rate of legitimate and illegitimate drug usage, to 
postpone the start of legitimate drugs use to older ages and to prevent abuse, as well as to increase infor-
mation knowledge about psychoactive drugs. In this (eld, however, several programmes are found with 
questionable e\ectiveness, featured only by program-like transaction and information transmission.
The experiences of primary and secondary school programmes in a district of the capital city are reported. 
Analysing these experiences, a holistic preventive aim appears, which means the creation of healthy life 
and a better life standard, as well.
Keywords: adolescence, drug abuse, prevention programs, health promotion, personality development, 
quality of life

Közoktatási intézmények drog-prevenciós
programjai a főváros XVII. kerületében
– tapasztalatok, trendek, dilemmák

Drug prevention programs of educational
institutions in the 17th district of Budapest
– experiences, trends, dilemmas

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata, Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelése – 1173 Budapest, Gyökér u. 20.
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BEVEZETÉS

A megelőző orvostudomány az i£úkort állítja ref-
lektorfénybe, mint azt az életszakaszt, amelyben az 
egészséggel, az ártalmas hatások elkerülésével kapcso-
latos helyes magatartás kialakítására iskolai keretek 
között kerülhet sor. E feladat látszólag kézenfekvő, de 
a valóságban nagyon is nehéz. Az iskolában propagált 
viselkedésminták általában nem tudják leküzdeni az 
eltérő családi és közösségi értékeket, életmintákat. 
Különféle hátrányos élethelyzetek, traumák, szociali-
zációs hiányok nehezítik a gyerekek egészséges fejlő-
dését és a pedagógus munkáját. Már a gyermekpopu-

láció tagjai között megtalálhatjuk a lelkileg sérült, 
deviáns személyeket, akikből a hibás egészségmaga-
tartású felnőttek lesznek. Ha eltekintünk a drogkér-
déstől (mint jellegzetes i£úkori devianciától) itt alakul 
ki az egészséggel kapcsolatos igénytelenség, amit  az 
önszabályozás elemi mechanizmusainak elsajátításá-
val maga a #atal is korrigálhat. Az itt szükséges nevelés 
szinte egyfajta szocioterápiás, mentálhigiénés tevé-
kenység, amelyben előtérbe kerül a #atalkori problé-
más viselkedés sokféle formája [1].

E kontextusban a drog-prevenció kérdésköre is más 
értelmezést nyer. A folyamat bonyolultabbá válása  nél-
külözhetetlenné teszi, hogy a kábítószer-megelőzési 



szolgáltatások értékelésre kerüljenek. Szükséges visz-
szajelzést kapni  az elvégzett beavatkozások minőségi 
jellemzőiről. Az értékelés azért is nélkülözhetetlen, 
mert a programok alanyai maguk is emberek, sokfajta 
kockázattal terheltek, így a megelőzés hatékonysága, 
alkalmassága sorsukra is kihatással van. Az igazi peda-
gógiai e�ektus érdekében a pedagógus terhelése is 
megnő, a pedagógus személyisége e területen még 
inkább munkaeszköz, ezért az újszerű pedagógiai fel-
adatokra vállalkozó tanárt jobban fenyegeti a „bur-
nout szindróma” is [2].

Az értékelés tehát szakmai visszajelzés, amely meg-
adja azokat a legfontosabb információkat, amelyek 
segítségével mérhető a programok eredményessége, 
alkalmassága. Egy olyan eszköz mely a minőségfej-
lesztés folyamatát segíti elő. 

ÉRINTETTSÉG

Van-e olyan iskola, amely biztos lehet abban, hogy 
nem érintett a szerfogyasztás területén? Nincs!

Az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása 
[3] nemzetközi kutatás magyar adatai szerint a do-
hányzás/ rágyújtás átlag életkora: 13 év, de a #úk 17%-
a <11 év. A 11. évfolyamos #úk 30%-a (szakmunkásta-
nulók 45%-a) naponta dohányzik. Intenzív a növeke-
dés a 7. és 9. évfolyam között fordul elő, a lányok utol-
érték a #úkat.

Az alkoholt a 11–12 éves életkorban már a gyerekek 
2/3-a „kóstolgatja”. A 11. évfolyamban a #úk 70%-a, 
lányok 50%-a  többször mint 2x volt már részeg.

Az illegális drogokat a 9. és 11. évfolyami tanulók 
1/5-e kipróbálta (marihuána, gyógyszer+alkohol, disz-
kódrogok a sorrend). Kipróbálás átlag életkora: 14,9 év.

Mindhárom szer használatára jellemző az erős kor-
társ hatás (a szerhasználók barátainak többsége is szer-
használó).

A kábítószer problémával foglalkozó kutatások 
keretében a 8–10 évfolyamos iskolában tanuló diákok  
országos [4, 5, 6] reprezentatív mintáján készült adat-
felvétel eredményei szerint a megkérdezett #atalok 
64,1%-a dohányzott már életében, a napi rendszeres-
séggel dohányzók aránya 21,9%. A diákok túlnyomó 
többsége (#úk 92,3%-a, a lányok 92%-a)  fogyasztott 
már élete során alkoholt, a havi 6 vagy több alkalom-
mal fogyasztók aránya 13,8%. A #atalok több mint 
egyharmadával fordult elő legalább egyszer a kikérde-
zést megelőző hónapban, hogy egy alkalommal 5 vagy 

többféle italt ivott egyszerre, 12,2%-uk 3 vagy több 
ilyen alkalomról számolt be. A megkérdezett 8–10 
évfolyamos diákok 15,9%-a fogyasztott  már életében 
valamilyen tiltott szert (#úk: 17,7%, lányok: 14,2%). 
Ennél magasabb, 21,1% azoknak az aránya, akik bizto-
san droghasználati céllal fogyasztottak valamilyen 
szert. A biztos droghasználati célú szerfogyasztás élet-
prevalencia értéke a #úknál 23,3%, a lányoknál pedig 
19,3%. Változatlanul  legelterjedtebb szer a marihuana 
(14,1%-os élet-prevalencia-értékkel),  ettől alig marad 
el a gyógyszer és alkohol együttes fogyasztása (12,5%). 
A 3–4. legelterjedtebb szer, az orvosi recept nélküli 
nyugtatófogyasztás (8,9%) és a szipuzás (7,6%). A pat-
ron/lu# használat 2007-ben továbbra is az 5–6. legel-
terjedtebb szer, azt az ecstasyval azonos mértékben 
(4,9%) próbálták már a #atalok. A marihuánán kívüli 
tiltott szerek közül hagyományosan az ecstasy, az 
amfetaminok(4,1%) és az LSD/hallucinogének (3%) a 
legelterjedtebbek. A többi lehetséges drog fogyasztása 
alig van jelen a vizsgált populációban.

A 15–29 éves korosztály életmódját szolgáló kutatás 
[7] keretében a szerhasználati szokásokról is kérdezték 
a #atalolokat. A válaszadók 12%-a  állította, hogy ki-
próbált már élete során marihuanát. E körben a máso-
dik legelterjedtebb drogfajta az altatószerek nem gyó-
gyászati célú használata. A partidrogokat kipróbálók 
aránya 3%. Ezeken a drogokon kívül még a hallucino-
gének, a szipuzás, a máktea és a kokain használata is 
mérhető arányban van jelen a #atalok körében. A #a-
talok 35%-a állította, hogy ismerősei, barátai között 
van olyan személy, aki kipróbált már valamilyen kábí-
tószert.

A főváros XVII. kerületében 13 általános és 4  kö-
zépiskolában, önkitöltős kérdőívvel (N=1012) történt 
felmérés [8] adatai is az országos érintettséget igazolja.

Az általános iskola 7–8. évfolyam diákjai között 
rendszeresen dohányzók aránya 42%. Alkoholfogyasz-
tóké 25%. Drogot próbálóké 16%. Gyógyszert szed 
9%.

Középiskola 9–12 évfolyamában a rendszeresen do-
hányzók aránya 48%. Alkoholt fogyasztók aránya 60%. 
Drogot próbált 39%. Gyógyszert szed 23%.

A szerhasználat miértjére vonatkozó válaszok: nem 
mondhat nem-et, kiesik a társaságból, ki van téve csá-
bításnak és ez a menő magatartásforma.

Tévhitek:
– Egyházi intézményben nem fordul elő kábítószer 

fogyasztás (a vallás protektív tényező, de a problé-
ma itt is jelen van).
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– „Rendes családok” gyermekei nem használnak 
kábítószert (a család belső problémái gyakran 
nem ismertek pl. családon belüli erőszak, devian-
ciák a családban).

– Csak középiskolások körében kell a problémával 
számolni. 

A PROGRAMOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

Kirajzolódó kép az, hogy az iskola folyamatosan 
elszenvedi a társadalmi környezet hatásait, de nem 
alakult ki hatékony stratégiája ezen hatások befolyáso-
lására. A gyakorlatban sokszor a tudományos disciplí-
nák eredményeire, az iskola bizonyos tantárgyak isme-
retanyagának bővítésével/szakköri foglalkozásokkal, 
életmód programok, életvezetési technikák felkínálá-
sával reagált [9].

Az általam vizsgált (13 általános, 4 középiskola) 
programokat tekintve összefoglalóan a következők 
állapíthatóak meg:

– fő szempont az információközlés: ténybeli, esetle-
gesen elrettentő információk közlése a drogokról, 
hatásaikról, a velük kapcsolatos veszélyeikről. 
Legtöbb esetben külső szakember (orvos) előadá-
sában, osztályfőnöki illetve biológia órákon.

– Sok esetben előbb jött létre a  program, mint a 
mögötte található elméleti és gyakorlati koncep-
ció (pályázati források lehetőségeire támaszkod-
va).

– Előbbiből következik, hogy a programok elsődle-
gesen nem egy előre meglévő elméleti keretbe 
illeszkednek, hanem különböző tényezők, meg-
fontolások határozzák meg. 

– A tényleges tevékenységet döntően a spontanei-
tás, a meglévő készségek adott helyzetben történő 
alkalmazása határozta meg.

– Tudatos programépítés esetén is sokszor több 
módszer együttes alkalmazását tekintik célraveze-
tőnek.

– A személyiség érzelmi nevelése mint célkitűzés 
párhuzamos tényezőként jelenik meg. További 
szempontként némely esetben hangsúly került a 
kortárshatások ismertetésére is.

– Néhány  program esetében a frontális előadások 
mellett a szituációs játékok, dramatikus elemek 
alkalmazása is megjelent. Ezek a programok nagy 
varibilitást mutattak. Több programban alkal-
maznak #lmvetítést, drogtotót.

– Különböző készségek fejlesztéséről mint drog-
prevenciós célkitűzésről néhány program számolt 
be. Ebben önismeret fejlesztés, relaxációs techni-
kák, gyerekekkel való interakció szerepeltek, 
inkább csak bemutató jelleggel, a ráfordított idő 
csekély.

– Néhány kivételtől eltekintve az iskolák drog-
prevenciós programjainak főszereplője  a rendőr-
ség és más bűnmegelőzési szervezet.

– Hosszú intervallumú egészségfejlesztési program 
kialakítása igényként jelenik meg minden intéz-
mény részéről.  Konklúzióként ebből levonható 
az, hogy kialakulóban van az a szemléletmódbeli 
változás, mely az ismeretek bővítése, rendszerezé-
se mellett attitűd változást, személyiség/készség-
fejlesztést,  döntések tudatosabbá tételét, segítség-
kérés lehetőségeinek felismerését,  az alternatívák 
megismertetését, egészségtudatosabb magatartás 
kimunkálását tűzi ki célul. 

A PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNÉL FELLÉPŐ 
BIZONYTALANSÁGOK

A bizonytalanság egyrészt fakad a „prevenció” kife-
jezés használatából [10]. Az elsődleges prevenció 
fogalma csak akkor használható ha a megcélzott jelen-
ség még nem lépett fel. A drog-prevenciós programok 
java részénél azonban nem ez a helyzet, különösen ha 
a legális drogokra is gondolunk. Sok esetben egészség-
fejlesztés történik, aminek a drog-prevenció csak egy 
része – már amennyire ez a komponens megkülön-
böztethető. A bizonytalanság másrészt a „módszer” 
terminológiájából fakad. Különböző módszereket 
illetnek azonos névvel, ami nehézségek forrása lehet. 
További bizonytalanságra ad okot ha a módszerek 
strukturális jellemzőit vizsgáljuk, mely különböző  az 
intervenció környezete, a célcsoport vagy a prevenciós 
munkacsoport tulajdonságait illetően. A hatástartam 
vizsgálatánál fellép az bizonytalansági tényező, misze-
rint közismert hogy a tudás, attitűd, viselkedés igen 
gyenge kapcsolatban áll egymással. Vagyis a tudásban 
(a drogok hatásainak, veszélyeinek ismerete)  bekövet-
kező változások nem feltétlenül járnak együtt a visel-
kedés (=droghasználat) változásával. Ebből az is követ-
kezik, hogy a programok hosszabb távon – feltehetően 
kapcsolódva más hatásokhoz – lehetnek eredménye-
sek.
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HATÉKONY PROGRAMOK, ALAPELVEK

A Drogabúzussal Foglalkozó Nemzeti Intézet ( a 
világ legnagyobb drogkutatással foglalkozó intézmé-
nye) 1977-ben meghatározott ilyen alapelveket. Ezek a 
következők [11]:

– A prevenciós programoknak a protektiv faktoro-
kat kell erősítenie és csökkenteni a „kockázati, 
„veszélyeztető” tényezők befolyását.

– A prevenciós programoknak az összes pszichoak-
tív anyagra ki kell terjedniük.

– A prevenciós programoknak tartalmaznia kell 
olyan készségek fejlesztését, amelyek segítik a 
#atalokat, hogy ellenálljanak a felkínált drogok-
nak, erősítik a személyes elkötelezettségüket a 
drogokkal szemben, növelik szociális kompeten-
ciájukat (kortárs kapcsolataikat, kommunikáció-
jukat, én-hatékonyságukat, asszertivitásukat).

– A prevenciós programok interaktívak , a hangsúly 
nem a didaktikus előadáson van.

– A prevenciós programoktól csak  hosszú távon 
várható eredmény. 

– A családközpontú prevenciós programok hatéko-
nyabbak.

– A prevenciós programoknak életkorspci#kusnak 
kell lenni, alkalmazkodni kell a #atalok fejlettsé-
géhez, #gyelembe kell venni a diákok kultúrális 
hátterét.

A PRIMER PREVENCIÓ JELENTŐSÉGE

A fentiek értelmében nem kétséges tehát, hogy a 
drog-prevenció jövője a komplex prevenciós tevé-
kenység eredményességében rejlik.

A serdülőkori egészséges fejlődés a biológiai, pszi-
chológiai és szociális tényezők egymásra hatásának, 
interakciójának eredményeképpen jön létre,  azt tehát 
ennek kontextusában kell értelmeznünk.  Ebben az 
időszakban az autonómia igénye fokozottan jelentke-
zik, amely nemcsak a családtól való függetlenedés ter-
minusaiban írható le, hanem a szociális kapcsolatok 
átalakulásában, a nemi érés folyamataiban, a test és 
ezzel párhuzamosan a testkép, énkép megváltozásai-
ban is. A serdülőkor kitüntetett életciklus, ezen élet-
szakasz normatív krízisének megoldása, a megoldás 
minősége a legkritikusabb. A serdülő „életfeladata”, 
hogy identitását kiépítse, énjét megalkossa és megszi-
lárdítsa azt. Az iskola feladata: az általános prevenció 

(probléma megelőzés), a nagyobb kockázatú tanulók 
és tanulói csoportok felé irányuló célzott #gyelem/ 
célzott megelőzés.

A „prevenciós piac” igen sokszínű, mind az ajánlott 
programok számát, mind pedig azok minőségét tekint-
ve. A korai megelőzés különböző helyszínein elérhető 
programok nagyon sokfélék és szakmai szempontból 
esetenként megkérdőjelezhetők.

Eredmény csak akkor várható, ha az „én és a másik” 
dimenziójában lejátszódó folyamatokat #gyelembe 
vesszük és megtanuljuk fejleszteni képességeinket. 
[12]. Különböző tantárgyak kooperálhatnának egy-
mással az egészségvédelem, illetve az ehhez szükséges 
attitűdök és „skill”-ek összehangolt kialakításában 
[13].

MIT LEHET TENNI? MIT TEHET A PEDAGÓGUS, 
AZ ISKOLA? 

Az iskolai egészségfejlesztés jogszabályi környezete  
[14] a korábbiaknál tágabb és elvileg számon kérhe-
tőbb keretet biztosít az egészségfejlesztési tartalmak 
közoktatási intézményekben való megjelenéséhez. 
Ahhoz,  hogy ezek a keretek meg is teljenek a kívána-
tos és korszerű egészségfejlesztési tartalmakkal, szük-
séges tovább erősíteni a rendszerszerű gondolkodást 
és megközelítést [15], valamint javítani kell az érdekelt 
szakemberek – e tekintetben – hiányos képzettségét is. 
A drog-prevenció az egészség  dimenziójában új társa-
dalomtudományi modell kialakítását követeli. Esze-
rint: az egészség és betegség tényezői immár nem(csak) 
a rizikófaktorok jelenléte, hanem inkább az egészsé-
gessé tevő erőforrások növelése, a koherencia érzés 
fejlesztése. Mivel életminőséget meghatározó súly-
pontú az iskolai színtér, ezért saját illetékességi kör-
ében a meglévő erőforrások fejlesztésével az egészsé-
gesség irányába kellene előmozdítani a koherencia 
érzés dinamikáját. 

Világszerte jelentős erőfeszítések történnek, komoly 
a szándék és a törekvés is az i£úság egészségvédelmé-
nek alakítására. Ezek a hagyományos, tantárgyszerű 
vagy innovatív módon jelennek meg. Számos kitűnő 
módszer, tankönyv, program használatos ennek ke-
retében, bár még nagyon ritka a szisztematikus egész-
ségnevelés. Az iskola rendszere is sok esetben határt 
szab az egészségvédelmi nevelési erőfeszítéseknek, 
még kísérleti az egészségtan tantárgyszerű  oktatása, 
de az érdeklődés nagy. 



eredeti közlemények

népegészségügy / 88. évfolyam 2. szám

130

AZ EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG KIALAKÍTÁSÁNAK 
INTERVENCIÓS LÉPCSŐI

–Tanárok képzése
– Proaktív osztályvezetési módszerek 
– Egészségtartalmak beépítése a saját tantárgyakba 
– Interaktív tanítási módszerek
– Kooperatív tanítási módszerek fejlesztése

– A szülők képzése
– A viselkedésre vonatkozó elvárások megbeszélése
– Az otthoni és iskolai fegyelmezés közti diszkre-

pancia csökkentése
– A tanulást támogató otthoni környezet kialakítá-

sának segítése
– Tanulást fejlesztő készségek tanítása
– A droghasználat rizikóját csökkentő stratégiák 

tanítása
– Gyerekek készségeinek fejlesztése

– Személyközi problémamegoldó készségek. Kom-
munikáció, döntéshozatal, kon3iktus megoldás

– Visszautasítással kapcsolatos készségek
Örvendetes tény, hogy ma már mind több felsőok-

tatási intézmény különböző fakultásain szerezhető  
szakirányú diploma, mely azt hivatott elősegíteni, 
hogy olyan szakemberek képződjenek, akik a korszerű 
egészségfogalomra alapozott egészségfejlesztési isme-
retekkel rendelkeznek.

A  budapesti Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Karának MA szintű egészségfejlesz-
tés-tanár szakos hallgatóit e szemléletnek megfelelően 
képezzük. Ugyanitt a rekreáció, testnevelő, gyógy-test-
nevelő (MSc) szakos hallgatóknak a kötelező tantár-
gyak között szerepel az egészség-magatartástan.

KOMPETENCIA ELVÁRÁSOK (OUT-PUT) [16]

– Pedagógusi kötelezettség mellett a tanár rendel-
kezzen alapvető egészségtudományi felkészültséggel

– Tanítási módszereiben támaszkodjon az egészség-
károsító magatartás elhárítására, adjon készségszintre 
fejleszthető kiindulási pontokat.

– Mint kompetens személy, a neveléstudomány 
segítségével alkalmazza az egészségtudomány elveit

– Képes legyen prevenciós modellek megválasztá-
sára, azok alkalmazására

– Képes legyen tudományterületének alkotó műve-
lésére.

Végső cél az, hogy az egészség megőrzése ne csak a 
károsodás megszüntetésére irányuljon, hanem azok-
nak a tényezőknek a felkutatására és erősítésére, ame-
lyek az egyének jólétét, a jobb életminőségét segítik 
elő. Ez a gyakorlatban azt a pragmatikus bölcsességet 
jelenti, ami a hétköznapok történéseihez fűződő pozi-
tív hozzáállást, életvezetést, problémamegoldást, konf-
liktuskezelést, a társas kapcsolatok hatékony irányítá-
sát, a jövőbeni események tervezését, az érzelmekkel 
való bánásmódot, a spirituális és egzisztenciális kérdé-
sekben való jártasságot meghatározza.
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Összefoglalás: Tanulmányunkban áttekintjük a magyar felnőtt lakosság körében, a dohányzás prevalenci-
áját becslő, országos reprezentatív felméréseket, majd összevetjük ezeket az Országos Lakossági Adatfelvé-
tel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) felmérés eredményeivel. Az adatfelvétel személyes kérdezéssel 
és önkitöltős módszerrel történt 2710 fős országos reprezentatív mintán). Eredményeink szerint, a magyar 
felnőttek 36,1%-a dohányzik; a fér(ak 40,6%-a, míg a nők 31,7%-a. Kockázati tényezőként azonosítható a 
fér( nem, az alacsonyabb életkor, az alacsonyabb iskolai végzettség, a kedvezőtlen szocioökonómiai stá-
tusz és a szülők dohányzása. Eredményeink enyhe mértékű növekedést feltételeznek a dohányzás preva-
lenciájában, amiért a dohányzás nők körében történt emelkedése felelős. A fér(ak esetében stagnálás 
(gyelhető meg.
Kulcsszavak: dohányzás, országos reprezentatív minta, felnőtt populáció, nemi különbségek, rizikótényezők

Summary: We review empirical studies aiming to estimate smoking prevalence rates on Hungarian adult 
national representative samples, and we compare the result of these studies to the results of the National 
Survey on Addiction Problems in Hungary (NSAPH). The data collection happened by face-to-face inter-
views and by self-rating questionnaires (the net sample size was: 2710 persons). 36.1% of the Hungarian 
adult population smoke cigarettes; 40.6% of males while 31.7% of females smoke regularly. Male gender, 
lower age, lower education, lower socio-economic status and parental smoking were identi(ed as risk fac-
tors for smoking. Present results suggest slight increase of smoking, this tendency is unequivocally due to 
the increase of smoking among women, while in case of men stagnating prevalence rates can be 
observed.
Keywords: smoking, national representative sample, adult general population, gender di\erences, risk 
factors
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BEVEZETÉS

A WHO 2005-ben publikálta azt a tanulmányát 
mely szerint, mind a magyar nők, mind a magyar fér-
#ak esetében a dohányzás jelenti a legnagyobb kocká-
zati tényezőt az egészségesen leélt életévekre (Disabil-
ity Adjusted Life Years) [1]. Míg a nők esetében az 
egészséges életévek 15,2%-a vész el a dohányzás miatt, 
addig a fér#ak esetében ez a szám 25,5%. Ha az orszá-
gok közti különbségek összehasonlító adatait össze-

foglaló World Tobacco Atlas legutóbbi kiadványát 
áttekintjük [2], abból az látszik, hogy a dohányzás fér-
#ak körében való elterjedtsége tekintetében Magyar-
ország egy csoportba kerül (40–49,9%) Portugáliával 
és több közép-kelet európai országgal (pl. Lengyelor-
szág, Románia, Szlovákia), míg a nyugat- és észak-
európai országok túlnyomó többségében alacsonyabb 
a dohányzó fér#ak aránya.

Valamelyest másképpen alakul a kép a nők esetében. 
Itt is az élmezőnyben vagyunk; a miénknél kedvezőt-
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lenebb prevalenciájú csoportot csak két ország, Auszt-
ria és Szerbia alkotja. A velünk közel azonos prevalen-
ciájú országok (30–39,9%) közé sorolódik például 
Spanyolország, Portugália, Görögország, Dánia és 
Hollandia. Magyarországénál kedvezőbbek ugyanak-
kor a prevalencia adatok az európai országok több-

ségében, beleértve Olaszországot, Szlovákiát, Csehor-
szágot és Romániát is.

