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Az egészségi állapot alakulása egy ország társadal-
mi-gazdasági és politikai folyamatai „eredmény indi-
kátoraként” is értelmezhető, hiszen az egészség önma-
gában vett érték, a jólét egyik alapvető összetevője, 
továbbá a társadalmi és gazdasági tényezők alapvetően 
befolyásolják az egyének egészségi állapotát. A 2000-
es évek végén a magyar népesség és az EU legjobb 
helyzetű országainak népessége életesélyei között – 
számos összetevőben – nagyobb volt a távolság, mint a 
rendszerváltozáskor. A magyar fér4ak 40 éves korban 
várható élettartama 1989-ben 7,5 évvel, 2008-ban pe-
dig már 8,2 évvel maradt el az EU három legjobb hely-
zetű országának az átlagától1. A magyar népesség egész-
ségi állapotának a társadalmi egyenlőtlenségekben mé-
lyen gyökerező egyenlőtlenségei – ahogy a lapszám 
írásai is mutatják – egyszerre jelentenek egészségügyi, 
szociális, gazdasági és politikai kérdést. Havasi Éva 
írása a jogi aspektust is hangsúlyozza: az egészséghez va-
ló jog az emberi méltóság, az emberi jogok és a demok-
ratikus normák érvényesülésének egyik alapvető 
dimenziója.

Ez a tematikus lapszám azzal a céllal készült, hogy 
– az egészségi állapot egyenlőtlenségeire vonatkozó 
újabb kutatási eredményekkel, azok szélesebb, elmé-
leti, társadalmi-gazdasági és nemzetközi kontextusba 
helyezésével – felhívja a 4gyelmet az egyenlőtlenségek 
csökkentését célzó közpolitikai stratégia és cselekvés 
szükségességére.

A nemzetközi színtéren a 2000-es évek közepétől – 
hosszú „elfelejtettség” után – ismét fokozott 4gyelmet 
kaptak az egészség egyenlőtlenségei. Az Egészségügyi 
Világszervezet (EVSZ) és az Európai Unió helyzetfel-
táró és a tagállamaikat az egyenlőtlenségeket csökken-
tő közpolitikákra ösztönöző legújabb dokumentumai-
val, állásfoglalásaival részletesen foglalkozik Gyebnár 
Brigitta és Vokó Zoltán, valamint Pusztai Zsó4a tanul-
mánya. Ez utóbbi írás az EVSZ Európai Irodája által az 
egészség társadalmi meghatározóinak európai átte-
kintésére létrehozott, folyamatban lévő programot mu-
tatja be. Az egészség egyenlőtlenségei iránti növekvő 

4gyelem része egy általánosabb szemléletváltozásnak. 
egyrészt a gazdasági növekedés és társadalmi fejlődés 
kapcsolatára2, másrészt az egészség, egészségügy és 
gazdaság kapcsolatrendszerére vonatkozóan. E mögött 
számos tényező együttes hatása húzódik meg. Az elem-
zések és a társadalmi és politikai feszültségek is látha-
tóvá tették, hogy a 80-as és 90-es években végbement 
gazdasági növekedés egyáltalán nem vezetett a jólét 
általános növekedéséhez, hanem azt a társadalmi egyen-
lőtlenségek jelentős növekedése kísérte. A társadalmi 
polarizáció, dezintegráció, politikai szélsőségek erősö-
dése nemcsak az egyének jólétét, biztonságát, közérze-
tét veszélyeztetik, hanem a hosszú távú gazdasági fej-
lődést is. A demográ4ai változások, a gazdaságilag ak-
tív népesség arányának csökkenése is ráirányította a 
4gyelmet a gazdasági növekedés emberi tényezőire. 
Az gazdaság és egészség közötti viszony leegyszerűsí-
tett, egyirányú szemlélete helyett teret nyert az egész-
ségi állapotnak az egyének munkateljesítményére és a 
gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának elismeré-
se – aminek komplexitásával részletesen foglalkozik 
Kollányi Zsó4a cikke. A 2008-ban kibontakozó gazda-
sági válság azonban megállítani látszik ezt a folyama-
tot, mielőtt jelentősebb hatást gyakorolhatott volna a 
tényleges kormányzati politikákra. A pénzügyi rend-
szer megmentését célzó kormányzati beavatkozások 
óriási költségvetési hiányokat generáltak, amelyek csök-
kentése most minden más közpolitikai célt háttérbe 
szorítani látszik. A válság többszörösen is kedvezőtle-
nül hat az egészség(ügy)re: súlyosbítja az egészség 
egyenlőtlenségeit meghatározó társadalmi kockázato-
kat, másrészt tovább szűkíti az egyenlőtlenségek csök-
kentésére elérhető forrásokat. Ezt támasztja alá Anglia 
példájával Vanessa Saliba és Martin McKee cikke is.

Időszerű-e, reális-e – a jelenlegi magyar gazdasági 
és egészségügyi problémák közepette – arra törekedni, 
hogy a közpolitikai döntéshozóknak, az egészségügyi 
szakembereknek és a közvéleményt alakítóknak a 4gyel-
mét az egészségi állapot egyenlőtlenségeire irányítsuk? 
Olyan időszakban, amikor az egészségügyben minde-

63előszó

1 A nők esetében 5,8 és 6,0 év volt a megfelelő adat, azaz a távolság a nők esetében sem csökkent.
2 Ezt jelzi például az Istambul Declaration (30, June, 2007), amelynek aláírói az European Commission, OECD, Organisation of the Islamic Conference, 

United Nations, UN Development Programme, the World Bank voltak, továbbá a francia kormány által – Joseph E. Stiglitz és Amartya Sen Nobel-
díjas közgazdászok vezetésével – létrehozott Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 2009-ben közre-
adott jelentése. Ezek a dokumentumok arra hívják fel a $gyelmet, hogy a GDP-növekedés mutatója nem alkalmas a fenntartható gazdasági, 
társadalmi és környezeti fejlődés mérésére – így egyoldalú használata a megfelelő kormányzati politikák kialakítását is gátolja.
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nekelőtt „tüzet kellene oltani” – megállítani az orvo-
sok, egészségügyi dolgozók elvándorlásának a felgyor-
sulását. Amikor a költségvetési hiány csökkentésének 
abszolút prioritása megszüntetni látszik minden mér-
legelést a hiánycsökkentés eszközeinek társadalmi költ-
ségeire vonatkozóan. Amikor a társadalom nagy része 
mindenekelőtt a munkanélküliség, a növekvő létbi-
zonytalanság problémáira várná az adekvát politikai 
válaszokat. Havasi Éva, Szívós Péter, Tokaji Károlyné 
és Vokó Zoltán írásaiból kirajzolódó látlelet mutatja, 
hogy sürgetően időszerű lenne az egészség-egyenlőt-
lenségek csökkentését célul tűző kormányzati stratégia 
kialakítása. Szívós Péter cikke a szélesebb kontextust 
rajzolja meg: a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 
elmúlt három évtizedbeli alakulását összegzi, bemu-
tatva az egyenlőtlenségek jelentős növekedését a 2007 
és 2009 közötti időszakban. Vokó Zoltán és Havasi Éva 
cikkei az egészségi állapot drámai mértékű társadalmi 
egyenlőtlenségeit elemzik. Vokó Zoltán – az Európai 
Lakossági Egészségfelmérés (ELEF) 2009 adatain ala-
pulva – kimutatja, hogy az utóbbi években a jövedelmi 
helyzet szerepe az iskolázottsághoz képest hangsúlyo-
sabbá vált az objektív egészégi állapot meghatározásá-
ban. Az anyagi helyzetüket nagyon rossznak vélők kö-
rében a rossz/nagyon rossz vélt egészség esélye 6-szor, 
a korlátozottság esélye 7-szer, a krónikus betegségek 
esélye mintegy 3-szor nagyobb volt, mint az anyagi 
helyzetüket nagyon jónak vélők esetén. Havasi Éva ta-
nulmánya – szintén az ELEF adatait használva – a men-
tális egészség súlyos egyenlőtlenségeire hívja fel a 4gyel-
met. A mentális állapot vizsgált jellemzői – boldogság 
hiánya, szomorúság, nyugalom hiánya, idegesség – jó-
val nagyobb arányban terhelik azokat, akik amúgy is 
betegek. Az objektíve és szubjektíve is betegek majd-
nem fele (46%) mondta magáról, hogy ritkán, vagy 
soha nem érezte magát boldognak (a megkérdezés 
előtti négy hetét alapul véve). Az alsófokú végzettségű, 
fejletlen településen élő (a település-fejlettségi mutató 
alsó ötödébe tartozó) legalacsonyabb jövedelmi ötöd-
be tartozó felnőtt népességben azok aránya, akik rit-
kán, vagy soha nem érezte magát boldognak közel 2,5-
szerese, mint a felsőfokú végzettségű, fejlett települé-
sen élő (a település-fejlettségi mutató alsó ötödébe tar-
tozó) legmagasabb jövedelmi ötödbe tartozó felnőtt 

népességben. Tokaji Károlyné tanulmánya újabb ada-
lékokat szolgáltat ahhoz, hogy az egészségügyi ellátó-
rendszer hozzáférési egyenlőtlenségei tovább növelik 
a különbséget az egyes társadalmi csoportok élethely-
zetében.

A lapszám néhány alapvető probléma kiemelésére 
törekedett – így számos kérdés kimaradt az összeállí-
tásból. Ezek közül kettőt emelek ki: a romák és a gyer-
mekek egészségi állapotát. A romák egészségi állapo-
tával behatóan foglalkozott a Népegészségügy 86. évf. 
1. számában Ádány Róza és munkatársainak a cikke. 
A gyermekek helyzete különösen aggasztó, hiszen az 
életesélyek, a felnőttkori egészség-kockázatok szem-
pontjából az egyik meghatározó tényező a korai gyer-
mekkor. Szívós Péter tanulmánya bemutatja, hogy ma 
Magyarországon a 0–15 évesek gyermekek több mint 
20 százaléka szegénységben él (az általános, közel 14%-
os szegénységi rátát messze meghaladó ez az érték). 
Egy nemzetközi kutatás3 megdöbbentő adata, hogy az 
OECD országok közül nálunk a legnagyobbak a gyer-
mekek egészségi állapotának egyenlőtlenségei, és az 
anyagi helyzet egyenlőtlenségeit tekintve is az utolsó 
három ország között vagyunk. A gyermekek oktatási 
és egészségi egyenlőtlenségeinek mérséklése iránt való-
ban elkötelezett közpolitika hiányában a társadalom 
polarizálódása, szétszakadása tovább mélyülhet a követ-
kező évtizedekben – veszélyeztetve a gazdasági növe-
kedés emberi feltételeit is.