A magyar, felnőtt lakosság egészségmagatartását az 
elmúlt évtizedekben több hazai kutatásban is vizsgál-
ták; ezek eredményei azonban nem minden esetben 
konzisztensek. Jelen tanulmányban áttekintésünket 

A dohányzás prevalenciája % [CI95]

A felmérés neve Adatfelvétel éve Mintanagyság Vizsgált életkor Teljes minta Nők Fér(ak

KSH 1984. évi 
mikrocenzus 
alapján [3]

1984 n.a. 14- 33,2% 20,7% 47%

KSH „Egészségi 
állapot 1986” 
[4]

1986 37 500 18-
32%

[31,5-32,5]
n.a. n.a.

A magyar 
lakosság lelkiál-
lapotának 
vizsgálata [5]

1988 20 902 16- n.a.
29%

[28,1-29,9]*
47%

[46,0-48,0]*

KSH „Egészségi 
állapotfelvétel” 
[6]

1994 5476 15-64
35%

[33,7-36,3]
27%

[25,3-28,7]*
44%

[42,1-45,9]*

TÁRKI 1997 [7] 1997 5341 14- n.a.
23,1%

[21,5-24,7]*
38%

[36,1-39,8]*

Szívbarát 
Program [8]

1997 3000 18-
29%

[27,4-30,6]
21%

[19,0-23,0]
38%

[35,5-40,5]

FACT Intézet [9] 1999 1200 18-
32%

[29,4-34,6]
21,1%

[17,9-24,3]
44,1%

[40,0-48,2]

KSH 
„Időmérleg” 
[10]

1999/2000 10 456 15-
30%

[29,1-30,9]
26%

[24,8-27,2]*
40%

[38,6-41,4]*

Országos 
Lakossági 
Egészségfel-
mérés (OLEF) 
2000 [11]

2000 5503 18-
32,4%

[31,2-33,6]
26,1%

[24,7-27,5]
40,3%

[38,3-42,3]

Hungarostudy 
2002 [12, 13]

2002 12 428 18-
28%

[27,2-28,8]
22,8%

[21,8-23,8]
34,9%

[33,7-36,2]

Életmód és 
egészségvizs-
gálat 2002 [14]

2002 1987 18-
38%

[35,9-40,1]
31%

[28,2-33,8]
46%

[42,7-49,3]

Országos 
Lakossági 
Egészségfel-
mérés (OLEF) 
2003  [15, 16]

2003 5072 18-
33,9

[32,5-35,3]
27,9%

[26,3-29,6]
40,7%

[38,5-43,0]

Hungarostudy 
Egészségpanel 
(HEP) 2005 [17]

2005 3701 18-
28%

[26,6-29,4]
23,3%

[21,5-25,1]
33,9%

[32,5-36,3]

I. táblázat
A dohányzás gyakorisága a magyar felnőtt lakosság körében, országos, reprezentatív vizsgálatokban

n.a.: a tanulmányban nem publikált adat
* Mivel a nemi megoszlásra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, így a kon(dencia intervallumokat a nemek 50-50%-os megoszlását feltételezve becsültük.
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kizárólag azokra az országos, reprezentatív felméré-
sekre korlátozzuk, amelyek saját vizsgálatunkhoz ha-
sonlóan, a felnőtt lakosság dohányzási szokásainak 
felmérését célozták.

Tudomásunk szerint az első olyan vizsgálat, amely 
megfelel a fenti kritériumoknak, a Központi Statiszti-
kai Hivatal 1984. évi mikrocenzus alapján végzett vizs-
gálata [3], amellyel együtt összesen 13 kutatást azono-
sítottunk (I. táblázat) a hazai publikációs és kutatási 
adatbázisok áttekintése során.

Ahogyan az a fenti táblázatban is látható, a felméré-
sek némileg eltérő korcsoportokat vizsgáltak, többsé-
gük azonban szigorúan a felnőtt, azaz a 18. életévet 
betöltött és ennél idősebb lakosságra fókuszált. Vala-
mennyi felmérés személyes kérdezésen alapult. A fel-
mérések eredményei a dohányzás teljes populációban 
való előfordulása tekintetében 28–38% között mozog-
nak. Nők esetében ez az érték 20,7–31%, míg a fér#ak-
nál 33,9–47%.

 Úgy tűnik, a női dohányzás – igaz az egyes vizsgá-
latokat összevetve jelentősen eltérő mértékben – 
növekvő tendenciát mutat az elmúlt időszakban. Míg 
a 90-es évek, 18 év feletti populációt vizsgáló kutatásai 
21%-os aktuális dohányzási prevalenciát jeleztek, 
addig a legutóbbi öt felmérés 22,8% és 31% között 
becsülte a nők dohányzását. A fér#ak esetében valami-
vel heterogénebb eredményekkel találkozunk. Így, bár 
sem az OLEF kutatás nem jelez érdemi változást 2000 
(40,3%) és 2003 (40,7%) között a fér#ak dohányzásá-
ban, sem a Hungarostudy kutatások nem mutatnak hi-
bahatáron túli elmozdulást 2002 és 2005 között (34,9%, 
illetve 33,9%), a két vizsgálat eredményei közötti elté-
rés jelentős.

A fent bemutatott kutatások eredményei közötti 
ellentmondások ismeretében úgy gondoljuk, hogy 
vizsgálatunk hatékonyan hozzájárulhat ahhoz, hogy 
egyértelműbb képünk legyen a dohányzás aktuális 
magyarországi helyzetéről, illetve a dohányzásban 
mutatkozó trendek alakulásáról.

MÓDSZER

Minta

A kutatás célpopulációja a magyarországi teljes, 18-
64 éves népesség (6 703 854 fő). A mintavételi keretet 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala 2006. január 1-i nyilvántartása sze-

rint érvényes lakcímmel rendelkező állandó lakosság 
képezte (6 662 587 fő). Az adatfelvétel a keretpopulá-
ció területi elhelyezkedés, urbanizációs fok és életkor 
szerint rétegzett (összesen 186 rétegbe sorolt), bruttó 
3183 fős reprezentatív mintáján zajlott 2007. március 
5. és április 6. között.

A kérdezés a személyek személyes megkeresésével 
történt; úgynevezett „kevert” módszerrel. Ennek során 
a háttérváltozók, illetve az egyes zavarokra vonatkozó 
szűrőkérdések megkérdezése face to face technikával, 
a tünetbecslő skálák felvétele pedig papír ceruza önki-
töltős módszerrel történt. A nettó minta nagysága 
2710 fő (mintaelérés 85,1%) volt. A dohányzásra vo-
natkozó kérdéseket 2702 fő válaszolta meg. A kutatás 
részletes módszertani leírását Paksi és munkatársai 
[18] közlik.

Mérőeszközök

A vizsgálat során felhasznált adatfelvételi battéria 
közel 800 kérdésből állt, s az alábbi területeket ölelte 
fel: szerhasználó magatartások, viselkedési addikciók, 
szociodemográ#ai adatok, valamint személyiségdi-
menziók mérése. A dohányzás elterjedtségének méré-
se a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az alábbi 
önjellemzéses indikátorok mentén történt (a szögletes 
zárójelekben a válaszlehetőségeket tüntetjük fel, egy-
mástól pontosvesszővel elválasztva).

– aktuális dohányzás: „Szokott-e Ön rendszeresen 
vagy alkalmanként cigarettázni?” [igen, rendsze-
resen (naponta); igen, alkalmanként; nem],

– dohányzás intenzitás: „Naponta általában hány 
szál cigarettát szív el?” [... szálat; nem tudja],

– korábbi dohányzás: „Korábban dohányzott-e 
rendszeresen vagy alkalmanként?” [igen, rend-
szeresen (naponta); igen, alkalmanként; nem].

Jelen tanulmányban a fenti kérdések közül az aktu-
ális dohányzás gyakoriságának, és mintázódásának 
bemutatására fókuszálunk. Az elemzések során a leg-
magasabb iskolai végzettség helyett a várható legma-
gasabb iskolai végzettséggel számoltunk, azaz a már 
megszerzett végzettséget korrigáltuk a személy aktuá-
lis tanulmányainak tükrében. A deprivációs indexet a 
többdimenziós hátrányos helyzet Townsend-féle kon-
cepciója [19] nyomán alkalmaztuk. Az általunk alkal-
mazott index 16 életkörülmény-komponensen alapul 
[20], amelyet az egyes komponensek anyagi okok 
miatti hiányát jelző válaszok átlagolásával állítottunk 
elő.
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EREDMÉNYEK

A magyar felnőtt lakosság körében, eredményeink 
szerint (II. táblázat) az aktuális napi szintű dohányzás 
prevalenciája 29,9%, s további 6,2% az alkalmi dohá-
nyosok aránya. Az átlagosan elfogyasztott napi ciga-
rettamennyiség 15,4 szál (szórás: 8,86). A lakosság 
több mint fele (54,7%) dohányzott valaha az élete 
során, ugyanakkor a valaha dohányzók közel egyhar-
mada (a populáció 17,9%-a) aktuálisan már nem 
dohányzik.

A nemi különbségeket tekintve a nők összesen 
31,7%-a dohányzik aktuálisan, s minden negyedik nő 
napi rendszerességgel (25,3%) teszi ezt. A fér#ak 
esetében az aktuális dohányzás prevalenciája 40,6%, s 
34,6% a napi rendszerességű dohányos. A fér#ak és 
nők közötti különbség az aktuális dohányzás tekin-
tetében (rendszeresen vagy alkalmilag dohányzók vs. 

nem dohányzók) szigni#káns (χ2=23,062; p<0,001), 
amiért a rendszeres dohányzásban mutatkozó különb-
ség a felelős (χ2=27,539; p<0,001). A nők átlagosan 
13,1 szál (szórás: 7,49) cigarettát szívnak el egy nap, 
míg a fér#ak ennél napi négy szállal többet, átlagosan 
17 szálat (szórás: 9,43). 

A korábbi dohányzói státusszal kapcsolatban el-
mondható, hogy míg a nők esetében a dohányzásról 
leszokottak (korábban rendszeres vagy alkalmi dohá-
nyosok, de aktuálisan nem dohányzók) aránya 14,7%, 
addig ugyanez az arány a fér#ak körében jóval maga-
sabb (21,2%).

Az aktuálisan fennálló, napi rendszerességű dohány-
zás a legidősebbek és a leg#atalabbak között a legala-
csonyabb (22,4% és 26,9%). A legmagasabb értéket a 
35–44 éves korosztály esetén kapjuk (37,5%). Az alkal-
mi dohányzás a #atalabb korcsoportokban jellemzőbb. 
A leszokottak aránya pedig az idősebbek között a leg-

Az aktuális dohányzás
prevalenciája % [CI95]

A korábbi dohányzás
prevalenciája % [CI95]

Soha nem 
dohányzó

% [CI95]
Rendszeres Alkalmi Nem dohányzó Rendszeres Alkalmi

A teljes mintán
29,9%

[28,2-31,6]
6,2%

[5,3-7,1]
63,9%

[62,1-65,7]
11,8%

[10,6-13,0]
6,1%

[5,2-7,0]
45,3%

[43,4-47,2]

Nemi bontásban 

Fér/ak
34,6%

[32,0-37,2]
6,0%

[4,7-7,3]
59,4%

[56,8-62,0]
15,2%

[13,3-17,1]
6,0%

[4,7-7,3]
37,5%

[34,9-40,1]

Nők
25,3%

[23,0-27,6]
6,4%

[5,1-7,7]
68,2%

[65,7-70,7]
8,5%

[7,0-10,0]
6,2%

[4,9-7,5]
52,9%

[50,2-55,6]

Korcsoportok szerint 

18-24 év
26,9%

[22,5-31,3]
11,2%

[8,0-14,4]
61,9%

[57,0-66,8]
4,8%

[2,6-7,0]
5,8%

[3,4-8,2]
50,7%

[45,7-55,7]

25-34 év
27,9%

[24,4-31,4]
8,0%

[5,9-10,1]
64,1%

[60,4-67,8]
8,3%

[6,1-10,5]
7,3%

[5,3-9,3]
47,8%

[43,9-51,7]

35-44 év
37,5%

[33,6-41,4]
4,4%

[2,8-6,0]
58,1%

[54,1-62,1]
10,4%

[7,9-12,9]
5,1%

[3,3-6,9]
41,8%

[37,8-45,8]

45-54 év
33,5%

[29,6-37,4]
4,5%

[2,8-6,2]
62,0%

[58,0-66,0]
17,3%

[14,1-20,5]
5,5%

[3,6-7,4]
38,4%

[34,3-42,5]

55-64 év
22,4%

[18,8-26,0]
4,0%

[2,3-5,7]
73,6%

[69,8-77,4]
16,9%

[13,7-20,1]
6,8%

[4,6-9,0]
49,5%

[45,2-53,8]

Várható iskolai végzettség szerint

Alapfokú 
42,9%

[38,2-47,6]
5,1%

[3,0-7,2]
52,1%

[47,4-56,8]
10,4%

[7,5-13,3]
4,2%

[2,3-6,1]
37,1%

[32,5-41,7]

Középfokú
30,8%

[28,6-33,0]
6,0%

[4,9-7,1]
63,2%

[60,9-65,5]
12,5%

[10,9-14,1]
5,8%

[4,7-6,9]
44,2%

[41,8-46,6]

Felsőfokú
18,3%

[15,2-21,4]
6,9%

[4,9-8,9]
74,7%

[71,2-78,2]
11,1%

[8,6-13,6]
8,4%

[6,2-10,6]
54,6%

[50,6-58,6]

II. táblázat 
Az aktuális és a korábbi dohányzás prevalenciája, a nem, az életkor és az iskolai végzettség szerinti bontásban
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magasabb; az 55–64 éves populációban 23,7%, a 45–
54 évesek között pedig 22,8% ez az érték. A napi rend-
szerességű dohányzás az alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezők körében a legmagasabb (42,9%), míg a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a legala-
csonyabb, kevesebb, mint feleannyi, 18,3%.