Vanessa Saliba és Martin McKee – az egészség tár-
sadalmi tényezőinek befolyásolására irányuló angol 
kormányzati politikákat áttekintő – cikke több szem-
pontból is nagyon tanulságos számunkra. Az egyik 
szempont a politika és a kutatás kapcsolata. A 70-es és 
a 90-es évek végén és 2010-ben a Munkáspárti kormá-
nyok megrendelésére született – az angol népesség egész-
ség-egyenlőtlenségeire vonatkozó – átfogó elemzések 
(függetlenül attól, hogy a felelősük kormányzati tiszt-
viselő vagy egyetemi professzor volt-e) példázzák a ku-
tatás és a politikai közötti párbeszédet is. A 1970-es 
évek vége óta a magyar kutatók is jelentős tudásanya-
got halmoztak fel a halandósági viszonyokban, a népes-
ség egészségében, továbbá az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférés esélyeiben mutatkozó társadalmi egyen-
lőtlenségekről4. Azonban a politika „közönyére” nem 

3 UNICEF Innocenti Research Centre, Report Card 9, The children left behind – A league table of inequality in child well-being in the world’s rich 
countries, UNICEF IRC, Florence, 2010

4 Az ebben a számban publikálók korábbi munkáin kívül – a teljesség igénye és a konkrét művekre való hivatkozás nélkül – Ádány Róza, Antal Z. 
László, Boján Ferenc, Bondár Éva, Császi Lajos, Daróczi Etelka, Gárdos Éva, Hablicsek László, Józan Péter, Kaposvári Csilla, Klinger András, Kopp 
Mária, Losonczi Ágnes, Makara Péter, Skrabszki Árpád, Szalai Júlia, Tóth Ildikó, Pauka Tibor és Vitrai József munkáit, továbbá az Országos Lakossági 
Egészségfelmérés (OLEF) keretében készült tanulmányokat említem meg.
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tudtak igazán hatást gyakorolni. A kormányzatok ré-
széről soha nem mutatkozott érdeklődés, nem érke-
zett megrendelés az angol példákhoz hasonló átfogó 
elemzések iránt. Az összehasonlítást érdemlő másik 
kérdés a kormányzati programok megvalósításának érté-
kelése. Az angol Parlament és Kormány több alkalom-
mal értékelte, hogy ténylegesen milyen intézkedések 
születtek a programok keretében és ezek milyen hatást 
gyakoroltak az egészség-egyenlőtlenségekre. Nálunk, 
sajnálatos módon nem születtek hasonló értékelések a 
népegészségügyi programokról, amelyek problémáit 
Gyebnár Brigitta és Vokó Zoltán írása a következőkép-
pen összegi: „Az összes eddigi népegészségügyi prog-
ramról elmondható, hogy nem helyeztek kellő hang-
súlyt a végrehajtás feltételrendszerének biztosítására. 
Az ambiciózus tervek így jobbára megvalósítatlanok 
maradtak. A kormányzati szakpolitikákban az ágaza-
tok közötti, egészségszempontú koordináció sem volt 
hatékony. A népegészségügy nem vált horizontális köz-
politikává. Az egészséget meghatározó legfontosabb té-
nyezők nagy része az egészségügyi szektoron kívül esik. 
A népegészségügyben szükséges országos és helyi szin-
teken megjelenő tevékenységek ágazatközi és szakmák 
közötti koordinációt igényelnek, amelyek mechaniz-
musai elégtelenül működtek, vagy ki sem alakultak. 
Az egészséghatás vizsgálatok széleskörű bevezetése 
elmaradt.” Nemcsak a kormányzati magatartásban len-
ne szükség változásra. Füzesi Zsuzsa és szerzőtársai-
nak – a helyi önkormányzatoknak, a munkáltatóknak 
és a civil társadalomnak az egészségre ható társadal-
mi-gazdasági tényezők alakításában lehetséges szere-
pét tárgyaló – írása rámutat ezen szereplők közötti 

együttműködést akadályozó tényezőkre. A szerzők –
többek között – kiemelik a bizalom hiányának a szere-
pét, hangsúlyozva, hogy a bizalom legfontosabb össze-
tevőit a kompetencia (szakmai, képességbeli hiteles-
ség) és a jellem (amellyel a szervezetek is rendelkez-
nek) adják.

A bizalomhiány nemcsak az egészséget és az egész-
ségügy jobb működését veszélyezteti. Havasi Éva írása 
hivatkozik egy Gallup WorldPoll5 felmérésből kapott 
sokkoló adatra: „a magyar megkérdezettek egyharma-
da (34%) helyezte magát — a jövőjét illetően — a tíz-
fokú képzeletbeli elégedettségi létra alsó négy fokának 
valamelyikére. A fejlett világban példátlan az, hogy az 
emberek ilyen magas százaléka látja ilyen sötéten a 
jövőjét... 120 ország közül a 117. helyre kerültünk 
(Zimbabwe, Haiti és Burundi után).” A jövőbe vetett 
bizalom hiánya nemcsak betegítheti, hanem általáno-
san béníthatja, a társadalmi és gazdasági fejlődésben 
visszafoghatja a magyar társadalmat.

 Gyebnár Brigitta és Vokó Zoltán cikke a népegész-
ségügyi stratégia megújítását is ígéri, továbbá hangsú-
lyozza: „a Semmelweis Terv alapján a méltánytalan egyen-
lőtlenségek csökkentése érdekében kiemelt feladat a 
szociális, oktatási, foglalkoztatási és egészségügyi ellá-
tások összehangolt fejlesztése és alkalmazása a hátrá-
nyos helyzetű térségekben – különös tekintettel a gyer-
mekvállalásra készülőkre és a gyermekeket támogató 
ellátásokra.” Lesz-e tényleges politikai elkötelezettség, 
elégséges forrás, együttműködési készség és bizalom a 
megvalósításhoz?

Prof. Dr. Orosz Éva
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5 Lásd Manchin Róbert: Zimbabwe, Burundi és Magyarország – Adalék az érzelmi tőke és a remény méréséhez.  http://www.gallup.hu/Gallup/
release/zimbabwe_090605.htm

   Nem egyetlen kutatás adatáról van csak szó: az európai társadalmak hangulati állapotát mérő Eurobarometer felmérések kimutatták, hogy 
Európában Magyarország extrém helyzetben van a jövőbe vetett bizalom hiányának a tekintetében.



Szívós Péter

Összefoglalás: A „Társadalmi riport 2010” kötetében megjelent három tanulmány alapján áttekintjük a 
magyarországi egyenlőtlenségek alakulásának néhány tendenciáját.  Először a társadalom szerkezetének, 
így egyenlőtlenségi viszonyainak is két fontos meghatározó elemét: a képzettség és a foglalkoztatottság 
alaptendenciáit vizsgáljuk. Majd a jövedelmi egyenlőtlenség néhány elemét tárjuk fel, a 2007–2009 közöt-
ti évek változásainak magyarázatát is keresve. Végül a jövedelmi egyenlőtlenség egyik fontos következmé-
nyét a relatív szegénységet elemezzük. Az elmúlt évtizedek társadalomszerkezeti változásainak hátterében 
nagyrészt a lakosság iskolázottságának emelkedése áll, amit bizonyos mértékig a felsőoktatásban résztve-
vők számának folyamatos növekedése determinált. A rendszerváltást követően a piaci alapokon működő 
munkaerőpiacra történő átállás következtében a foglalkoztatottak számának gyors és drasztikus zsugoro-
dása történt, amely azóta sem változott lényegesen. A jövedelmi egyenlőtlenség alakulását egy fordított U 
írja le, legmagasabb pontja a 2000-es évek elején volt. Sem, az egyenlőtlenség sem a szegénység mértéke 
nem kiemelkedő mértékű az európai összehasonlítás alapján. A szegénység meghatározó tényezői hosszú 
évek óta stabilak: a munkaerőpiacról való kizáródás, a nagycsalád és a roma származás a legerősebb meg-
határozók.
Kulcsszavak: társadalmi változás, szociális problémák, társadalmi osztályok

Summary: This analysis intends to draw some characteristics of the socio-economic inequality in Hungary. 
On the basis of three articles of TARKI’s Social Report 2010, $rst we focus on two principles of social and 
inequality structure: the basic trends of education attainment and labour market, and then investigate income 
inequality and monetary poverty, applying some basic measures and socio-demographic breakdowns. Over 
the past decades, changes of social structure have been relied largely on the rise of population’s education 
level, which to some extent, was determined by the continuous increase in the number of participants at the 
higher education. After the transition to a market-based labour market, the number of employees rapidly and 
dramatically declined, and it was stabilised on that low level. The evolution of income inequality can be 
described by an inverted U with the highest point in the early-2000s. Neither the income inequality, nor the 
material poverty level is high in European comparison. The main determinants of poverty are stable for many 
years: the labour market exclusion, the large family and the Roma origin are the strongest determinants.
Keywords: social change, social problems, social classes

Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek alakulása 
Magyarországon

Some trends of socio-economic inequalities in 
Hungary

Társadalomkutatási Intézet Zrt. – 1112 Budapest, Budaörsi út 45. – Tel.: (1) 309 7675 – E-mail: szivos@tarki.hu

Cikkünkben a Társadalmi riport 2010 évi kötetében 
megjelent három tanulmány alapján tekintjük át a ma-
gyarországi egyenlőtlenségek alakulásának néhány ten-
denciáját.  Először Kolosi Tamás és Keller Tamás cikke 
[1] alapján vázoljuk a társadalom szerkezetének, így 
egyenlőtlenségi viszonyainak is két fontos meghatáro-
zó elemét: a képzettség és a foglalkoztatottság alapten-

denciáit. A 2. fejezet Tóth István György cikke [2] alap-
ján a jövedelmi egyenlőtlenség néhány elemét tárja fel, 
a 2007–2009 közötti évek változásainak magyarázatát 
is keresve. Végül Gábos Andrással írt tanulmányunk 
[3] alapján a jövedelmi egyenlőtlenség egyik fontos 
következményét a relatív szegénységet vizsgáljuk: a mér-
tékek bemutatása mellett néhány fontos társadalmi 
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csoport helyzetét bemutatva, a szegénység meghatáro-
zó faktorait is jelezni szándékozunk.

A MUNKAERŐPIACON TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK 
1982 ÉS 2009 KÖZÖTT

A munkaerőpiac területén időhorizontunk majd 
harminc éves, annak érdekében, hogy a tendenciák mi-
nél inkább érzékelhetővé váljanak [4, 5]. E területen a 
két leglényegesebb változás a foglalkoztatottak számá-
nak nagyon jelentős csökkenése, és a munkaerő is-
kolázottabbá válása. Az elemzések eredményei egyéb-
ként azt sugallják, hogy az elmúlt harminc év társada-
lomszerkezeti változásainak hátterében is részben a 
lakosság iskolázottságának emelkedése áll, amit bizo-
nyos mértékig a felsőoktatásban résztvevők számának 
folyamatos növekedése determinál. Az I. táblázatban 
közölt adataink lényegében ennek a felsőoktatási ex-
panziónak az előbb viszonylag lassan, majd a rend-
szerváltás után felgyorsuló tovagyűrűző hatását mutat-
ják. 2009-ben a legfeljebb általános iskolát végzettek 
aránya az 1982-es szint 60%-a, míg a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők aránya több mint kétszeresére 
nőtt. Adataink egyébként nemcsak a felsőoktatási ex-

panzió hatását mutatják, hanem a lakosság általános 
értelemben vett iskolázottabbá válását is. Az iskolá-
zottság emelkedése kapcsán fontos megjegyezni, hogy 
közvetlenül a rendszerváltás után (1982 és 1992 között) 
abszolút értelemben jobban emelkedett az érettségi-
zettek aránya (6 százalékpont), mint a felsőfokú vég-
zettségűeké (4 százalékpont). A felsőoktatási expanzió 
igazi hatását tehát csak az 1990-es évek második felé-
től, illetve az ezredfordulótól igazolják vissza a száma-
ink.