A fentiekben ismertetett leíró statisztikai adatokban 
megmutatkozó összefüggések hátterének feltárása ér-
dekében regressziós elemzéseket végeztünk. Összesen 
négy modellt alkottunk, melyekben azt vizsgáltuk, 
hogy milyen előrejelzés tehető az aktuális dohányzói 
státuszra, illetve a dohányzás intenzitására az egyes 
szociodemográ#ai változók és a családban előforduló 
dohányzás mentén.

A négy modell eredményei alapján elmondható, 
hogy a rendszeres dohányzás esélye kisebb a nőknél 
(EH=0,66; CI95=[0,53–0,82]), az idősebbeknél (EH=0,98; 
CI95=[0,97–0,99]), és a magasabb jövedelemmel ren-
delkezőknél is (EH= 0,99; CI95=[0,99-1,00]). Azonban 
mind a várható középfokú (EH=1,85; CI95=[1,34-
2,56]) és az alapfokú iskolai végzettség (EH=2,59; 
CI95=[1,73–3,88]), mind pedig a magasabb depriváci-
ós index (EH= 1,09; CI95=[1,05–1,12]) esetén megnő 
a rendszeres dohányzás előfordulásának esélye. A nem, 
a várható iskolai végzettség, valamint az életkor kont-
rollálása mellett a családban lévő aktuálisan dohány-
zó, vagy leszokott személy jelenléte is növeli a rendsze-
res dohányzás esélyét (EH= 3,47; CI95=[2,72–4,43]).

A dohányzás intenzitására vonatkozó eredmények 
alapján az látszik, hogy a nők (β=-0,26; p<0,001 és a 
magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkezők 
(β=-0,13; p=0,004) kevesebb cigarettát szívnak el 
naponta, míg az életkor előrehaladtával (β=0,12; 
p=0,005), növekszik a napi cigaretta mennyiség. A nők-
nek kevesebb, mint fele akkora esélyük van az erős 
dohányzásra (EH= 0,46; CI95=[0,32–0,65]), azaz arra, 
hogy naponta több, mint 15 szál cigarettát szívjanak. 
A többi változó kontroll alatt tartása mellett, a felsőfo-
kú iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz viszonyítva 
csak a legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelke-
zők körében nő meg szigni#kánsan (EH=2,08; 
CI95=[1,04–4,13]) az erős dohányzás esélye. A maga-
sabb egy főre jutó nettó jövedelem (EH=0,99; 
CI95=[0,98–1,00]) és a magasabb deprivációs index 
(EH= 0,95; CI95=[0,90–1,00]) minimálisan csökkenti, 
a magasabb életkor pedig minimálisan növeli (EH=1,02; 
CI95=[1,00–1,03]) az erős dohányzás esélyét.

MEGBESZÉLÉS

Eredményeink az elmúlt évek meglehetős heteroge-
nitást mutató adatai közül a magasabb prevalenciát 
jelző kutatások eredményeit erősítették meg, sőt, 
enyhe mértékű emelkedést jeleznek a dohányzás ala-
kulásában. Ezért az emelkedésért, egyértelműen a nők 
körében tapasztalható növekedés tehető felelőssé, míg 
a fér#ak esetében stagnálásról beszélhetünk. A női 
dohányzás prevalenciájának növekvő tendenciájára 
nemzetközi kutatások eredményei is felhívják a #gyel-
met [21].

Korábbi eredményekkel összhangban, elemzéseink 
rámutattak, hogy a rendszeres dohányzás előfordulá-
sának esélye magasabb a fér#ak, a #atalabb korosztály 
[21, 22], az alacsonyabb iskolai végzettséggel [22, 23], 
valamint az alacsonyabb egy főre jutó nettó jövede-
lemmel rendelkezők körében [22]. Hasonlóképp a 
magasabb deprivációs index, csakúgy, mint a dohá-
nyos szülő is növeli a rendszeres dohányzás megjele-
nésének esélyét [24].

KÖVETKEZTETÉS/AJÁNLÁS

A dohányzási szokások alakulásában kitüntetett 
szerepet játszó tényezők feltárásának nagy gyakorlati 
relevanciája van. Minél pontosabb kép rajzolódik ki e 
rizikófaktorok tekintetében, annál célirányosabb pre-
venciós tevékenység kialakítására nyílik lehetőség. 
Mára világosan látszik, hogy a megelőzésben kitünte-
tett #gyelemmel kell lenni mind az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel mind pedig a kedvezőtlenebb szocio-
ökonómiai státusszal rendelkezők rizikócsoportjára. 
A prevalenciaadatok alapján kirajzolódni látszó növek-
vő tendencia pedig a női dohányzás kérdéskörére irá-
nyítja a #gyelmet. Utóbbi vonatkozásában, a legfris-
sebb vizsgálatok a dohányzás magasabb prevalenciáját 
jelzik a serdülőkorú lányok körében országosan repre-
zentatív mintán [25] és lokális reprezentatív mintán 
[26] egyaránt. A nemi különbségek eltűnése vagy a 
serdülő lányok körében detektálható magasabb preva-
lencia az ESPAD kutatásokban résztvevő országok 
60%-ánál szintén megjelenik [27], ami a felnőtt popu-
láció vonatkozásában is az általunk jelzett trend az 
elkövetkező években történő további erősödését vetíti 
előre. 
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Köszönetnyilvánítás

A kutatás a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet vala-
mint a Nemzeti Drog Fókuszpont megbízásából és 
*nanszírozásával készült. A tanulmány elkészítését a 
Magyar Tudományos Akadémia Demetrovics Zsolt szá-
mára megítélt Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támo-
gatta. 
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Forrai Judit

Összefoglalás: A prostituáltak egészségi állapotát a fokozott veszélyeztető faktorok rontják. Állításunkat 
több nemzetközi és hazai szocio-epidemiológiai felmérés alapján igazoljuk. E faktorok közül a legsúlyo-
sabb az őket ért ((zikai, szexuális) erőszak (95%). A drogfogyasztás fokozottan fordul elő az átlag szerfo-
gyasztókhoz képest, kiemelt helyen szerepel a (atalkorú prostituáltaknál az előző csellengő, csavargó, 
fedélnélküli élet. Alkohol és dohányfogyasztásuk is az átlag populációhoz képest jóval nagyobb mértékű. 
A szerencsejáték szenvedély szocio-demográ(ai hátterében a felbomlott család, az anya korai halálozása 
játszik nagy szerepet, valamint a (zikai és szexuális bántalmazás, és egyéb szenvedélybetegségek, pl. az 
alkoholfogyasztás. Ezek a vizsgálatok a prostituált (zikai és mentális állapotának rohamos romlására mutat-
nak rá, amellyel az egészségügyi ellátásnak foglalkozni kell a megfelelő ártalomcsökkentéssel, a megfogal-
mazott hazai és nemzetközi határozatok és törvények szerint.
Kulcsszavak: prostitúció, dohányzás, alkohol, drog, játékszenvedély

Summary: The health status of prostitutes is worsened by increased risk factors. This statement is based on 
the (ndings of several international and national socio-epidemiological surveys. The most serious risk fac-
tor (95% of cases) was violence (physical, sexual). The use of illicit drugs – compared to average drug users 
– is higher; the drug using behaviour is even more frequent in juvenile sex workers who used to be strag-
glers, vagabonds and homeless in the past. Alcohol and tobacco consumption is also much higher among 
them than in the general population. In the socio-demographic background of gambling addiction, bro-
ken families, early loss of mother, as well as physical and sexual violence and other addictions, like heavy 
drinking, play essential roles. These studies point out rapid deterioration of the prostitute’s physical and 
mental state. The health care must provide appropriate harm reduction according to the relevant national 
and international decisions and laws.
Key words: prostitution, smoking, alcohol, drugs, gambling addiction

A szórakoztatóipar és a prostitúció szereplőinek 
káros szenvedélyei

Addictions of participants of the entertainment 
industry and prostitution

Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézete – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. – Tel.: (1) 210 2954 – E-mail: forjud@net.sote.hu

BEVEZETÉS

A szórakoztató- és a szexiparon belül a prostitúáltak 
káros szokásairól kevés megbízható adat áll rendelke-
zésre, annak ellenére, hogy köztudott, több egészséget 
veszélyeztető faktor rontja amúgy sem stabil egészségi 
állapotukat. Veszélyeztető foglalkozás következtében 
halmozódnak a közbiztonsági, közigazgatási, törvényi, 
kriminológiai, szociális, kulturális, mentális, magatar-
tási és egészségügyi problémáik. Jelen esetben a prosti-
tuáltak részéről a legnagyobb mértékben, önmagukra 
nézve felmerülő medikalis problémáikat vizsgáljuk, 
hazai és nemzetközi kutatások alapján, amelyek világo-
san megmutatják a felvetett probléma fontosságát. 

MÓDSZER

Az egészségre káros, felmerült problémákról a szo-
ciológia módszereken kívül (kérdőív, interjú, önvallo-
más stb. narratív módszereken kívül), demográ#ai 
adatok, valamint diagnosztikai eljárások is rendelke-
zésre állnak állításunk bizonyítására. A kapott adatok 
értékelése után párhuzamot vonhatunk a több konti-
nensen készült prostitúcióba és emberkereskedésben 
részt vett áldozatok egészségügyi és különböző szer-
használati állapotáról, kiváltó okairól és következmé-
nyeiről. 
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FELVETT PROBLÉMÁK

A szexipari emberkereskedelem áldozatai viktimi-
zálódnak, amelyeknek súlyos egészségügyi hatásuk 
van. A más, idegen országokba kerülő prostituáltak 
nagyon sérülékeny (vulnerabilis) helyzetűek, jobban, 
mint a hazai pályán dolgozó „szexmunkások.” Ugyan-
is törvényi, jogi (tartózkodási, idegenrendészeti, mun-
kavállalói stb.), szociális (lakhatási, életszervezési, kö-
zösségi), nyelvi és szociokultúrális problémákkal ép-
púgy meg kell küzdeniük, mint a súlyos egészségügyi 
problémákkal kockázatokkal és veszélyekkel (orvos-
hozfordulás, ellátás, hozzáférhetőség, biztosítás, keze-
lések, konkrét tünetek és betegségek, #zikai és mentá-
lis elváltozások stb.). A felmerülő problémák közül 
jellemzőek a vegetatív és szomatikus betegségek és azok 
tünetei, amelyeket a következők szerint csoportosít-
hatjuk.

PROSTITÚCIÓ ÉS AZ ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI 
ÁLLAPOT VESZÉLYEZTETŐ BETEGSÉGEK

Az öt kontinens 9 ország (Kanada, Kolumbia, Né-
metország, Mexikó, Dél-Afrika, ®aiföld, Törökor-
szág, USA, Zambia) felmérésének eredménye [1], 
hogy prostitúciós karrier alatt milyen betegségekben 
szenvednek a vizsgált nők. A mélyinterjúkból és kér-
dőívekből (854 fő) a következő tünetek és betegségek 
merültek fel egészségi állapotukban (I. táblázat).

A vizsgált sokaság (854 fő) közül 65–95% már gye-
rekkorukban abusaltak voltak, 70–95% #zikai, 60–70% 
szexuális erőszak áldozataként, 68% PTSD-ban szen-
ved és több, mint háromnegyed részét (88%-át) verbá-
lisan bántalmaztak. Az interjú során a megkérdezettek 
89% el kívánják hagyni e pályát.

Egy európai felmérésben (belga, bulgár, cseh, olasz, 
moldova, ukrán és angol prostituáltak között) 192 nő 

Betegségfajták Jellegzetes tünetek, következmények %-os előfordulás

Általános fáradtság, súlyvesztés, rossz étvágy 81,25

Neurológiai fejfájás, összefüggéstelen beszéd, emlékezet kiesés  82,29

Gasztrointestinális gyomortáji panaszok, hányinger, hányás, hasmenés 60,94

Urogenitális
hugyúti-, vesetáji fájdalom, vaginális diszkomfort érzés, fájdalom, vérzés (nem menst-
ruációs), urogenitális fertőzések (STD, HIV, stb.)

69,79

Kardiovaszkuláris tüdő-szív fájdalom, légzési nehézség 50,00

Mozgásszervi hátfájás, csonttörés, (cam, csont-izom fájdalom, fogfájás, faciális bénulás 68,75

Érzékszervi szem- fül fájdalom, részleges- vagy teljes süketség, szemsérülés, sinusitis 32,81

Bőrelváltozások viszketés, kiütés, feldörzsölés 28,13

Mentális
Depresszió, félelem, aggódás, ellenséges érzések, személyes dezintegráció, identitási 
zavarok, öngyilkosság, agresszó

65

Sérülések
7 napon belül és túl gyógyuló sérülések, vágott, szúrt, lőtt, vongált, zsinegelési sebek, 
shokkos állapot, viktimizálódás

48

Drog, alkohol abusus Addikciók, a szertől függő jellegzetes tünetek 50

Szexuális erőszak Fizikális és pszichés következményei – krízis, - a rendőrség értesítése kötelező 59-95

PTS Post traumás shokk rövid és hosszú távú tünetei, traumatizálódás, 68

I. táblázat
Prostituáltak között előforduló leggyakoribb tünetek, betegségek százalékos előfordulása 
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és serdülő áldozatot vizsgáltak meg, akik a célállomás-
hoz érkezve 14 napig tartó meg#gyelés és gondos or-
vosi ellátásban vettek részt. A felmerülő tünetek és 
betegségek jól mutatják a sérülékenységüket.  Az indu-
lás előtt addigi életükben már 59%-uk volt előzőleg 
megerőszakolva, az érkezésükkor már 95%-a megerő-
szakolt állapotba került.[2] A becsült adatok szerint a 
migrációban lévő prostituáltak 89%-a el kívánja hagy-

ni a prostitúciót, 70–95%-uk többször esett át szexuá-
lis erőszakon, egyéb bántalmazással együtt, 70–95%-a 
folyamatos #zikai erőszaknak van kitéve, 68%-uk post 
traumatikus állapotban van. Külön kategóriába tar-
toznak a különböző húgyúti fertőzések és a nőgyógyá-
szati fertőzések HIV, HPV, HBC. HCV és egyéb STF-t, 
valamint a nem kívánt abortuszok. 
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Szerek Prostituált Prostituált Prostituált BCS* BCS* BCS*

Típusok
16-19

(%)
20-24

(%)
25+
(%)

16-19
(%)

20-24
(%)

25+
(%)

Amfetamin 69 75 81 31 48 35

Cannabis 81 92 98 88 90 81

Cocain 75 77 76 14 24 14

Crack 88 63 76  5 3 3

Ecstasy 56 75 55 17 26 14

Heroin 56 41 71 2 3 3

LSD 31 57 57 17 26 17

Magic mushroom 13 29 47 12 24 29

Egyéb 25 47 22 5 5 2

II. táblázat
Szerhasználat korcsoportok szerint prostituáltak (125 fő)

és a British Crime Survey-ben résztvevők (BCS) (4 417 fő) között 
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DROG ÉS SZEXMUNKA

Általában együtt járónak tekintik a droghasználatot 
a prostitúcióval, ám felmérések bizonyították [3], hogy 
meg kell különböztetnünk fér# és női prostitúciót [4], 
valamint a #atal és felnőtt korú prostituáltakat a drog-
használat szempontjából. A #atalabbak (tizenévesek) 
sokkal több drogot fogyasztanak, mint a felnőtt pros-
tituáltak. Gyakran előfordul, hogy a korai szerhaszná-
lat következménye lesz a prostitúció, mivel a szer árá-
nak megszerzéséhez kézenfekvőnek tűnik a „könnyű 
munka.” Távol-keleten ez jól bevált módszer a drogfo-
gyasztók számának növelése és a futtató többszörös 
pénzkereseti forrásának. Általában nagy veszélyben 
vannak a nagyvárosi csellengő, csavargó, homeless 
gyermekek [5]. Amerikában pl. 1 200 000 #atalkorú 
fedél nélküli csavargó gyereket tartanak számon.

 Angol vizsgálatok szerint összehasonlították a pros-
tituáltak szerhasználati szokásait az angol általános 
szerhasználók kriminalisztikai statisztikai adataival 
korcsoportok szerint (II. táblázat, 1/a-b. ábra).

ALKOHOL, DOHÁNY ÉS SZEXMUNKA

Az alkoholfogyasztás szorosan összefügg a drog-
használattal, különösen a #atalkorú gyermekprostitú-
cióval [6] 83% a #úknak kipróbálja a marihuánás ciga-
rettát, 77%-a állandó fogyasztóvá válik. A #ú prostitu-

áltak 29%-a kemény drogot fogyasztanak és 42%-uk 
kemény alkoholista. Angol felmérés szerint a női 
(87%) és fér# (73%) prostituáltak egyaránt nagy dohá-
nyosok [7], a kemény alkoholfogyasztás leginkább az 
utcai prostitúcióra vonatkozik (2. ábra).

SZERENCSEJÁTÉK SZENVEDÉLY ÉS SZEXMUNKA

Játékszenvedély felmérések egyértelműen igazolják, 
hogy a szocio-demográ#ai összefüggésében vizsgált 
patológiás játékszenvedély háttérben gazdasági, hedo-
nikus, szimbolikus, és általános attitűd motiválja a 
szenvedéllyé váló játékot bármilyen formában (félkarú 
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automata, kártya, szerencsejáték stb.). A kényszeres 
szerencsejáték kiváltó okai között szerepel a korai 
anyai halálozás, alkoholfüggőség, szexuális és #zikai 
bántalmazás. Fontos momentum a szerencsejáték szen-
vedély folyamatos fenntartásában a következmény-
ként fellépő tartozások, amely szoros összefüggésben 
áll a prostitúcióval. Vagyis a tartozás-fedezet megte-
remtésének egyenes útja a pénzért való szexuális szol-
gáltatás. Különösen veszélyeztetettek a fér#ak [8], mi-
vel e szenvedélyben a fér#ak vesznek részt nagyobb 
arányban. Maryland államban végzett felmérésben [9] 
megállapítást nyert, hogy a vizsgált 246 fő szerencsejá-
ték-adósságállomány nagysága a következőképp osz-
lik meg: 47,8%, n=136 tartozik kevesebb, mint 10 000 
dollárral, kb. 25% tartozik 10 000–50 000-rel. Másik 
egynegyedük tartozik több mint 50 000-rel és kb. 
12,2% tartozik több, mint 100 000 $ szerencsejáték 
adóssággal (3. ábra).

 E betegség lényeges tünete közé tartozik az „azon-
naliságszükséglet” kielégítése. Ez azt jelenti, hogy a 
játékos nem tud várni. A gyors ütemű játékok ezért 
tartoznak a legmagasabb kockázatúak közé. Magyar 
kutatási felmérések összecsengenek a nemzetközi fel-
mérések eredményeivel [10] az átlagos, tipizált szeren-
csejáték-függő 39 éves, fér#, alacsony iskolázottságú 
és városi lakos.

EREDMÉNYEK

Prostitúció és az általános egészségi állapot veszé-
lyeztető betegségek közül a legsúlyosabb az erőszak 

(#zikai, szexuális) 95%, különösen az emberkereske-
delem áldozatai között, a neurológiai (81,25%), uroge-
nitális (69,79%) mozgásszervi (68,75%) és PTS szind-
róma (68%) jelenléte. A drogfogyasztás fokozottan 
fordul elő az átlag szerfogyasztókhoz képest, de kiemelt 
helyen szerepel a drogfogyasztás a #atalkorú prostitu-
áltaknál, különösen azoknál, akik előzőleg csellengő, 
csavargó, fedél nélküliként éltek, de az utcai prostitu-
áltaknál is gyakrabban fordul elő, mint a magasabb 
#zetési kategóriába tartozó szexuális szolgáltatónál. 
Kemény drogokat inkább a fér# prostituáltak fogyasz-
tanak, a női prostituáltak, különösen, akik futtatóval 
dolgoznak ritkán szoknak rá a kemény drogokra. 
Alkohol és dohányfogyasztási szokásaik az átlag popu-
lációhoz képest jóval nagyobb mértékű, nembeli 
különbség fedezhető fel a mértékében a nők 87%-ban 
és a fér# prostituáltak 73%-ban dohányoznak. Szeren-
csejáték szenvedély szocio-demográ#ai háttérben a 
felbomlott család – az anya elvesztése, korai halálozása 
– játszik nagy szerepet, valamint a #zikai és szexuális 
bántalmazás, kemény alkoholfogyasztás. A patológiás 
játékszenvedélyt állandóan generálja a szerencsejáték 
folyamán felhalmozott adósságállomány, amelyet 
szexmunkával próbálnak kiegyenlíteni.

KÖVETKEZTETÉSEK

Míg a prostitúciós problémákat ill. hatásukat általá-
ban társadalmi szinten vizsgálják, addig ezek a vizsgá-
latok a prostituált #zikai és mentális állapotának 
rohamos romlására mutat rá, amellyel az egészségügyi 
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ellátásnak foglalkozni kell. Ártalomcsökkentés és 
segítség nemzetközi határozatok szerint hajtandó 
végre. Az Európai Tanács 2008-as egyezménye alapján 
[11] írja elő az emberkereskedelem áldozatainak a 
segítségnyújtás részletes passzusait: „A Felek meghoz-
zák azokat a jogalkotási vagy egyéb intézkedéseket, 
melyek segítséget nyújtanak az áldozatok #zikai, pszi-
chológiai és szociális felépüléséhez:” létfenntartáshoz, 
lakhatáshoz, sürgősségi orvosi ellátáshoz, fordítási és 
tolmácsolási segítségnyújtáshoz, jogaik és érdekeik 
védelméhez, az elkövetők elleni büntetőeljáráshoz, a 
gyermekek védelméhez, menedékjogához, megfelelő 
egészségügyi ellátáshoz, oktatásához és biztonsághoz. 
Nemzetközi és hazai programok állnak rendelkezésre, 
a legjobb gyakorlatok, ám a valóságban - mint tudjuk 
– még várat magára az intézkedések megvalósítása.
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Összefoglalás: A környezeti kémiai stressz hatására a sejtek anyagcseréje, redox státusa és génexpresszió-
ja jelentősen átalakul. A daganatok kialakulása olyan genetikai változásokat feltételez, amelyeket mutációk 
előznek meg. Humán genotoxikológiai vizsgálatainkban a geno- és immuntoxikológiai paraméterek segít-
ségével, mint  a kromoszómák aberrációi, SCE, HPRT-pontmutációk, a DNS-repair, az apoptózis és a perifé-
riás limfociták immunfenotípusának meghatározása, megállapítottuk, hogy a korai reverzibilis szakaszban 
ezen hatásmarkerek pozitivitása összefüggést mutat az expozícióval és pozitív esetben a betegségek kiala-
kulásának esélyét növeli, ami egyben a prevenciós bevatkozások és a kemoprevenció indikációját is jelenti.
Kulcsszavak: genotoxikológia, immuntoxikológia, primer prevenció, kemoprevenció

Summary: The e\ects of environmental stress may change the gene expression and redox status of somat-
ic cells. Oncogenesis requires mutations and major genetic changes in the target tissues. In our human 
genotoxicological monitoring studies we have followed these changes by geno- and immunotoxic bio-
markers as chromosomal aberrations, SCE, HPRT-point mutation, DNA repair, apoptosis and the phenotype 
analysis of peripherial blood lymphocytes. We have considered these biomarkers as early signs of cell dam-
ages caused by environmental and occupational exposures. The positivity of these end-points was corre-
lated to the exposures, health conditions and morbidity of exposed individuals and  at the same time these 
markers were used as an indication of preventive measures and chemoprevention.
Keywords: genotoxicology, immunetoxicology, primary prevention, chemoprevention

A citogenetikai monitor szerepe a rákmegelőzésben, 
munkahely és életmód hatása a gén- és
immuntoxikológiai paraméterekre

The role of cytogenetic monitoring in cancer
prevention; occupational and lifestyle e\ects
on gene and immunotoxic parameters

Országos Kémiai Biztonsági Intézet – 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. – Tel./Fax: (1) 210 2954 – E-mail: tomann@net.sote.hu
Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet, 1445 Budapest, Nagyvárad tér 4.**

BEVEZETÉS

A rákrepervenció elsődleges célja, hogy megaka-
dályozza a rákkeltők szervezetbe kerülését. Miután 
az alacsony dózisok miatt valódi toxikus hatásokkal 
nem kell számolni ezért a klasszikus toxikológiai 
módszerek nem alkalmasak a rákkeltők korai hatása-
inak kimutatására. A szervezetet ért rákkeltő vegyi 
expozíciókra a sejtmagon belül legérzékenyebben a 
kromatin állomány reagál. A környezeti, munkahelyi 
rákkeltők DNS-károsodásokat, kromoszóma rend-
ellenességeket és mutációkat okozhatnak, amelyek 
előre jelzik a daganatok kialakulásának veszélyét. 