Az eddigiekben a lakosság iskolázottság szerinti 
megoszlásáról beszéltünk. Lényegében az említett ten-
denciák érvényesülnek jóval kontúrosabban, ha a mun-
kaerőpiacon alkalmazásban állók iskolai végzettség 
szerinti megoszlását vizsgáljuk (II. táblázat). Megálla-
pítható, hogy az elmúlt egy emberöltőnyi idő alatt a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya körülbelül negyedére csökkent a munkaerőpi-
acon – feltehetőleg azért, mert elsősorban ez a csoport 
szorult ki onnan – a felsőfokú végzettségűek aránya 
pedig közel megháromszorozódott. Érdekes módon 
ez utóbbi csoport már közvetlenül a rendszerváltás 
után szinte duplájára nőtt. Részben azért, mert egyre 
nagyobb igény volt a képzett munkaerőre, az igazi ok 
azonban inkább a képzetlen munkaerő munkaerő-

Iskolai végzettség 1982 1992 2003 2009

Legfeljebb 8 általános 53,8 44,9 38,1 32,4

Szakmunkásképző 24,4 23,4 28,7 29,9

Érettségi 15,9 21,8 22,4 24,6

Felsőfokú 5,8 9,9 10,8 13,0

N 15 553 4 480 4 852 4 012

I. táblázat
A tanulók nélküli lakosság legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása 1982 és 2009 között (%)

Forrás: 1982 – Rétegződésmodell Vizsgálat, 1992 – Magyar Háztartás Panel (MHP), 2003 és 2009 – TÁRKI Háztartás Monitor felvételek

Iskolai végzettség 1982 1992 2003 2009

Legfeljebb 8 általános 39,9 23,4 12,8 9,2

Szakmunkásképző 30,2 31,7 35,6 34,1

Érettségi 21,8 29,4 33,0 35,2

Felsőfokú 8,1 15,5 18,5 21,5

N 9 282 2 184 1 738 1 388

II. táblázat
A jelenleg alkalmazásban állók iskolázottság szerinti megoszlása 1982 és 2009 között (%)

Forrás: 1982 – Rétegződésmodell Vizsgálat, 1992 – Magyar Háztartás Panel (MHP), 2003 és 2009 – TÁRKI Háztartás Monitor felvételek
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piacról történő kiszorulása (vagyis a tört nevezője 
csökkent). 

Részben a magasan képzett munkaerő felértékelő-
dése miatt, részben egy piaci alapokon működő mun-
kaerőpiacra történő átállás következtében a foglalkoz-
tatottak (alkalmazottak, vállalkozók, alkalmi munkát 
végzők és nyugdíj mellett dolgozók) számának drasz-
tikus zsugorodása olvasható ki a III. táblázatból. A 16 
év feletti népesség körében a foglalkoztatottak aránya 
1982-es 63,3%-ról 2009-re 42,3%-ra csökkent, azaz 
körülbelül kétharmadára szűkült a foglalkoztatottak 
köre. A csökkenés feltehetőleg rögtön a rendszerváltás 
után bekövetkezett, a foglalkoztatottak száma ugyanis 
1992-ben már csak az 1982-es szint háromnegyedét 

tette ki, azóta tehát további, de már kisebb mértékű 
szűkülésről beszélhetünk. Abszolút értelemben is 1982 
és 1992 között csökkent leginkább a foglalkoztatottak 
köre (13,6 százalékponttal). A foglalkoztatottság be-
szűkülése egyébként kisebb mértékben (5 százalék-
pont) a munkaerőpiacról átmenetileg kiszoruló mun-
kanélküli, és nagyobb mértékben a tartósan kiszorult 
– feltehetőleg korkedvezményes nyugdíjba vagy rok-
kantnyugdíjba menekült – nyugdíjas (7,6 százalék-
pont) kategóriák növekedését jelentette a rendszervál-
tás után. A nyugdíjasok számának kisebb mértékű 
további emelkedését mutatják az adataink 1992 köve-
tően is. Ez részben magyarázható a magyar társada-
lom átalakuló korszerkezetével – egyre többen vannak 

Gazdasági aktivitás 1982 1992 2003 2009

Alkalmazott 55,2 41,6 38,8 36,8

Vállalkozó 2,0 3,8 4,8 4,3

Alkalmi munkás 1,9 1,0 1,8 1,2

Nyugdíj mellett dolgozik 4,2 1,6 0,7 0,0

Gyesen vagy gyeden van 2,9 3,7 3,8 3,1

Munkanélküli 0,0 5,0 5,2 10,3

Nyugdíjas 23,8 31,4 32,1 33,1

Eltartott 10,0 11,9 12,9 11,1

N 15 839 4 317 4 787 4 070

III. táblázat
A 16 év feletti népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 1982 és 2009 között (%)

Forrás: 1982 – Rétegződésmodell Vizsgálat, 1992 – Magyar Háztartás Panel (MHP), 2003 és 2009 – TÁRKI Háztartás Monitor felvételek

A foglalkozás típusa 1982 1992 2003 2009

Felsővezető 1,3 2,0 2,5 2,1

Középvezető 2,0 4,3 5,0 2,7

Alsóvezető 6,5 6,8 4,4 2,8

Beosztott értelmiségi 5,5 8,8 11,4 14,1

Egyéb szellemi 27,5 16,2 13,0 14,1

Önálló foglalkozású 3,3 7,8 11,0 9,7

Szakmunkás 26,8 24,5 29,7 34,8

Betanított munkás 16,9 23,7 21,5 18,8

Mezőgazdasági $zikai 10,3 5,9 1,5 0,8

N 9 282 2 184 1 738 1 388

IV. táblázat
Az alkalmazásban állók foglalkozás szerinti megoszlása 1982 és 2009 között (%)

Forrás: 1982 – Rétegződésmodell Vizsgálat, 1992 – Magyar Háztartás Panel (MHP), 2003 és 2009 – TÁRKI Háztartás Monitor felvételek
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ugyanis a nyugdíj korhatárnál idősebb állampolgárok. 
Érdekes módon azonban az arányszám annak ellenére 
emelkedett, hogy 1998-tól folyamatosan feljebb toló-
dik a nyugdíjkorhatár.

További érdemleges átrendeződés a vállalkozók szá-
mának megduplázódása is, ami szintén feltehetőleg 
azonnal a rendszerváltás után megtörtént. A TÁRKI 
más kutatásai alapján tudjuk, hogy a munkanélküliek 
aránya 1992 követően 5–7% között mozgott. Bizonyos, 
hogy a 2009-es 10%-os érték a gazdasági válság hatása, 
kérdés ugyanakkor, hogy ebben a számban egy átme-
neti „sokkhatás” vagy egy tartós szintbeli emelkedés 
fog majd tükröződni.

Külön is megvizsgáltuk a foglalkozási szerkezet 
átalakulását (IV. táblázat). Adataink szerint a foglalko-
zási szerkezet egységesen felfelé tolódott el. Ez azt je-
lenti, hogy a foglalkoztatottak foglalkozási hierarchiá-
ban elfoglalt pozíciója általánosan javult, ezzel pedig 
mé-lyült a szakadék a foglalkoztatottak és az inaktívak 
között.

Az elmúlt harminc évben a legnagyobb népesség-
számot érintő átrendeződés a foglalkozási hierarchia 
alján történt. A mezőgazdasági 4zikai munkát végzők 
10% körüli aránya töredékére csökkent. Ezzel párhu-
zamosan megnőtt a vizsgált időszak elején a betanított 

munkások, majd a vizsgált időszak második felében a 
szakmunkások csoportja. Szintén jelentős változás 
történt a foglalkozási hierarchia közepén. Az egyéb 
szellemi munkát végzők csoportja ugyanis felére csök-
kent. Ebben az esetben már nehezebb egyértelműen 
megmondani, hogy pontosan hová – melyik irányba 
– történt az áramlás ebből a kategóriából, lévén négy 
keresztmetszeti vizsgálatról szó. Feltehetőleg az iskolá-
zottabbak előtt megnyílt a beosztott értelmiségivé vá-
lás lehetősége, ugyanakkor meglátásunk szerint e fog-
lalkozási kategória előtt a munkásosztályba való lesüly-
lyedés útja is nyitva állt. Számszerűen kisebb – társa-
dalmi jelentőségét tekintve azonban annál nagyobb – 
a jelentősége annak, hogy a felső- és középvezetők szá-
ma megduplázódott. Kérdéses – a jelen kutatás keretei 
között azonban részletesebben nem vizsgált –, hogy a 
középvezetők számában történt 2009-es csökkenés 
mivel magyarázható. Az alsóvezetők számának apadá-
sa a vizsgált időperiódus második felétől azonban ért-
hető: ebbe a csoportba ugyanis alacsonyabb iskolá-
zottsággal is be lehetett kerülni, például művezetőként 
vagy brigádvezetőként. Feltételezhetően ezeknek a fog-
lalkozási csoportoknak a kiszelektálódása magyarázza 
az alsóvezetők számának csökkenését. Végül, ahogy 
arról a gazdasági aktivitás kapcsán már szóltunk – 
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1. ábra
Egyes egy főre jutó jövedelmek alapján képzett népességtizedek 

részesedése az összes jövedelemből 1962 és 2009 között

Forrás: 1962–1987 – KSH Jövedelem-felvételek alapján [8], HI1. táblázat)
              1992–1996 – Magyar Háztartás Panel I–VI. hullámai, 2000–2009: TÁRKI Háztartás Monitor [9, 10].
Megjegyzés: S1, S5, S6, S10 a legalsó, a két középső és a legfelső decilisek részesedése az összes jövedelemből.
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ugyanakkor itt is fontosnak tartjuk megemlíteni –, az 
önálló foglalkozásúak számának drasztikus emelkedé-
se ebben a részletesebb, foglalkozásalapú felbontásban 
szintén megmutatkozik még akkor is, ha 1,3 százalék-
pontos csökkenésük az utolsó két évben feltehetőleg a 
gazdasági válság hatását mutatja. A fentiekben elem-
zett társadalomszerkezeti és munkaerőpiaci változá-
sok mellett az itt nem tárgyalt demográ4ai tendenciák, 
és az állami újraelosztás állnak a jövedelem eloszlásá-
nak mozgásai mögött, így a jövedelmi egyenlőtlenség 
alakulása mögött. 

A JÖVEDELEM-ELOSZLÁS FONTOSABB 
MUTATÓI

A jövedelem-eloszlás hosszabb távú alakulásának 
szokásos illusztrációja a legfelső (S10), a két középső 
(S5+S6), valamint a legalsó decilisek (S1) összes jöve-

delemből vett relatív részesedését mutatja be (lásd 1. 
ábra, az egy főre jutó jövedelmek vonatkozásában). 
Eszerint a legfelső decilis részesedése 1962 és 1982 kö-
zött csökkent, majd 1982 és 2003 között folyamato-
san emelkedett, azóta viszont ismét csökkenőben van. 
A legalsó decilis relatív részesedése egészen 2007-ig 
ezzel pontosan szimmetrikusan ellenkező irányba vál-
tozott: 1962 és 1982 között növekedett, majd 1982-től 
2003-ig csökkent, s a következő két adatfelvétel során 
nagyjából stabil maradt. Jelenlegi adatfelvételünk sze-
rint azonban 2007 és 2009 között a legalsó decilis rela-
tív részesedése viszonylag jelentősen csökkent. A leg-
utóbbi periódusban tehát a gazdagoknak és a szegé-
nyeknek is rosszabb lett a helyzete, de a szegényeknek 
lényegesen rosszabb.