Ilyenkor a beavatkozás két oldalról lehetséges. Egy-
részt igyekszünk a kiváltó ágenst a környezetből eltá-
volítani (primer prevenció), másrészt a szomatikus 
mutációk eliminációját elősegítjük (kemoprevenció). 
A kemoprevenció elősegíti az apoptózist, fokozza a 
DNS-repair enzimek aktivitását, vagy a mutagén 
metabolitok eliminálását, pl. antioxidánsok segítsé-
gével. Ebben az összefoglaló tanulmányban azokról a 
kutatásokról számolunk be, amit különböző munka-
helyi ártalmaknak kitett csoportok genotoxikológiai 
elemzése kapcsán nyertünk, és amely adatok azt 
mutatják, hogy az aktív prevenció bevezetése a bio-
markerek ismeretében hatásos lehet.
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VIZSGÁLT CSOPORTOK, MÓDSZEREK

Három, különböző munkahelyi ártalomnak kitett 
csoport monitorozását végeztük el, citosztatikum expo-
nált kórházi dolgozók (500 fő), kőolajipari munkások 
(85 fő), ill. aszfaltipari munkások (89 fő) körében. Az 
adatokat korban, nemben egyeztetett, nem exponált 
kontroll csoportokhoz viszonyítottuk. Vizsgálataink 
elvégzését minden esetben megelőzte egy részletes, 
demográ#ai adatokat, dohányzási és alkoholfogyasz-
tási szokásokat, gyógyszeres kezeléseket illetve a jelen 
és múltbéli egészségi állapotot feltáró anamnézis felvé-
tele. Az anamnézis felvétele során külön gondot fordí-
tottunk arra, hogy részletesen megismerjük a donorok 
munkakörülményeit, a munkavégzés során általuk 
használt vegyi anyagokat és azt, hogy milyen munka-
védelmi felszerelések állnak rendelkezésükre, illetve 
azokat milyen mértékben használják. 

Minden donorral ismertettük a vizsgálat célját, 
amelyek önkéntesen, a donorok írásbeli beleegyezésé-
vel történtek. Vizsgálataink során a donorok adatait 
titkosan, a betegjogok tiszteletben tartásával kezeltük. 
Az értékelések során a donorokat kódszámmal jelöl-
tük, és az adatok értékelését dupla vak módon végez-
tük. A donoroktól éhgyomri vérvétel keretében steril 
körülmények között ülő pozícióban, könyökhajlatból 
heparinnal alvadásgátolt vérmintát vettünk. A levett 
vérmintákat klinikai laboratóriumi, genotoxikológiai 
és immuntoxikológiai vizsgálatok céljára használtuk 
fel.

KLINIKAI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI 
MÓDSZEREK

A hematológia vizsgálat kiterjedt az alábbi paramé-
terekre: vörösvérsejt süllyedés, vörösvérsejt szám, 
MCV, MCH, hematokrit, hemoglobin, szérum vas, 
TVK, fehérvérsejt szám és trombocita szám. Májfunk-
ciós vizsgálatok közül meghatároztuk a szérum-össz-
bilirubint, valamint az SGOT, SGPT, gamma-GT enzi-
mek szintjét. A vesefunkciók jellemzésére a vizeletüle-
dék, vizelet NAG-aktivitás, szérum-karbamidnitro-
gén, szérumkreatinin, szérum-húgysav szint megha-
tározása szolgált. Az élemódbeli kockázatok jellemzé-
sére meghatároztuk a vizelet-rodanid, a szérum-glu-
kóz, szérum-összkoleszterin HDL-, LDL-koleszterin-, 
és szérum-triglicerid szinteket.

GÉNTOXIKOLÓGIAI MONITOR

A szerkezeti és számbeli kromoszóma aberrációk 
gyakoriságának meghatározását teljes vérből, #tohe-
magglutinin (PHA) stimuláció mellett, 50 órás (37°C, 
5% CO2, 95% relatív páratartalomnál termosztátban 
történt) standard tenyésztés és preparálás után, 100 
metafázisból végeztük [1, 2]. A sister-chromatid ex-
change (SCE) gyakoriságok meghatározását, ugyan-
csak teljes vérből, PHA stimuláció mellett, 72 órás 
standard tenyésztés és preparálás után, 50 metafázis-
ból [1, 3] végeztük. A proliferációs (replikációs) inde-
xet (PRI) az SCE mintákból értékeltük az első, máso-
dik, ill. legalább harmadik osztódási ciklusban levő 
sejtek gyakorisága alapján [4]. A sejtek HPRT lokusza-
iban a kialakult génmutációk gyakoriságát (variációs 
frekvencia, VF) autoradiográ#ával, (3H-TdR inkorpo-
ráció) alapján határoztuk meg [5]: Histopaque 1077 
grádiensen szeparált limfociták standard termosztát-
ban, szelektív ágens (10-4 M 6-tioguanin) jelenlétében 
történt tenyésztése után. A lektin stimulációs indexet 
(labelling index, LI) a HPRT génmutációs gyakoriság 
meghatározásával párhuzamosan, ugyanazon minták-
ból határoztuk meg. Az UV-indukált, de novo, un. 
„unscheduled” DNS (repair) szintézis (UDS) mértékét 
a szeparált limfocitákban a 3H-TdR inkorporáció alap-
ján szcintillometriával mértük. 

APOPTÓZIS ÉS SEJTPROLIFERÁCIÓ ÁRAMLÁSI 
CITOMETRIÁS MEGHATÁROZÁSA

Stimulálatlan és #tohemagglutininnel (PHA) sti-
mulált, BrdU jelenlétében 50 óráig tenyésztett perifé-
riás limfociták hideg alkoholos #xálása, majd sósavas 
és pepszines kezelése után, a DNS-t �uoreszcens fes-
tékekkel, a teljes DNS-t propídium jodiddal (PI), az 
újonnan szintetizálódott DNS-be beépült BrdU-t pe-
dig �uoreszceinnel (FITC) jelölt anti-BrdU ellen-
anyaggal festettük. Ezzel a kétdimenziós-jelöléssel az 
apoptotikus sejtek és a sejtciklusnak  a sejtproliferáci-
óra jellemző S fázisában lévő sejtek %-os arányának 
meghatározására nyílik lehetőség.

IMMUNTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

A perifériás limfociták alpopulációit és aktiváltsági 
állapotát a limfociták felszíni antigénjei ellen termelt, 
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�uoreszcens festékkel jelölt monoklonális ellenanya-
gok segítségével határoztuk meg [6, 7, 8]. A mérést 
áramlási cito�uoriméteren végeztük. A limfocita szub-
populációk meghatározása sejtvonal markerek alapján 
történt: a T sejteket a CD3+, helper T sejteket CD4+/
CD3+, a citotoxikus T sejteket a CD8+/CD3+, a B sej-
teket a CD19+, az NK sejteket CD56+/CD3- fenotípus 
alapján különítettük el. A CD25 (interleukin-2 recep-
tor) és CD71 (transzferrin receptor) molekulák meg-
jelenése a sejtek felszínén a sejtek aktiváltságára utal.

A fehérvérsejtek ölőképességével arányos reaktív 
oxigén intermedier termelést (ROI) Bursttest (Phago-
burst®) kit segítségével mértük. A kitben lévő �uoro-
gén szubsztrátot oxidálják az aktivált granulociták 
által termelt oxigén intermedierek. Az átalakult 
szubsztrát mennyisége arányos az aktiválás során 
keletkezett intermedierek mennyiségével. Az aktivá-
ció fMLP (kemotaktikus peptid), ellenanyaggal opszo-
nizált E. coli, és PMA (phorbol-myrisztil-acetát) hasz-
nálatával történt. A mérést FACSCalibur áramlási 
citométeren végeztük. 

STATISZTIKAI MÓDSZEREK

Az adatok statisztikai elemzését és a szigni#kanciá-
kat Student t-próba segítségével számoltuk ki (p<0,05). 
Az esélyhányadosok (EH) számításánál adatainkat a 
vizsgálati csoporthoz használt kontrollok adataival 
hasonlítottuk össze:

  ahol

EREDMÉNYEK

Citosztatikumokkal exponáltak citogenetikai, 
immuntoxikológiai és klinikai laboratóriumi
vizsgálata

1994 óta összesen 500 citosztatikummal exponált 
kórházi nővér vizsgálatát végeztük el a genotoxikoló-
giai monitor segítségével. A kapott eredményeket 94 
korban egyeztetett nem exponált női kontrollal hason-
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lítottuk össze. A csoportok demográ#ai adatait az I. 
táblázatban tüntettük fel. A citosztatikumokkal expo-
náltak körében egyértelműen igazolható volt a mun-
kakörülmények összefüggése a kromoszóma aberrá-
ció (CA) gyakoriságok csoportátlagának változásával 
(I. táblázat). Azokon az osztályokon, ahol a munkavé-
delmi előírásokat betartották, a CA gyakoriság kont-
rollszintű volt. Azokon az osztályokon pedig, ahol a 
munkakörülmények kifogásolhatók voltak és az expo-
zíció valószínűsíthető volt, ott jelentősen emelkedett 
az SCE és a CA érték. A követéses vizsgálatok pros-
pektív jellege miatt ki tudtuk mutatni, hogy ahol a 
vizsgálatok idején javították a munkavégzés körülmé-
nyeit, azokon a munkahelyeken javultak a CA értékek. 
A különböző expozíciók mellett megvizsgáltuk, hogy 

a dohányzás hogyan függ össze a CA és az SCE érté-
kekkel (I. táblázat). Látható, hogy a CA és SCE értékek 
különösen a dohányzók körében emelkedett a nem 
exponáltakhoz képest [9]. Amíg a dohányzás önmagá-
ban nem okozott szigni#káns különbséget a CA érték-
ben a kontrollok körében, addig a dohányzó citosztati-
kum exponáltaknál közel kétszeresére emelkedett [10]. 

A citosztatikumokkal exponáltak körében szigni#-
káns mértékben a B limfociták száma emelkedett, míg 
az aktivált CD25+ helper T limfocitáké csökkent a 
nem exponált csoporthoz képest. Ugyanakkor opszo-
nizált E. colival, valamint PMA-val stimulált leukoci-
ták reaktív oxigén intermedier (ROI) termelésében 
szigni#káns emelkedést tapasztaltunk a kontroll-cso-
porthoz képest (1. ábra). 