Az egy főre jutó jövedelmek legfelső és a legalsó 
jövedelmi deciliseinek átlagai közötti arány 2007 és 
2009 között növekedett, az akkori 6,8-es értékről 7,2-
re (V. táblázat). Ez statisztikai értelemben szigni4káns, 

Az egyes személyi decilisek átlagjövedelmei, Ft/hó

1987 1992 1996 2000 2003 2005 2007 2009

Legalsó decilis 2 352 3 653 5 707 10 668 17 149 20 803 24 205 23 193

2. 3 161 5 612 8 751 16 278 26 177 31 108 35 628 36 363

3. 3 621 6 556 10 986 19 830 32 247 38 335 44 035 46 048

4. 4 043 7 293 12 855 23 210 38 097 44 948 51 144 53 632

5. 4 479 7 994 14 602 26 425 43 417 51 408 57 923 62 042

6. 4 944 8 711 16 325 29 712 48 441 57 260 64 992 70 661

7. 5 499 9 715 18 134 33 318 54 778 64 300 71 818 78 978

8. 6 208 11 112 20 737 38 276 63 190 73 726 81 400 90 642

9. 7 301 13 440 25 352 46 741 76 771 91 070 97 717 109 480

Legfelső decilis 11 014 21 776 42 835 80 752 138 885 158 497 163 955 167 167

Átlag 5 262 9 587 17 627 32 517 53 900 63 117 69 258 73 816

Fontosabb egyenlőtlenségi mutatók (személyi eloszlásból)

1987 1992 1996 2000 2003 2005 2007 2009

S1 4,5 3,8 3,2 3,3 3,2 3,3 3,5 3,1

S5 + S6 17,9 17,4 17,5 17,3 17,1 17,1 17,7 18,0

S10 20,9 22,7 24,3 24,8 25,7 25,1 23,6 22,6

S10/S1 4,6 6,0 7,5 7,6 8,1 7,6 6,8 7,2

Gini-együttható 0,244 0,266 0,300 0,306 0,316 0,308 0,288 0,292

V. táblázat
Az egy főre jutó háztartási jövedelmek személyek közötti eloszlásának 

fontosabb egyenlőtlenségi mutatói Magyarországon, 1987–2009

Forrás: 1987 – KSH Jövedelem-felvétel, 1992–1996 – MHP, 1998–2009 – TÁRKI Háztartás Monitor
Megjegyzés: Az 1992 és 2007 közötti években a feltüntetett év az adatfelvétel éve.
A referencia időszak az előző év áprilisától az adott év márciusáig tart az 1992–2001. évi felvételekben és októbertől szeptemberig a 2003., 2005., 
2007. évi felvételekben. 2009-re vonatkozóan az adatfelvétel 2010 február-márciusában zajlott.
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bár nem túl nagy emelkedést jelent1. Az egy főre jutó 
jövedelmekre számolt, a teljes jövedelemelosztást jel-
lemző Gini-mutató kis mértékű emelkedést mutat. 
A táblázat adatai azt mutatják, hogy az alsó decilis 
részesedése az összes jövedelemből viszonylag jelentő-
sen (3,5%-ról 3,1%-ra) csökkent. Ilyen mértékű esés 
legutóbb 1992 és 1996 között következett be. Ugyan-
akkor a legfelső decilis részesedése is csökkent vala-
mennyit, lényegében folytatva a 2003–2005 óta meg4 -
gyelhető tendenciát. 

Az eloszlási, egyenlőtlenségi változások elemzésé-
nél a következőkben a legutóbbi évekre fókuszálunk. 
2009-ben a háztartások egy főre jutó nettó jövedelmé-
nek átlaga az összes személyre számítva havi 74 ezer Ft 
volt (V. táblázat). Ez a 2007-es vizsgálat átlagjövedel-
méhez (69 ezer Ft) képest mintegy 7%-os nominális 
növekedést jelentett. A két adatfelvételi periódus, vala-
mivel kevesebb mint két és fél év során a fogyasztói 
árindex mintegy 114%-os volt. Összességében tehát a 
háztartások átlagjövedelmei kb. 7%-os reálérték vesz-
tésen mentek keresztül, az egyes jövedelmi decilisek 

között jelentős mértékű szórással. Nominális értékben 
átlag felett a felső-közép rétegek (6., 7., 8. és 9. decili-
sek) jövedelmei emelkedtek, ám még ezeknek a növe-
kedési indexe is elmaradt az adott időszak in; ációs 
indexétől (2. ábra). A jövedelemeloszlás két szélén az 
átlaghoz képest lényegesen eltérő tendenciák követ-
keztek be (nyilván teljesen más okokból). A legalsó 
decilis átlagjövedelmei nominális értékben is estek, a 
legfelső decilis átlagjövedelmei nominálisan változat-
lanok maradtak2.

Az eloszlás „belsejében” lezajló változásokat segít-
het bemutatni az ún. polarizálódási tendenciák elem-
zése, amelyet mi most kétféleképpen teszünk meg. 
Először a különböző jövedelmi csoportok közötti jö-
vedelmi polarizálódást vizsgáljuk, utána pedig a fog-
lalkoztatás háztartások közötti eloszlását tükröző fog-
lalkozási polarizálódást mutatjuk be.

A jövedelmi polarizálódási folyamat azt jelenti, 
hogy a szélső társadalmi csoportok eltávolodnak a kö-
zéptől és egyszerre nő a szegények és a gazdagok rela-
tív részaránya a társadalomban. Ennek egyik repre-
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2. ábra
Az egyes ekvivalens jövedelem (e=0,73) alapján képzett személyi decilisek 

átlagjövedelmeinek változása 2007 és 2009 között

Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor 2007, 2009.
Magyarázat: Az ábra az egyes decilisek átlagjövedelmének növekedési dinamikáját mutatja a 2007-es és 2009-es vizsgálat közötti időszakban. Ebben 
a nagyjából két és fél évben az in@ áció – mint korábban említettük – 14%-os volt (szaggatott vonal). Ha minden decilis az adott időszakban az 
adatfelvételben mért átlagos mértékben növekedett volna, akkor az egységesen 7%-os növekedést jelentett volna (pontozott vonal). A folyamatos 
vonal a nominálisan változatlan szintet illusztrálja.
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1 A jövedelemeloszlás szélességét nemzetközi kontextusban, EU27 összehasonlításban [6], illetve az OECD-országok összevetésében [7] mutatja be. 
A TÁRKI jövedelem-eloszlási adatait inkább az OECD-kötet mutatja be, bár az egymásnak néha ellentmondó különböző magyar adatokat az utóbbi 
kötetben is elemezzük.

2 Megjegyzendő, hogy a jövedelemeloszlás két szélén az átlagok mindig lényegesen nagyobb belső szórást takarnak (el). Erre a kérdésre az eloszlás 
két szélére eltérő módon érzékeny egyenlőtlenségi mutatók elemzése során még külön is ki kell térni. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy becslé-
sünk szerint a Háztartás Monitor vizsgálat a teljes magyar jövedelemeloszlás alsó és felső 3%-át biztosan nem tudja befogni, ezáltal az összes itt 
közölt szórási érték (különösen a két szélső decilis belső szórására vonatkozóan) egészen biztosan alsó becslésnek tekinthető.
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zentációjához úgy juthatunk, ha vesszük az összes, 
személyi ekvivalens jövedelem alapján sorba rendezett 
személyt a periódus elején, majd megvizsgáljuk, hogy 
közülük mennyi az egyes decilisek töréspontjaiban 
elhelyezkedők jövedelme. Ezután a decilis törésponto-
kat (jelen esetben a mediánjövedelem emelkedési 
dinamikájával) de; áljuk, majd megnézzük, hogy az 
így képzett decilis-határok közé a népesség hány szá-
zaléka fog tartozni. A 3. ábrán a 2005-ös adatok ter-
mészetesen minden decilisben pontosan ugyanannyi 
embert (10%-ot) tüntetnek föl. Ha nem történt volna 
változás a decilis-határok relatív értékeiben, akkor 
értelemszerűen 2007-ben és 2009-ben is a népesség-
nek pontosan 10%-a tartozna a „2005-ös” decilisekbe.

A korábbi, 2007-es vizsgálatok elemzése során (lásd 
Szivós–Tóth szerk. 2008) egyfajta „de-polarizálódást” 
(a felső középosztályok lecsúszását és az alsó közép-
osztályok relatív pozíciójának emelkedését) 4 gyelhet-
tünk meg, amelyet a 2003 körüli ún. „jóléti rendszer-
váltás” és a 2006–2007-es 4 skális konszolidációs cso-
mag együttes hatásának tudtunk be. Mostani, legfris-
sebb adataink szerint a legjelentősebb változás a jöve-
delemeloszlás alsó szélén bekövetkezett polarizálódás, 
a 2005-ös szinten de4 niált alacsony jövedelműek ará-
nyának növekedése. Emellett még egyfajta lecsúszást 
4 gyelhetünk meg a 10. és 9., valamint a 7. és a 6. decilis 
vonatkozásában (3. ábra).

A foglalkoztatottsági polarizálódás elemzéséhez a 
háztartások munkaerőpiaci kapcsolódása szerint öt 
különböző háztartástípust különítettünk el. Az első 
kategóriába azok tartoznak, ahol a háztartásfő foglal-
koztatott, de a többi háztartástag nem az (vagy azért, 
mert nincs más felnőtt tag a háztartásban, vagy azért 
mert esetleg inaktív a többi felnőtt). Egy másik kategó-
riába azok a háztartások tartoznak, amelyekben a ház-
tartásfőn kívül van más foglalkoztatott is. Ez a kategó-
ria vegyes abban a tekintetben, hogy a legalább két fog-
lalkoztatotton kívül nem de4 niáljuk az inaktívak szá-
mát, így ők bármennyien lehetnek. A harmadik kategó-
riába azok tartoznak, ahol a háztartásfő inaktív (vagy 
munkanélkülinek minősül, vagy teljesen a munkaerő-
piacon kívüli inaktív). Értelemszerűen ebben a típus-
ban egyáltalán nincsenek gazdaságilag aktív szemé-
lyek. A következő két kategóriát az különbözteti meg 
egymástól, hogy bár mindkettőben nyugdíjas a ház-
tartásfő, az egyik típusban van foglalkoztatott, a másik-
ban viszont nincsen.

2007 és 2009 között becslésünk szerint csökkent 
azoknak a személyeknek a népességen belüli aránya, 
akik olyan háztartásban élnek, ahol a háztartásfő fog-
lalkoztatott. Különösen azoké csökkent nagyobb mér-
tékben, akiknek a háztartásába korábban legalább két 
foglalkoztatott volt (4. ábra). Növekedett viszont az 
olyan háztartásokban élők aránya, ahol nincs aktív 
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3. ábra
Személyek megoszlása 2005-ben, 2007-ben és 2009-ben a 2005-ös decilis-eloszlás 

mediánjövedelemre de* ált töréspontjai által kijelölt jövedelmi sávokban (%)

Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor 2005, 2007 és 2009
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foglalkoztatott (a háztartásfő vagy inaktív, vagy nyug-
díjas). A válság, foglalkozási hatásait tekintve tehát az 
aktív keresővel rendelkező háztartásokban élők szá-
mát úgy csökkentette, hogy az elsősorban a legalább 
két keresős háztartásokat érintette súlyosabban3.

A JÖVEDELMI SZEGÉNYSÉG 
MAGYARORSZÁGON

A szegénység mértéke

Magyarországon 2009-ben a teljes népesség 13,9%-
át tekinthetjük szegénynek (VI. táblázat), ennyien él-
nek az OECD2-es skálával számított, éves ekvivalens 
háztartásjövedelem 60%-ánál alacsonyabb jövedelem-
ből. Becslésünk szerint Magyarországon, 2009-ben a 
szegénységi küszöb (ekvivalens) értéke mintegy 700 
ezer forint volt. Összehasonlítva a korábbi adatokkal, 
azt látjuk, hogy a relatív jövedelmi szegénység 2007-
hez képest mintegy 1,3 százalékponttal (statisztikailag 
is szigni4káns mértékben) emelkedett, a 2000-es évek 
szinten maradó periódusa után. A 2007 és 2009 közöt-

ti növekedés jelentősebb mértékű, mint a korábbi enyhe 
ingadozások, és ennek nyomán a szegénység kockáza-
ta ma az 1990-es évek közepén meg4gyelthez hasonló 
nagyságú.

 A relatív jövedelmi szegénység mérése a szegénység 
és a társadalmi kirekesztettség mutatói közül a legin-
kább sztenderdizáltak közé tartozik a nemzetközi szak-
irodalomban. Egy-egy ország helyzetére vonatkozó 
becslésünk azonban különböző lehet aszerint, hogy 
például milyen módszertan szerint „osztjuk meg” a 
jövedelmeket a háztartás tagjai között, vagy hogy a 
jövedelemeloszlás mely pontját jelöljük ki szegénységi 
küszöbnek. Miközben a nemzetközi összehasonlítást 
jelentős mértékben megkönnyíti az egységes módszer-
tan alkalmazása, a helyzetelemzést segíthetik az alter-
natív speci4kációk. A VII. táblázatban három külön-
böző ekvivalenciaskálával számított szegénységi rátát 
mutatunk be. A hosszú távú trendek tekintetében nincs 
nagy eltérés a különböző módszertanok mentén, bár 
meg kell jegyezni, hogy például 2003–2005 között az 
elmozdulás iránya is eltér egymástól a különböző ská-
lák alkalmazásával. Tanulmányunk szempontjából a 
legfontosabb megállapítás az, hogy 2009-ben mindhá-

3 A fent de$niált háztartástípusok relatív jövedelmi helyzete is átalakult kis mértékben. Azoknak a relatív jövedelmi pozíciója, akiknek a háztartásá-
ban legalább egy foglalkoztatott van, kis mértékben javult (illetve a reálértékben nézzük, kevésbé romlott), a többieké pedig (legalábbis relatíve) 
lényegében nem változott.
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4. ábra
Meghatározott foglalkoztatottsági összetételű háztartásokban élő személyek 

száma 2007-ben és 2009-ben (becslés, ezer fő)

Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor 2007 és 2009
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rom skála alkalmazása esetén a szegénységi ráták szig-
ni4kánsan megemelkedtek az előző mért értékekhez 
képest.

Magyarországon a szegénység kockázata lényege-
sen az európai átlag alatt maradt. A KSH adatai alap-
ján Magyarország a legalacsonyabb szegénységi rátájú 
országok közé tartozik, de a TÁRKI eredményei is az 
alsó és a középső harmad határára helyezik hazánkat. 
Azt is meg4gyelhetjük, hogy a szegénység kiterjedtsé-
gének 2007 és 2009 közötti növekedése – amennyiben 
más országok helyzetét e tekintetben változatlannak 
tekintjük, ami a váláság időszakában különösen koc-
kázatos feltételezés – alig mozdítaná el Magyarorszá-
got ezen a képzeletbeli ranglistán.

A szegénység meghatározói

A teljes népességet jellemző aggregált szegénységi 
mutatók mögött a népesség és a háztartások fő jellem-
zői szerint jelentős eltérések húzódnak meg. A sze-
génység legfontosabb közvetlen meghatározóit a ház-
tartás munkaerő-piaci kapcsolódása, valamint a ház-

tartás demográ4ai jellemzői (háztartáslétszám és a 
háztartás összetétele) jelentik. Ezzel összhangban, 
korábbi elemzéseinket [11–13] kiegészítjük a munka-
intenzitás és háztartás gazdasági aktivitása (a felnőtt 
háztartástagok gazdasági aktivitás szerinti összetételé-
vel) is. Az EUROSTAT munkaintenzitás indikátora 
azt méri, hogy a munkaképes korú (18–64 éves) ház-
tartástagok az elméletileg lehetséges egyéves időkeret-
ből mennyit (hány hónapot) töltöttek el foglalkozta-
tottként (teljes, illetve részmunkaidőben). A munka-
intenzitás mutatója a laekeni indikátorrendszer része4. 
A háztartás gazdasági aktivitása a háztartásfő és a töb-
bi családtag aktivitásából képez típusokat. Ez a mutató 
ebben a formában nem része az Európai Bizottság szo-
ciális területen alkalmazott indikátor-portfóliójának, 
de alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a jövedele-
megyenlőtlenségek és a szegénység egyik legfontosabb 
meghatározójának szerepét azonos de4níció mellett 
vizsgáljuk.

A szegénység meghatározó faktorai közül először a 
munkaerőpiac szerepét emeljük ki. A munkaintenzi-
tás és a szegénységi kockázat közötti kapcsolat Magyar-

1996 2000 2003 2005 2007 2009

Szegénységi ráta (%) 14,2 12,9 13,5 12,0 12,6 13,9

Szegénységi küszöb-érték 
(Ft, mindenkori érték)

171 912 304 804 500 672 579 600 663 429 703 062

Szegénységi rés (%) 16,8 19,1 18,9 19,3 18,3 21,8

VI. táblázat
A relatív jövedelmi szegénység fő mutatóinak alakulása, 1996–2009

Forrás: Magyar Háztartás Panel 1996, TÁRKI Háztartás Monitor 2000–2009.
Megjegyzés: A szegénységi határt az OECD2-skálával számított ekvivalens mediánjövedelem 60%-ában határoztuk meg.

1992 1996 2000 2003 2005 2007 2009

Egy főre jutó 10,1 17,0 16,3 16,8 16,9 16,7 18,0

OECD1-skála 10,3 14,9 13,6 13,6 13,2 12,8 15,2

OECD2-skála 11,9 14,2 12,9 13,5 12,0 12,6 13,9

VII. táblázat
A relatív jövedelmi szegénység kiterjedtsége a különböző fogyasztási skálával számolva, 1992–2009 (%)

Forrás: Magyar Háztartás Panel 1992 és 1996; TÁRKI Háztartás Monitor 2000–2009.
Megjegyzés: Az OECD1-skála esetében a háztartás első felnőtt tagjához 1,0-es, a többi felnőtthöz 0,7-es, míg a gyermekekhez (0–15 évesek) 0,5-ös 
fogyasztási súlyt rendelünk. Az OECD2-skála esetében a háztartás első felnőtt tagjához 1,0-es, a többi felnőtthöz 0,5-es, míg a gyermekekhez (0–13 
évesek) 0,3-es fogyasztási súlyt rendelünk.

4 A munkaintenzitás mérését a Monitor vizsgálathoz igazítottuk, ami némileg eltér az EUROSTAT által alkalmazott sztenderdtől. Bővebben lásd az 
EU-SILC adatállomány dokumentációját és a TÁRKI által készített jelentést [14]. Az ötkategóriás közlés sem EUROSTAT sztenderd, használatát a 
szegénység kiterjedtsége és a háztartás munkaintenzitása közötti kapcsolat természete indokolja. A munkaintenzitás változó és a szegénységi 
kockázat kapcsolatáról nemzetközi összehasonlításban bővebben lásd [14].
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országon, az Európai Unió más tagállamaihoz hason-
lóan, szoros és egyértelműen negatív: minél többen és 
minél többet dolgoznak a háztartás aktív korú tagjai, 
annál kisebb valószínűséggel élnek a háztartás tagjai a 
szegénységi küszöbnél alacsonyabb jövedelemből (5. 
ábra, VIII. táblázat). 

Azokban a háztartásokban, ahol minden munkaké-
pes korú személy a teljes évet végigdolgozza a szegény-
ségi kockázata mindössze 5–6%-a az átlagosnak, míg 
ott, ahol senki sem dolgozott az elmúlt évben, a sze-
génység kockázata az átlag két és félszerese. A szegény-
ségi kockázat szempontjából a törésvonal nem első-
sorban a nulla munkaintenzitású háztartásokban élők 
és a többiek, hanem a 0,5-nél alacsonyabb munkain-
tenzitású háztartásokban élők, és az annál szorosabb 
munkaerő-piaci kapcsolódású háztatásokban élők kö-
zött húzódik. Mivel a munkaintenzitás egyszerre tar-
talmaz a háztartás összetételére és a munkaképes korú 
tagok gazdasági aktivitására vonatkozó információkat, 
az egyes értékek nagyon sokféle egyedi esetet takar-
hatnak. Ezzel együtt, Magyarországon a nem nulla, de 
0,5-nél kisebb munkaintenzitású háztartások nagy 
valószínűséggel azok, ahol az egyik felnőtt háztartás-
tag teljes munkaidőben dolgozik, miközben legalább 
két aktív korú háztartástag (pl. a házastárs, élettárs 
mellett az idősebb gyermek, nagyszülő) nincs jelen a 
munkaerő-piacon. Ezzel szemben a 0,5-es munkain-
tenzitású háztartások nagy valószínűséggel olyanok, 

ahol a két aktív korú háztartástag közül az egyik teljes 
munkaidőben foglalkoztatott, míg a másik inaktív. 