Vizsgálati paraméterek Genotoxikológiailag nem érintett Genotoxikológiailag érintett

Th (%) 43,79 ± 0,56 46,93 ± 0,90 *

NK (%) 12,21 ± 0,43 10,67 ± 0,65 *

Aktivált T sejt (%) 12,70 ± 0,78 16,30 ± 1,10 *

Aktivált Th sejt (%) 18,53 ± 1,10 23,42 ± 1,10 *

Aktivált B sejt (%) 40,78 ± 2,37 50,62 ± 3,57 *

Oxidatív burst (Wuoreszcencencia intenzitás) 526,37 ± 32,67 334,74 ± 17,49 *

II. táblázat
Immunfenotípus változások a citosztatikummal exponált nővérek között 

a genotoxikológiailag érintett és nem érintett csoportban

* szigni(káns a genotoxikológiailag nem érintetthez képest (Student’s t-test, p<0,05)

Vizsgálati 
csoportok

n
Átlag-

életkor
(év ± SE)

Dohányzika 
%

Alkoholt 
fogyasztb 

%

CA
(%)

SCE
(1/mitózis)

Dohányzó
Nem 

dohányzó
Dohányzó

Nem 
dohányzó

Nem 
exponált 

(női) kontroll 
— 94 39,9 ± 1,4 26,6 36,2 1,75 ± 0,44 1,75 ± 0,32 6,92 ± 0,20 6,21 ± 0,18

Citosztati-
kumokkal 

exponáltak

Védelem 
nélkül

339 34,2 ± 0,6 43,9 38,4 2,87 ± 0,26* 1,95 ± 0,17 6,84 ± 0,07* 6,50 ± 0,07

Védelem 
mellett

147 33,2 ± 0,7 43,5 49,0 2,14 ± 0,26 1,97 ± 0,32 6,92 ± 0,09 6,65 ± 0,11

ISO szab-
vány szerint

14 28,9 ± 2,1 42,9 85,7 1,29 ± 0,71 0,29 ± 0,29 6,54 ± 0,26* 5,85 ± 0,10

I. táblázat
A kórházi nővérek demográ/ai adatai, a CA és SCE gyakoriság összefüggése

a munkavédelemmel és a dohányzással

a aktív dohányzó
* szigni(káns a nem dohányzóhoz képest (Student’s t-test, p<0,05)  b kevesebb mint 80g tiszta alkohol
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Tehát a citosztatikum expozíció „érzékenyíti” a 
neutro#l granulocitákat, ezáltal a sejtek a stimulusra 
magasabb ROI-termeléssel válaszolnak. Ez a fokozott 
ölőképesség védelmet jelenthet a kórokozókkal szem-
ben, ugyanakkor fokozott gyulladás hajlamhoz esetleg 
allergiához is vezethet. Mindemellett a dohányzás emel-
te a citosztatikum-exponáltaknál a CD25+/CD3+ és 
CD25+/CD8+ aktivált sejtek arányát[11]. A genotoxi-
kológiai eltérések jelenléte is befolyással bír az immun-
rendszerre. Megvizsgáltuk azoknak a nővéreknek az 
immunfenotípusát, akik a kontrollhoz képest eltérő 
genotoxikológiai paramétereket mutattak. Ezeket a 
mintákat összehasonlítottuk azokkal, akiknél az expo-
zíció ellenére sem alakult ki genotoxicitás. A II. táblá-
zatban foglaltuk össze az eredményeket és megállapí-
tottuk, hogy mind a ®, az aktivált T, ® és B szubpo-
pulációk aránya a nem érintett csoporthoz képest 
szigni#kánsan emelkedett, míg az NK sejtek és az oxi-
datív burst aktivitása jelentősen csökkent [9].

 A citosztatikumokkal exponáltak klinikai laborató-
riumi eredményei a cukor- és zsíranyagcsere zavarára, 
vashiányra, anémiára utaltak. Ezzel párhuzamosan 
végzett morbiditási vizsgálatok szerint körükben foko-
zódott pajzsmirigy betegségekre és a myoma gyakori-
sága. Megítélésünk szerint a vashiányos anémia és a 
különböző pajzsmirigybetegségek halmozódása össze-
függésbe hozható a munkahelyi alacsonydózisú cit-
osztatikum expozícióval [9, 10].

Kemoprevenció citosztatikum exponáltak körében

A citosztatikum exponált nővérek 70–80%-a do-
hányzik, mindamellett, hogy számos vegyszert, gyógy-
szert is alkalmaz munkája során a citosztatikumok 
mellett. Ezért munkahelyi expozíció mellett az élet-
módból adódó komplex hatásoknak tulajdonítjuk a 
talált klinikai, immunológiai és genotoxikológiai elté-
réseket. Ezért az anaemiák kezelésénél nem csupán a 
vas adagolást, hanem a toxikus nehézfémek megköté-
sét is fontosnak tartottuk. Olyan vaspótló kezelést kez-
deményeztünk, amelyet a napi gyógyszertári forga-
lomban be tudnak szerezni, nem túl drága és gyor-
san könnyen felszívódik. Erre leginkább a Humetta 
(Humet Rt.) táplálék-kiegészítő kapszulát találtuk jó-
nak, mert korábbi vizsgálataink során igazoltuk in 
vitro rendszerekben, hogy képes a (részben a dohány-
zás, részben a ciszplatin kezelések miatt volt valószí-
nűsíthető) toxikus nehézfém expozíció okozta terhe-
lést csökkenteni és a vashiányt pótolni [12]. A foglal-
kozási orvossal konzultálva, de teljesen önkéntes ala-
pon – a vashiányos anémiában szenvedő donorok Hu-
metta kapszulát szedtek 3 hónapig. A citosztatiku-
mokkal dolgozók körében végzett kemoprevenció 
hatékonyan csökkentette az oxidatív stresszre vissza-
vezethető genotoxikus károsodások mértékét, a koráb-
ban gátolt apoptózist a várható kontroll szintre emelte 
(III. táblázat). 
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Csoportok n

SCE CA Apoptózis % S-fázis %

1/mitózis % +PHA +PHA

átlag ± SE

Kontroll 35 6,12 ±0,18 1,21 ±0,30 6,35 ±0,44 23,17 ±1,63

Citosztatikum exponáltak

Összes,
1. vizsgálat

57 6,01 ±0,09 4,25 ±0,70* 4,91 ±0,34* 29,52 ±1,05*

Összes,
2. vizsgálat

41 6,58 ±0,16 2,34 ±0,31* 5,62 ±0,21* 32,40 ±0,88*

Kemoprevenció 
előtt

10 6,01 ±0,19 6,50 ±3,22* 4,09 ±0,54* 28,08 ±3,23  

Kemoprevenció 
után

10 6,24 ±0,26 1,60 ±0,58 7,44 ±1,45 29,24 ±1,55*

III. táblázat
Citosztatikum exponáltak követéses vizsgálata, Humetta kezelés hatása a citogenetikai végpontokra,

az apoptotikus sejtfrakcióra és sejtproliferációra

*szigni(káns a kontrollokhoz képest (Student t-próba, p<0,05)
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Az észlelt géntoxikológiai javulásokat a munkakö-
rülmények elrendelt javítása, valamint a kemopreven-
cióra használt antioxidáns készítmény együttes hatá-
sának tulajdonítjuk. Az immuntoxikológiai paraméte-
reket nem befolyásolta a Humettával végzett kemop-
revenciós kezelés. A kemoprevenció hatékonyságának 
monitorozására a kezelés előtt és után klinikai labora-
tóriumi vizsgálatokat végeztünk, melyek a vasanyag-
csere vizsgálatán túl kiterjedtek az egyéb kockázati 
tényezők (zsíranyagcsere, májfunkció, szérum glükóz 
szint) vizsgálatára is. A kemoprevencióban résztvevő 
donorok vizsgálati eredményeit kemoprevencióban 
nem részesült citosztatikum exponált nővérek és kont-
rol donorok adataival hasonlítottuk össze (IV. táblá-
zat). A klinikai laboratóriumi vizsgálatok szerint a ke-
moprevencióban résztvettek csoportjában mind a vas-
hiány mértéke, mind a zsíranyagcserével és a májfunk-
cióval összefüggő emelkedett értékek jelentős javulást 
mutattak [13].

Aszfaltipari munkások követéses  vizsgálata

Az V. táblázatban mutatjuk be az aszfaltipari mun-
kások demográ#ai adatait, átlagéletkorát, dohányzási 
és alkoholfogyasztási szokásaikat és a munkában eltöl-
tött idejüket.

Összesen 89 aszfalt exponált személyt vizsgáltunk 
meg (23 vezetőt, 23 kézi terítőt, 28 gépi terítőt és 15 
aszfalt-keverőt). A vizsgálatok eredményeit 20 bitu-

ment előállító olajipari munkás, ill. 33, korban és nem-
ben egyeztetett, nem exponált ipari kontroll adataihoz 
hasonlítottunk. Az aszfaltipari munkások követéses 
vizsgálatának eredményeit a 2. ábrán mutatjuk be.

A mintavételi időpontok szerint elvégzett vizsgála-
tok két szakaszra bonthatók. Az egyik periódus 1996–
1999 között zajlott, a másik 2003–2006 között. A CA 
értékek változásai egyfelől összefüggnek a munkakör-
rel, másfelől jelentős időbeni ingadozást mutatnak. A 
legmagasabb kromoszóma rendellenességet a rosszul 
szellőző zárt kabinban dolgozó gépi terítők és a keve-
rőtelepi dolgozók között 1997-ben (3,8%) és 1998-ban 
(3,2%), valamint a bitumen gyártók körében 1998-ban 
(5,2%) találtunk. Majd az útburkolók munkakörülmé-
nyeinek fokozott javításával jelentősen lecsökkent a 
CA érték, és 2003-ra elérte az ipari kontroll szintjét, 
majd enyhén újra emelkedni kezdett. A kézi terítők 
között 1996-ban közel 3%-os csoportátlagot találtunk, 
ami egyenletesen csökkent 2003-ig, majd újra emel-
kedni kezdett, ami 2006-ra újra lecsökkent. Ennek oka 
minden bizonnyal a emberben daganatkeltő hatású, az 
eszközök tisztítására, szabálytalanul használt gázolaj 
alkalmazása, ami helyett környezetbarát oldószert kell 
alkalmazni. Ugyancsak javulás, majd romlás követke-
zett be az aszfaltkeverők és bitumen gyártók körében 
is, bár itt sokat tettek a technológiai fegyelem megszi-
lárdításáért [14, 15]. A dohányzás mind az exponált, 
mind a kontroll személyeknél enyhén megemelte az 
SCE és CA gyakoriságokat. A második vizsgálati perió-
dusban a genotoxikológiai paraméterek meghatározá-

Betegségek
Kontroll

Citosztatikum exponáltak

Humettát nem szedett Humettát szedett

I. vizsgálat II. vizsgálat I. vizsgálat II. vizsgálat

gyakoriság (%)

Vashiányos anémia 19,4 12,8 18,8 30 20

Csökkent szérum 
vas szint

28,6 21,3 34,4 80 40

Emelkedett 
szérum vas szint

12,2 6,4 6,3 0 0

Lipid anyagcsere 
eltérés

10,2 23,4 18,8 20 10

Májfunciós
eltérések

3,1 12,8 15,6 20 10

IV. táblázat
Citosztatikum exponáltak követéses vizsgálata:

Humetta kezelés hatása a klinikai laboratóriumi vizsgálatok eredményeire
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sa mellett, immuntoxikológiai vizsgálatokat is végez-
tünk. Ezek kimutatták, hogy az összes csoportban, 
tehát munkakörtől függetlenül, mind a T, mind a B 
sejtek aktivációja fokozódott a kontrollokhoz képest. 
Az expozíció és a krónikus betegségek között az ipari 
munkásoknál speci#kus betegséghalmozódást nem 
tudtunk kimutatni [14].

Olajipari benzol exponált munkások követéses 
vizsgálata

A VI. táblázatban mutatjuk be az olajiparban dolgo-
zó, benzolt előállító munkások demográ#ai adatait és 
követéses citogenetikai vizsgálataik (CA és SCE) össze-
sített eredményét, melyet 87 ipari kontroll mintájához 

149a citogenetikai monitor szerepe a rákmegelőzésben

Csoportok n

Kor (év)
Expozíciós 

idő (év)
Dohányzik (valaha)

Alkoholt fogyaszt
(kevesebb, mint 80 g

tiszta alkohol)

átlag±SE n % n %

Ipari kontroll 33 39,48±2,37 0 15 45,45 20 60,61

Vezetők 23 45,79±1,40 5,97±1,40 9 39,13 19 82,61

Kézi terítők 23 32,98±1,39 9,40±1,11 18 78,26 16 69,57

Gépi terítők 28 38,68±1,05 13,83±1,14 14 50,00 19 67,86

Keverőtelepi dolgozók 15 38,77±1,08 11,64±0,96 13 86,67 12 80,00

Bitumen előállítók 20 43,5 ± 0,8 21,7 ± 0,7 10 50,00 13 65,00

V. táblázat
Aszfaltipari munkások demográ/ai adatai

2. ábra
Aszfaltipari munkások követéses vizsgálata (CA gyakoriságok)

6

5

4

3

2

1

0

CA%

Év

1996 1997 1998 1999 2003 2004 2005 2006

Gépi terítők Keverőtelepi dolgozók BitumengyártókKézi terítőkVezetők
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hasonlítottunk. Ennek értelmében a benzol exponál-
tak CA és SCE értéke szigni#kánsan magasabb volt a 
kontrolloknál. Az immunológiai vizsgálatokban a ben-
zol exponáltaknál, az aszfaltipari munkásokhoz hason-
lóan, meg#gyelhető, hogy az aktivált T és B limfociták 
aránya emelkedett a kontroll csoporthoz viszonyítva.

A követések során, évenként átlagosan 20 főt, min-
dig nyár elején, május-június hónapban vizsgáltunk. 
A követéses vizsgálatok átlageredményei, és a munka-
térben uralkodó benzol csúcskoncentráció mért ada-
tai a 3. ábrán láthatóak. A követéses vizsgálatok elején 
jelentősen emelkedett CA gyakoriság, időnkénti �uk-
tuációkkal, folyamatosan csökkent. A légtéri benzol 
csúcskoncentráció a vizsgálatok elején igen magas 

volt, ami folyamatosan, időnkénti kiugrásokkal, az 
évek folyamán jelentősen lecsökkent. A légtéri benzol 
csúcskoncentráció a mérések alapján határérték alatti 
értékeket mutatott 2001 óta. A CA gyakoriság csökke-
nése 2003-ig egyértelmű összefüggésben van munka-
helyi benzol csúcskoncentrációk csökkenésével. Az 
utóbbi évek magas CA gyakorisága tehát valószínűleg 
nem a benzol expozíciónak tudható be [16,6]

KÖVETKEZTETÉSEK

Az elmúlt 25 év során, egyre bővülő metodikai skála 
segítségével, közel 8 ezer donor genotoxikológiai vizs-

Csoportok n
Kor (év)

Expozíciós 
idő (év)

Dohányzik 1
Alkoholt 

fogyaszt 2
CA (%)

SCE (1/
mitózis)

átlag ± SE % átlag ± SE

Ipari kontroll 87 38,6± 1,1 - 42,5 40,2 1,58 ± 0,24 5,71 ± 0,12

Benzol 85 38,3 ± 0,4 14,8 ± 0,4 40,0 63,5 3,08 ± 0,18* 6,59 ± 0,06*

1 valaha dohányzó     2 kevesebb mint 80g tiszta alkohol      * szigni(káns a kontrollhoz képest (p<0,05)

VI. táblázat
Benzol exponált olajipari munkások demográ/ai és citogenetikai adatai

3. ábra
A munkahelyi benzol koncentráció és kromoszóma aberrációs gyakoriság összefüggése

benzol exponált dolgozók követéses vizsgálata során 
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gálatát végeztük el. Az eredmények értékelésénél meg-
próbáltuk megkeresni azokat a tényezőket, amelyek a 
jelentős géntoxikus hatások kialakulásához vezettek, 
ill. értékelni azokat a primer prevenciós (részben ké-
miai biztonsági, részben kemoprevenciós) erőfeszíté-
seket, amelyek következtében a vizsgált csoportokban 
a hatás biomarkerek értékeinek jelentős javulása kö-
vetkezett be.

Jelen tanulmányban részletesen bemutattuk a kór-
házi nővérek citosztatikus infúzió alkalmazása kap-
csán kialakuló, immár 12 éve követett genotoxikoló-
giai változásait, az immuntoxikológiai és klinikai para-
méterek alakulásával összefüggésben. A citosztatiku-
mokkal exponáltak körében egyértelműen igazolható 
volt a munkakörülmények összefüggése a CA gyako-
riságok csoportátlagának változásával. Különösen fon-
tos az érintett osztályokon a kezeléseket végző, ill. a 
kezelt betegeket ápoló személyzet fokozott védelme. 
Míg a citosztatikus keverékinfúziók kiszerelésénél az 
előírásokat általában betartják, ill. betartatják, jelentős 
tapasztalatlanság mutatkozik a további munkafolya-
matoknál alkalmazandó védelem tekintetében. Itt a 
legjelentősebb probléma a különböző eredetű percu-
tan expozíciók gyakori előfordulása. Azokon az osztá-
lyokon azonban, ahol a kezelések és az ápolás során is 
alkalmazzák a módszertani útmutatókban leírt egy-
szerű preventív intézkedéseket, a javuló tendencia 
egyértelműen bizonyítható. 

Az ipari munkások köréből két követéses vizsgálati 
csoport adatait ismertettük részletesebben. 20 éve kö-
vetjük a benzol előállítását végzőket és 8 évig követtük 
az aszfaltipari munkásokat. A vizsgálatok igazolták, 
hogy a jelenleg alkalmazott, alacsony PAH tartalmú 
aszfaltok genotoxikus hatása a ma használt technoló-
giák mellett minimális. Csupán a kézi aszfaltozók kör-
ében lehetett tapasztalni ingadozást, ami részben abból 
adódott, hogy az ismételt vizsgálatok során újabb 
exponált dolgozók kerültek be a csoportba, másrészt a 
munkavédelem időről-időre fellazult. 

Mindkét követés kapcsán megállapítottuk, hogy a 
munkakörülmények javításával a genotoxicitás is 
csökken, míg az időszakos lazulás, vagy fokozott expo-
zíciós esemény a paraméterek romlását eredményezi. 
Miután a genotoxicitás időben elhúzódó folyamat (4–
5 hónap), független az aktuális higiénés állapotoktól, a 
valós expozíciós viszonyok hatásának feltárására is 
alkalmas. Olaj és aszfaltipari munkások követéses vizs-
gálata során megállapítottuk, hogy a kromoszóma 
aberrációk (CA) és a testvérkromatid kicserélődés 

(sister chromatid exchange SCE) az expozíció mérté-
kével arányosan emelkedett, majd a körülmények 
javulását követően, némi időeltolódással a kromoszó-
ma rendellenességek száma csökkent. Az expozíció és 
a krónikus betegségek között az ipari munkásoknál 
speci#kus betegséghalmozódást nem tudtunk kimu-
tatni. A citosztatikus expozíciónak kitett nővérek ese-
tében viszont a vashiányos anémia és a pajzsmirigybe-
tegségek halmozódása összefüggésbe hozható a mun-
kahelyi expozícióval.

Követéses vizsgálataink jól mutatják, hogy a több-
végpontos humán geno- és immuntoxikológiai moni-
tor időben képes jelezni a limfocitákon bekövetkező 
szomatikus génkárosodásokat. Eredményeinket össze-
foglalva megállapíthatjuk, hogy a gén- és immuntoxi-
kológiai monitor segítségével az exponáltak, így pl. a 
kórházi nővérek egészségromlása előre jelezhető, ami-
vel megteremtődik a célzott beavatkozás lehetősége, 
még a klinikai tünetek megjelenése előtt. A citosztati-
kum exponált nővérek körében a vashiányos anémia 
kezelését jelöltük meg a kemoprevenció elsődleges 
irányvonalának. Az in vitro kísérleti rendszerekben 
hatásos kemoprevenciós anyagnak bizonyuló Humet-
ta táplálék-kiegészítő, a citosztatikumokkal dolgozók 
körében mint kemoprevenciós anyag a munkakörül-
mények javulásával együtt hatékonyan csökkentette a 
genotoxikus károsodások mértékét.

A vizsgálatokat az NKFP 1/B-47/2004. számú pályá-
zat anyagi támogatásával végeztük el.
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Az egészségtudatos magatartást ösztönző konstruk-
ciók közül társadalmi egyeztetés előtt áll a TÁMOP 
6.1.1. Tudományos bizonyítékokon alapuló egészségfej-
lesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző 
szintjei számára elnevezésű konstrukció 500 millió Ft 
keretösszegű pályázata. A pályázat keretében a közok-
tatás számára egészségfejlesztési koncepció, a szak-
képzés és a felsőoktatás számára tananyagfejlesztés, 
kiemelten digitális tartalomfejlesztés tervezett. A pá-
lyázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. ápri-
lisban tervezi társadalmi egyeztetésre bocsátani.

 A TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletfor-
máló életmódprogramok konstrukció automatikus 
pályázati keretére beérkezett 2181 pályázat támogat-
ható igényeinek kielégítése érdekében az automatikus 
pályázat akciótervi kerete megduplázódott: 4,8 milliárd 
Ft áll rendelkezésre, mely színtéralapú életmódprogra-
mokat, illetve 10 ezer lakosnál kisebb lakosságú tele-
pülések egészségfejlesztési projektjeit célozza.

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal TÁMOP 6.1.4. 
„Koragyermekkori program (0-7 év) című, 2,5 Mrd Ft 
támogatási igényű projektjavaslatának feltételek mel-
letti akciótervi nevesítését a Kormány 2010. március 
24-i döntésével jóváhagyta. 

A projekt lehetőséget nyújt a koragyermekkori álla-
potfelmérés és szűrés rendszerének felülvizsgálatára, 
informatikai hátterének komplex fejlesztésére, az ága-
zatközi együttműködést támogató protokollfejlesztés-
re és ezzel összefüggésben a védőnők és a gyermekor-
vosok képzésére.
A projekt tervezett főbb tevékenységei:

– Ágazatközi együttműködések fejlesztése, adatcse-
re a komplex gondozás érdekében.

– Szakmai és adatvédelmi követelményeknek meg-
felelő informatikai infrastruktúra fejlesztése, majd 
ennek eredményeként megbízható statisztikai 
adatgyűjtés, amely az egyes gyermekek fejlődési 
lehetőségeinek javításán túlmenően térségi és 
közösségi programok megalapozására is alkalmas.

– Kutatások, elemzések és protokollok fejlesztése a 
veszélyeztetettség felismerésére és a beavatkozásra.

– Képzésfejlesztés, oktatói képzés, továbbképzés 
védőnők és orvosok számára.

– A leghátrányosabb térségekben indítandó komp-
lex, a humán szakemberek együttműködésén 
alapuló programok megalapozása, modellezése.

– Kommunikációs tevékenység, tájékoztató anya-
gok, a szülők számára könnyen érthető kiadvá-
nyok szerkesztése, sokszorosítása. 

– Az informatikai fejlesztéshez szükséges eszköz és 
szo¥ver, illetve a módszertani háttér kialakításá-
hoz szükséges egyéb eszköz, bútor és berendezés 
beszerzése.

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal TÁMOP 6.2.3. 
„Országos egészségmonitorozási rendszer kiépítése” 
című, 900 millió Ft támogatási igényű projektjavasla-
tát a Kormány 2010. március 24-i döntésével feltéte-
lekkel nevesítette. 

A projekt fő célja valamennyi döntéshozatali szint 
egészségügyi, egészségi adatokkal és elemzésekkel való 
ellátottságának megalapozása és biztosítása, segítve 
ezzel a megalapozott és szükségletekre épülő tervezési, 
döntési gyakorlatot. A végrehajtásban a népegészség-
ügyi képzést végző egyetemek és kutatóhelyek vesznek 
részt konzorciumi partnerként. A projekt a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem NFT I. keretében megvaló-
sított fejlesztése keretében létrehozott Északkelet-
Magyarország Egészségobszervatórium megvalósítási 
tapasztalataira épülve további két régiót lefedő egész-
ségobszervatórium létrehozására irányul. A kétéves 
projektidőszakban megvalósul a rendszer alapjainak 
letétele: szakemberek térinformatikai, epidemiológiai, 
minőségbiztosítási képzése, közös adatfeldolgozási 
módszertan kidolgozása, a HMAP országos kiterjesz-
tése, az adatbázisok összekötése. A feldolgozások egy 
része rendszeresen – évente, negyedévente, havonta – 
készül el standardizált adattartalommal, más részük 
igény szerint, eseti jellegű megrendelésre.

153új magyarország fejlesztési terv

Hírek az Új Magyarország Fejlesztési Terv
népegészségügyi TÁMOP programjainak megvalósításáról
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