A munkaintenzitás eloszlása jelentős mértékben 
különbözik az Európai Unió tagországaiban. Ezek a 
különbségek jellemzően a munkanélküliség és az inak-
tivitás mértékétől, a részmunkaidős munkavállalás gya-
koriságától, valamint ezek háztartási szintű kombiná-
lódásának az együttélési mintákkal való együttjárásá-
tól függenek. Ennek megfelelően a skandináv orszá-
gokban nagyon magas az 1, vagy ahhoz közeli munka-
intenzitás-érték, néhány kontinentális országban (pl. 
Hollandia, Belgium, Ausztria) a másfél keresős család-
modell dominanciája miatt a 0,5–1 közötti értékek, 
míg a dél-európai és néhány kelet-európai országban  
– az egykeresős családok nagy aránya miatt – a 0,5 kö-
rüli értékek aránya magas. A munkaintenzitás és a sze-
génységi kockázat kapcsolatát nagymértékben befo-
lyásolja a munkaerőpiacon elérhető keresetek nagysá-
ga és a jóléti transzferek eloszlása. Ennek megfelelően, 
ugyanahhoz a munkaintenzitás-értékhez különböző 
szegénységi ráta tartozhat. Például a németországi nuk-
leáris, egykeresős családok (az apa magas keresete és a 
családtámogatások célzottsága miatt) lényegesen ki-
sebb valószínűséggel lesznek szegények, mint a déli tag-
országokban, ahol a jóléti ellátások szintje alacsony, 
a többgenerációs családok előfordulása gyakoribb, a regi-
onális minták nagyon erősek, az apa keresete pedig gyak-
ran nem elég a szegénységből való kiemelkedésre [14].
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5. ábra
A szegénységi kockázat a munkaintenzitás mértéke szerint, 2009 (%)

Forrás: Saját számítások a TÁRKI Háztartás Monitor 2009 alapján.
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A munkaerőpiac szegénységre gyakorolt erős meg-
határozó erejét tapasztaljuk akkor is, amikor a háztar-
tások aktivitási típusait vizsgáljuk (VIII. táblázat). 
Adataink azt mutatják, hogy azok a háztartások, ahol 
a háztartásfő foglalkoztatott és van rajta kívül még 
más is alkalmazásban, nagymértékben védettek a sze-
génységtől – kockázatuk az átlagos érték negyede. 
Szintén relatíve előnyös helyzetben vannak azok a ház-
tartások, ahol a háztartásfő az egyedüli kenyérkereső, 
illetve azok, ahol a háztartásfő nyugdíjas és rajta kívül 
van még foglalkoztatott a háztartásban. Azok a nyug-
díjas fővel rendelkező háztartások, ahol nincs aktív 
kereső, az átlagnál valamelyest rosszabb helyzetben 
vannak a jövedelmi szegénység kiterjedését nézve. 
A leginkább magas szegénységi rátát és magas kocká-
zatot azokban a háztartásokban tapasztaljuk, ahol a 
háztartásfő munkanélküli vagy inaktív, körükben a 
szegénységi ráta 47%-os, az átlag több mint háromszo-
rosa. 

Ezeket az eredményeket a 2007. évivel összehason-
lítva megállapíthatjuk, hogy – bár az általános minta 
állandóságot mutat – a háztartásfő inaktivitása, mun-
kanélkülisége ma nagyobb szerepet játszik a szegény-
ség kockázatában, mint két évvel korábban. 2007-ről 
2009-re csökkent és az átlagos értéknél kisebb lett a 
szegénység kockázata azok körében, ahol a háztartás-
főn kívül nincs más aktív háztartástag, miközben az 
inaktív, munkanélküli háztartásfő jelenléte – az egyéb-
ként is rendkívül magasnál – valamelyest nagyobb 
kockázatot jelent ma, mint két évvel ezelőtt.

Az általános szegénységi ráta mellett annak fonto-
sabb társadalmi csoportok szerinti vizsgálta is részét 
képezi a laekeni indikátorrendszernek. Tanulmányunk-
ban ezek közül a demográ4ai változók (életkor, ház-
tartástípus) és településtípus szerinti, valamint a har-
madik szintű, tehát nemzeti hatáskörben meghatáro-
zott indikátorok fontosságára való tekintettel a roma/
nem roma bontásokat mutatjuk be.

2007 2009

A háztartás munkaintenzitása*

MI=0 na. 35,8

MI=0,01–0,49 na. 26,0

MI=0,50 na. 10,2

MI=0,51–0,99 na. 5,2

MI=1,0 na. 0,8

Összesen 12,6 14,4

A háztartás gazdasági aktivitása

Háztartásfő foglalkoztatott, más nem 14,7 9,9

Háztartásfő foglalkoztatott, más is 4,1 3,6

Háztartásfő inaktív vagy munkanélküli 41,3 47,3

Háztartásfő nyugdíjas, nincs foglalkoztatott 15,0 16,6

Háztartásfő nyugdíjas, van foglalkoztatott 8,4 5,0

Összesen 12,6 13,8

Településtípus

Budapest 5,4 2,0

Város 11,1 12,6

Község 18,2 21,6

Összesen 12,6 13,9

VIII. táblázat
A relatív jövedelmi szegénység kiterjedtsége a háztartás munkaintenzitása és

aktivitási összetétele szerint, 2007, 2009 (%)

Forrás: TÁRKI Háztartás Monitor 2007, 2009
Megjegyzés: A szegénységi határt az OECD2-skálával számított ekvivalens mediánjövedelem 60%-ában határoztuk meg.
MI – munkaintenzitás. 
* A munkaintenzitás szerinti eloszlások bemutatása 2007-re, a vonatkozó információk hiányában nem lehetséges. 



népegészségügy / 89. évfolyam 2. szám

77társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek alakulása magyarországon

1996 2000 2003 2005 2007 2009

Nem korcsoportonként

0–15 éves Fér$ 23,5 16,7 18,3 16,6 16,0 17,9

Nő 15,2 16,3 19,2 12,4 14,6 22,7

Összesen 19,5 16,5 18,7 14,6 15,3 20,5

16–24 éves Fér$ 18,8 16,4 13,9 15,2 17,4 18,6

Nő 16,4 17,7 17,8 18,8 15,8 19,8

Összesen 17,7 17,1 15,6 16,9 16,7 19,2

25–49 éves Fér$ 12,9 13,1 11,4 12,7 13,9 13,5

Nő 13,0 10,9 14,1 11,9 10,5 15,0

Összesen 13,0 11,9 12,8 12,3 12,2 14,2

50–64 éves Fér$ 9,7 14,1 11,7 11,2 11,6 16,6

Nő 9,0 11,9 10,8 10,0 11,8 10,2

Összesen 9,4 12,9 11,1 10,5 11,7 13,2

65+ éves Fér$ 3,9 4,1 5,1 3,7 5,4 1,6

Nő 16,4 9,8 11,7 9,3 9,8 5,3

Összesen 11,9 7,7 9,2 7,0 8,2 3,8

Összesen Fér$ 14,7 13,3 12,4 12,3 13,3 14,0

Nő 13,7 12,5 14,3 11,8 12,0 13,9

Összesen 14,2 12,9 13,4 12,0 12,6 13,9

Háztartástípus

Egyszemélyes, <30 éves (6,3) 31,4 25,0 (5,4) (11,5) 17,8

Egyszemélyes, 30–64 éves 16,4 26,5 23,6 25,0 23,0

Egyszemélyes, 65+ éves 26,2 12,1 16,9 13,4 13,5 5,6

Pár, az egyik 65+ éves 3,7 5,4 5,0 (1,8) 4,7 2,0

Pár, mindkét tag <65 éves 6,2 11,0 12,2 9,4 8,4 11,1

Más ht. gyermek nélkül 5,4 7,0 6,9 10,0 7,9 9,4

Egyedülálló szülő 25,7 32,1 37,4 32,7 25,4 31,4

Pár 1 gyermekkel 21,2 8,5 11,4 5,4 12,0 11,6

Pár 2 gyermekkel 8,5 12,9 10,3 9,7 14,6 17,3

Pár 3+ gyermekkel 33,1 16,7 30,4 23,3 24,0 20,8

Más háztartás gyermekkel 18,1 20,7 14,7 15,5 14,5 23,1

Összesen 14,2 12,9 13,5 12,0 12,6 13,9

Etnikai hovatartozás

Háztartásfő roma 64,9 70,4 50,8 37,1 50,2 70,0

Háztartásfő nem roma 11,8 10,2 11,5 10,9 10,6 10,6

Összesen 14,2 12,9 13,5 12,0 12,6 13,9

IX. táblázat
A relatív jövedelmi szegénység kiterjedtsége nem, életkor, háztartástípus 

és a háztartásfő etnikai hovatartozása szerint, 1996–2009 (%)

Forrás: Magyar Háztartás Panel 1996; TÁRKI Háztartás Monitor 2000–2009
Megjegyzés: A szegénységi határt az OECD2-skálával számított ekvivalens medián jövede lem 60%-ában határoztuk meg.
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A szegénység kockázata csökken az életkorral (IX. 
táblázat). A legmagasabb szegénységi kockázatú élet-
kori csoport a gyermekeké és a 4ataloké. Az általános, 
közel 14%-os szegénységi rátával szemben a 0–15 éve-
sek körében a szegénység 21, a 16–24 évesek körében 
pedig 19%-os. A felnőttek közül a középkorúak (25–
64 évesek) esetében a szegénység kiterjedése átlagos, 
13–14% körül van. Az idős, 65 év feletti népesség sze-
génységi kockázata ezzel szemben alacsonyabb az átla-
gosnál, körükben a szegénységi ráta 4%.

Az életkor és a szegénység kapcsolatát időbeli össze-
hasonlításban is vizsgálva, két évvel ezelőtti megálla-
pításaink továbbra is érvényesek. Láthatjuk, hogy eb-
ben a dimenzióban némi átrendeződés történt a bemu-
tatott időszak során, a legjelentősebb változás, mind 
dinamikáját, mind pedig mértékét tekintve, a 1990-es 
évek első felében történt. Míg közvetlenül a rendszer-
váltást követően az idősek relatív jövedelmi szegény-
sége volt kiugróan magas (1992-ben 22%), addig a 
kilencvenes évek második felére már a gyermekek és a 
4atalok szegénységi kockázata volt a legmagasabb, és 
az még ma is. A 25–49 évesek, tehát a gyermekes szü-
lőket is magában foglaló korosztályok esetében is 
hasonló tendenciát látunk, de az indulásnál tapasztalt 
nagyon alacsony szegénységi mutatók növekedése az 
országos átlag közelében stabilizálódott az ezredfor-
duló környékén. Ezzel párhuzamosan a 65 év felettiek 
szegénysége, tehát a jövedelemszerkezetben elfoglalt 
helye fokozatosan javult, szegénységi kockázatuk az 
évtized végére már átlag alattivá vált. Az 50–64 évesek 
szegénységi rátáiban kisebb ingadozásokat látunk, de 
esetükben az előző életkori csoporthoz hasonló átren-
deződést nem 4gyelhetünk meg.

A rövid távú változásokra koncentrálva, a 2007-es 
adatokhoz képest 2009-ben a kép még markánsabb, 
ugyanis a két szélső korcsoportban a trendeket kiélező 
változások történtek. A gyermekek szegénységi kocká-
zata tovább emelkedett, míg az időseké (65+ évesek) 
csökkent, az előbbiek szegénységi rátája az átlag más-
félszerese, az utóbbiaké annak negyede-harmada.

A háztartástípus, a háztartásméret, a háztartástagok 
életkora és a köztük lévő kapcsolat jellegére vonatko-
zó információkat sűríti. Ezen ismérvek különböző 
kombinációja erősítheti vagy éppen gyengítheti az ele-
mi változók mentén meg4gyelt szegénység mértékét. 
A IX. táblázat alapján meg4gyelhetjük például, hogy 
az idős párok lényegesen alacsonyabb szegénységi 
kockázatot mutatnak, mint a hasonló korú, egyedül 
élő személyek, miközben a 4atalabbak esetében – kö-

szönhetően az alacsony esetszámnak is – nehéz meg-
állapítani, hogy van-e hasonló kapcsolat. Azt is láthat-
juk, hogy a gyermekek jelenléte növeli a szegénység 
kockázatát, különösen akkor, ha a szülők legalább 
három gyermeket nevelnek. Ugyancsak magas kocká-
zatot jelent az, ha a gyermekes háztartásból hiányzik 
az egyik szülő.

A gyermeküket egyedül nevelők (31%), a ’más ház-
tartás gyermekkel’ típusú (23%), a három- és több-
gyermekes (21%), valamint a nem idős, egyszemélyes 
háztartások (18%) körében volt a legmagasabb a sze-
génység 2009-ben Magyarországon (IX. táblázat). Ez-
zel szemben a gyermektelen párok és az egygyermeke-
sek szegénységi rátája átlag alatti. Az elmúlt másfél 
évtizedben mind a 30–64 év közötti egyedülállók, 
mind a gyermeküket egyedül nevelők, mind pedig a 
sokgyermekesek szegénységi kockázata végig lényege-
sen magasabb volt az átlagosnál. Az alacsony elem-
szám egyes háztartástípusok esetében bizonytalanná 
teszi a becslést, rögzíthetjük azonban, hogy – a kilenc-
venes évek elejétől eltekintve – az idős párok, a gyer-
mektelen ’más’ háztartások és a gyermektelen, 65 év 
alatti párok szegénységi rátái jellemzően átlag alatti-
nak bizonyultak. Míg korábban azonban meg4gyel-
hettük azt, hogy az egy gyermeket nevelő párok átla-
gosnál alacsonyabb szegénységi kockázatúak, addig 
2007-ben az egygyermekes párok körében a szegény-
ség előfordulásának valószínűsége átlagos volt.

Az elmúlt két év során a szegénységi kockázat legje-
lentősebb növekedése a ’más háztartás gyermekkel’ és 
az egyszülős háztartásoknál történt. E két típusnál 6–7 
százalékpontos emelkedést regisztráltunk, az átlagos 
1–2 ponttal szemben. Az egy-kétszemélyes, gyermek-
telen háztartások szegénységi helyzete nem romlott, 
esetenként még javult is.

A szegénység kiterjedtségét elemezve, Magyaror-
szágon egy egyértelmű települési lejtő azonosítható, 
amely az elmúlt két évben még meredekebbé vált: minél 
kisebb településen él valaki, annál nagyobb valószínű-
séggel szegény. Miközben a legfrissebb adatok szerint 
a fővárosban élők közül csupán minden ötvenedik él 
szegénységben, a községekben minden ötödik.

Ezt, az aggregált mutatóra épülő megállapítást, ter-
mészetesen nagymértékben árnyalhatja a település tény-
leges mérete, infrastrukturális ellátottsága, erőforrásai 
és elhelyezkedése a nagyobb téregységen (régión, me-
gyén, kistérségen) belül.

A roma háztartásfővel rendelkező háztartások tag-
jai a vizsgált időszak teljes hosszában az átlagosnál 
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lényegesen magasabb szegénységi kockázatú társadal-
mi csoportok közé tartoznak. Körükben a szegénységi 
ráta 1996 és 2000 között növekedett, majd azt követő-
en 2005-ig csökkent. A korábbi öt időpont (1992, 
1996, 2000, 2003, 2005) közül a romák szegénységi 
kockázata 2000-ben volt a legmagasabb (az átlag 5,5-
szerese), 2005-ben pedig a legalacsonyabb (az átlag 
3,1-szerese). A 2007-es adatok szerint a roma háztar-
tásfővel együtt élő személyek fele szegénynek tekint-
hető, ami megegyezik a 2003-as adattal és statisztikai-
lag nagy valószínűséggel különbözik a 2005-östől5. 
A legutóbbi, 2009-re vonatkozó mérésünk drámai 
(egyértelműen statisztikailag is szigni4káns) emelke-
dést mutat a roma szegénység kiterjedtségét tekintve, a 
70%-os szegénységi ráta a 2000-es évi értékkel egyezik 
meg.
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Havasi Éva

Összefoglalás: Az írás a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségeit mutatja be az Európai 
Lakossági Egészségfelmérés (ELEF) legújabb hazai 2009-es adatai alapján. Sokan tartják magukat beteg-
nek, s e mögött szinte kivétel nélkül valóban tartós betegség, illetve egészségkárosodás is van. Már 50 éves 
kor körül ugrásszerűen nő az önmagukat betegnek érző és krónikus betegséggel élők számaránya. Riasztó-
an magas a lakosság mentális morbiditása is. Az egészségi állapot nagy és növekvő különbségeket mutat 
az életkor mellett az iskolai végzettség, a lakóhely infrastrukturális ellátottsága, települési fejlettsége, az em-
berek jövedelmi viszonyai szerint. E különbségek évtizedeket jelentenek a várható életévekben, illetve a 
betegségi érintettségben is. Ennek empirikus igazolására tesz kísérletet a tanulmány.
Kulcsszavak: ELEF, egészségi állapot, vélt (szubjektív) egészség, egészségi állapot egyenlőtlenségei

Summary: This paper discusses inequalities in the health status of the Hungarian population by using 
empirical data from the European Health Survey 2009. Numbers of people report poor health and at the 
same time they really su|er from long-term health problems, too. From about 50 years of age, the health 
status declines radically, regarding not only chronic illnesses, but mental health, as well. The di|erences in 
levels of socioeconomic determinants are alarmingly high and growing; besides age, educational level, 
infrastructure and territorial development of settlements and income status are important determinants of 
health. These di|erences determine decades in life expectancy and morbidity status, what is attempted to 
be empirically proven by the study.
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„Futok az időtől s közben megőszülök... 
Ilyen az én öregségem, de nemcsak az enyém.

Történetesen a szomszédomé is.
S az emberek mégis mindenáron meg akarnak öregedni.”

Füst Milán: Ez mind én voltam egykor

Miközben sürgetnénk és lassítanánk is az időt, a 
személyes életidőnk egyenletes tempóban, kívülről néz-
ve egyenletesen telik. De nagy különbségek vannak a 
tekintetben, hogy ez kinek mennyi. A várható élettar-
tam Magyarországon is növekszik, még ha nem is 
olyan mértékben, mint a fejlett országok többségében. 
Ugyanakkor az életkor társadalmi értéke erőteljesen 
zuhant, a „társadalmi öregedés” felgyorsult. Az idősek 
elsősorban, mint a társadalom teherbíró képességét 

próbára tevő „népréteg” kerülnek szóba, akiknek nyug-
díjat kell 4zetni és drága egészségügyi ellátásokat kell 
nyújtani. Az államháztartás kiadásainak csökkenté-
se, valamint a foglalkoztatási rátánk növelése érdeké-
ben a legkézenfekvőbb eszközként folyamatosan eme-
lik a nyugdíjkorhatárt, szigorítják az idő előtti nyug-
díjba vonulást, illetve a közpénzből 4nanszírozott egész-
ségügyi és szociális ellátásokhoz való hozzáférést.

Több életidőhöz jutunk, de nem mindegy, hogy mi-
lyen körülmények között, milyen komfortérzettel, élet-
örömmel töltjük azt el. Ennek egyik legfontosabb ele-
me egészségi állapotunk, a krónikus betegségektől és 
korlátozottságoktól, a 4zikai és lelki fájdalmaktól men-
tes élet. S mindezektől nem függetlenül: az értelmes, 
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hogy ne mondjuk: hasznos élet. Testi és lelki egészsé-
günknek, de talán még a sejtjeink öregedésének is 
meghatározója, hogy szükség van-e ránk. A „társadal-
mi öregedés”-nek ezt a dimenzióját azonban ez az írás 
nem tárgyalja, csupán jelzi.

A magyar lakosság átlagos várható élettartama 
mögött nagy különbségek húzódnak meg. Ugyanez 
igaz az egészségben várható élettartamra is, amellyel 
még kevésbé büszkélkedhetünk. A fejlett országok lako-
saihoz képest elmaradunk mindkét mutatóban, s az 
utóbbiban nagyobb a hátrányunk.

Sokan tartják magukat betegnek, s e mögött szinte 
kivétel nélkül valóban tartós betegség, illetve egész-
ségkárosodás is van. Már jóval a nyugdíjkorhatár előtt, 
50 éves kor körül ugrásszerűen nő az önmagukat 
betegnek érző és krónikus betegséggel élők számará-
nya. Riasztóan magas a lakosság mentális morbiditása 
is. Az életkor mellett az iskolai végzettség, a lakóhely 
infrastrukturális ellátottsága, a települési fejlettsége, az 
emberek jövedelmi és vagyoni viszonyai nagy és növek-
vő különbségeket mutatnak Magyarországon. E különb-
ségek pedig évtizedeket jelentenek a várható életévek-
ben, illetve a betegségi érintettségben is. Mindezt tudni 
véljük, de nem ismerjük tényszerűen, és nem tudato-
sítjuk a súlyának megfelelően.

BEVEZETÉS

A hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlen-
ségeit, s ezen belül a szegények egészségi állapotát 
döntően az „Európai Lakossági Egészségfelmérés” (ELEF) 
[1] adatai alapján vizsgálom. Ebben az írásban nem a 
témába vágó hazai szakirodalom áttekintése célom, ha-
nem – a rendelkezésemre álló keretek között – a legfris-
sebb, országos reprezentativitású nagymintás adatfel-
vételből igyekszem érvényes és esetenként újszerű kö-
vetkeztetéseket levonni1 [2-3]. Egy közelmúltban ké-
szült tanulmányban részletesen foglalkoztunk a szegé-
nyek egészségi állapotával [4], így most az egészségi 
állapot egyenlőtlenségeire helyezzük a fő hangsúlyt.

Az egészség, az egészséghez való jog egyszerre egész-
ségügyi, szociális, gazdasági, politikai és számos jog-
ágat érintő kérdés. Az emberi méltóság, az emberi jo-
gok és a demokratikus normák érvényesülésének egyik 
alapvető dimenziója.

Az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés-
ben nagyok a területi-társadalmi különbségek. Az egész-
ség megőrzése és visszaszerzése egyre költségesebb, s 
egyre inkább a jobb módban élők kiváltsága.

A WHO egészségügyi beszámolója szerint [5] a 
világon a legnagyobb gyilkos a „Betegségek Nemzet-
közi Osztályozása” [a BNO] szerint a Z59.5 kódszámot 
viselő „extrém szegénység”. Minden évben 12,2 millió 
öt év alatti gyermek hal meg döntően a szegénységből 
fakadó okok miatt. Nagy szerepe van a szegénységnek 
nemcsak a 4zikai, hanem a mentális betegségek, a 
stressz kialakulásában is.

A szegénység és az egészségi állapot szorosan együtt 
jár. A tartós és mély szegénység betegséghez vezet, a 
betegség viszont szegénységet szül. Ok és okozat kibo-
gozhatatlan egységével találkozunk.

A várható élettartam, a halálozási adatok területi 
különbségeiben, társadalmi rétegenkénti eltéréseiben 
már a „végeredmény” a tükrözik. Erre vonatkozóan, 
ha nem is a legmélyebb területi bontásban, de vannak 
hosszabb távra vonatkozó összehasonlítható adataink. 
Ugyanakkor az általános egészségi állapotunkról, és 
ezen belül annak megítéléséről már kevesebb infor-
mációval rendelkezünk. A KSH EU-harmonizált lakos-
sági egészségi állapotra vonatkozó adatgyűjtése ezt a 
hiányt pótolja. 

Az ELEF az önértékelésen alapuló egészség fogal-
mával dolgozott. Arra kérdezett rá, hogy az emberek 
hogyan vélekednek saját egészségi állapotukról.  Ter-
mészetesen a „vélt” egészség vagy betegség nem azo-
nos szükségképpen az orvos által igazolható „valós” 
egészségi állapottal, de nem is független attól.  Külön 
kérdés vonatkozott a krónikus, illetve hosszan tartó 
betegségek meglétére. Ennek közlése is a kérdezettre 
volt bízva, de mégis valamelyest „objektív” mércéje a 
szűken vett egészségi állapotnak. Ugyanakkor egész-
ségünk sokkal több annál, mint valamilyen krónikus 
betegség, fogyatékosság hiánya. A betegségérzetben, a 
rossznak tartott egészségi állapotban benne van a 
nehezen menedzselhető élet, a fáradtság, a stressz, az 
erőt meghaladó feladatok léte.

A lakosság saját beszámolója krónikus betegségei-
ről értelemszerűen különbözik, különbözhet attól, 
amit egy célirányos orvosi vizsgálat megállapítana. 
Ráadásul azok vesznek részt a felvételben, akik élnek, 
akik túlélnek betegségeket. Bizonyára egy olyan társa-

1 A téma gazdag irodalmából lásd  többek között Kopp Mária és munkatársainak a Magatartástudományi Intézet keretei között végzett kutatásait:  
http://www.magtud.hu/. Az értékes publikációik lelőhelye: http://www.magtud.hu/kutatas/publikaciok, vagy az NKI (Kovács Katalin és munkatár-
sainak) tématerületen folytatott vizsgálatai, tanulmányai.
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dalomban, ahol az emberek belehalnak egy-egy komo-
lyabb járványba, ott kevesebben tudnak panaszkodni 
az egészségükre, ezért az összehasonlítás ebben is 
körültekintést, komoly forráskritikát követel meg.

Mégis úgy gondolom, hogy a betegségekre, halálo-
zási okokra vonatkozó regiszteri adatokat érdemes, sőt 
szükséges kiegészíteni az emberek egészségükre vonat-
kozó véleményével és azzal a képpel is, amit saját beteg-
ségeikről maguk tudnak, gondolnak és éreznek. Ezek-
ről lesz szó a következőkben. A fő hangsúlyt az általá-
nos kép bemutatása mellett, az egyenlőtlenségekre 
helyezem.

A VÁRHATÓ ÉLETTARTAMBAN 
MEGNYILVÁNULÓ FŐBB ELTÉRÉSEK

2009-ben a születéskor várható élettartam Buda-
pesten a fér4ak esetében 71,9 év, a nőknél pedig 78,7 
év volt. Ugyanekkor Borsod-Abaúj-Zemplén fér4 lakos-
ságának várható élettartama 4 évvel volt rövidebb 
(67,86 év), a nőknél 2,4 év ez a különbség (várható 
élettartamuk 76,35 év). A nemek közötti várható élet-
évek eltérése Budapesten a nők javára 6,8 év és Bor-
sodban 8,5 év volt [6]. Kistérségi szinten vizsgálva az 
eltéréseket lényegesen nagyobb különbségeket talá-
lunk. Ilyen területi mélységben azonban csak az ott 
élők átlagos adata ismert. A Balatonfüredi kistérség-
ben élők várható élettartama 75,34 év, ugyanakkor a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Bodrog-
közi kistérségben 68,31 év, vagy a közeli Abaúj-Hegy-
köziben 69,09, az Encsi kistérségben 69,41.

Az eltérő iskolai végzettségű emberek várható élet-
éveiben hasonlóan nagy eltérések 4gyelhetők meg. 
Sajnos a lakóhely jellege és az iskolai végzettség szintje 
szerint együttesen vizsgált várható élettartamokra már 
csak korlátozottan vannak adataink. 2008-ban Magyar-
országon egy 30 éves nő várható életéveinek száma 
átlagosan 49 év volt. Ha alsófokú végzettséggel rendel-
kezett, akkor 46,3 év, és ha felsőfokú végzettséggel, 
akkor 51,1 év. A 30 éves fér4ak esetében az átlagosan 
még várható élettartam 41,1 év volt, s ezen belül az 
alsófokú végzettségűeké 34 és a felsőfokú végzettség-
gel rendelkezőké 47,1 év. Egy alsófokú végzettségű 
magyar fér4 várhatóan 4 évvel él kevesebbet, mint egy 
azonos végzettségű cseh fér4. Ha a nemek, a végzett-
ségbeli eltérések hatását együtt nézzük, akkor a különb-
ség akár egy negyed század is lehet (éppen ekkora egy 
észt alsófokú végzettségű 30 éves fér4 és egy felsőfokú 

végzettségű hasonló korú svéd nő várható élettarta-
mának különbsége) [7].

A magasabb iskolai végzettségűek általában nem-
csak tovább élnek, hanem a betegségben várható élet-
éveik időszaka is rövidebb. Itt jegyeznénk meg, hogy a 
magyar felsőfokú végzettségű nők kivételt képeznek. 
Az iskolai végzettség emelkedésével az egyre kedve-
zőbb várható élettartam érvényesül ugyan, de a közép-
fokú végzettségűek egészségben várható élettartama 
meghaladja a felsőfokú végzettségűekét [8].

A Közép-Magyarország településeire készült demog-
rá4ai atlasz adatai szerint [9] a vizsgált régióban a 30 
éves korban várható élettartam és a lakóhelyi települé-
sen, illetve Budapest esetében a kerületben, az egy főre 
jutó adóköteles jövedelem közötti kapcsolat rendkívül 
szoros, a korrelációs együttható értéke 0,8 fölötti.

Egy Józan Péter és munkatársai által készített em-
pirikus vizsgálat szerint az ország egészét tekintve a 
Szentendrei kistérségben, ahol a legmagasabb az egy 
főre jutó adóköteles jövedelem (807,06 ezer Ft/fő) és a 
25 éves és idősebb népességen belül a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők aránya (20,8%), ott a legmaga-
sabb a születéskor várható élettartam is, mégpedig 
75,25 év. A korábban már említett Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében található Bodrogközi kistérségben, ahol 
a legalacsonyabb a születéskor várható élettartam, 
egyben a legkisebb az egy főre jutó adóköteles jövede-
lem (280,48 ezer Ft/fő) és a felsőfokú végzettségűek 
aránya (3,4%) is. Itt 100 felnőtt lakosból 3, míg a Szen-
tendrei kistérségben 100 főből 20 rendelkezik felsőfo-
kú végzettséggel. A születéskor várható életévek különb-
sége 7 év [10].

A születéskor várható élettartam különbségeiben a 
lakosság eltérő halálozási valószínűségei tükröződnek. 
Az emberek egészségi állapotára vonatkozó adatokból 
azonban az élőkről alkothatunk képet. A meghalt em-
berek már nem rontják az egészségi állapotra vonat-
kozó statisztikát, beleértve az „elkerülhető halálokok-
ban” elhunytakat is. Akik a jobb egészségügyi ellátás-
nak, a kedvezőbb életkörülményeiknek köszönhetően 
„túlélnek”, javítják a várható élettartamra, de rontják 
az egészségi állapotra vonatkozó adatokat.

Az összképet tekintve mégis azt látjuk majd, hogy 
ott, ahol korábban halnak, nagyobb arányban vannak 
a betegségben élők is.

A következőkben arról lesz szó, hogy az emberek 
egészségi állapotában, annak megítélésében hogyan 
érvényesülnek a lakóhelyi jellemzők, az iskolai végzett-
ségbeli eltérések, a nemi hovatartozás. Melyek az egész-
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ségi állapot különbségeit magyarázó és empirikusan is 
igazolható tényezők.

A LAKOSSÁG „OBJEKTÍV” ÉS „SZUBJEKTÍV” 
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

Az emberek – saját megítélésük szerinti – egészségi 
állapotára vonatkozóan két fő forrásból van adatunk. 
Az egyik a célirányos egészségi állapotra vonatkozó 
vizsgálat (ELEF), a másik pedig a lakosság életkörül-
ményeit bemutató SILC-VÉKA.

Ez utóbbi szerint a 16 éves és idősebb magyar embe-
rek 17,5%-a tartotta egészségi állapotát rossznak 
(13,3%), illetve nagyon rossznak (4,2%). Az EU 27 
országának erre vonatkozó átlaga 9,4%. Egyedül a por-
tugálok vallották magukat nagyobb arányban „nagyon 
rossz” egészségi állapotúnak (5,2%). A vélt egészségi 
állapot tekintetében a hazai adatokhoz hasonlóan 
rossz a portugáloké mellett a lengyeleké és a litvánoké 
[10].

A 2009-es ELEF szerint a felnőtt magyar lakosság 
3,7%-a „nagyon rossz” és további 10,9%-a „rossz” egész-
ségi állapotban levőnek tartotta magát. Szinte hajszál-
ra azonos arányokat találunk az Eurobarométer előző 
évre vonatkozó felvételében is [11]. Összességében 
rossz, illetve nagyon rossz általános egészségi állapot-
ról a megkérdezettek 15%-a nyilatkozott, az EU 25 
ország átlaga 2007-ben, e felvétel alapján (sokkal ki-
sebb mintán) 7% volt. Akkor mi vezettük a negatív re-
kordot, némileg lemaradva követtek minket a lengye-
lek és a litvánok (I. táblázat) [12].

 „A fér4ak kétharmadának, a nők közel háromne-
gyedének van tartós betegsége, olykor egyszerre több 
is, de ezek egy része olyan, amit a megfelelő gyógy-

szerszedés, kezelés, életmód tünetmentessé tud tenni 
és nem okoz gondokat a mindennapi életben” [1]. A fel-
nőtt lakosság 41%-át, mintegy 3,4 millió embert az 
egészségi problémája kisebb-nagyobb mértékben kor-
látoz a mindennapokban (II. táblázat). Ebből súlyos 
korlátozottságról számolt be 8,6% (III. táblázat).

A szubjektív egészségi állapot és a krónikus beteg-
ség léte, illetve hiánya közötti kapcsolat erőssége (a 
korrelációs együttható) 51,5%. Értelemszerűen a kró-
nikus betegségben szenvedők lényegesen nagyobb arány-
ban sorolták magukat a rossz egészségi állapotúak kö-
zé. A krónikus betegek egyötöde szubjektíve rossz egész-
ségi állapotú. Akiknek nincs krónikus betegsége, egy-
két kivételt leszámítva, a kielégítő, vagy a jó egészségi 
állapotba sorolták magukat.

A krónikus betegségben szenvedők és az egészségi 
állapotuk miatt korlátozottsággal élők együttes vizsgá-
lata alapján le tudjuk határolni azokat a betegeket, aki-
ket a betegségük korlátoz, azaz gyógyszeres, ill. egyéb 
kezelés mellett sem tehetők tünetmentessé. Őket sorol-
juk az „objektíve betegek” csoportjába. Számuk meg-
haladja a 3 milliót, arányuk a felnőtt lakosságon belül 
37% (IV. táblázat).

Arány, %

Nagyon jó 16,8

Jó 37,4

Kielégítő 31,2

Rossz 10,9

Nagyon rossz 3,7

Együtt 100,0

I. táblázat
A felnőtt (15 évesnél idősebb) népesség saját 
megítélésük szerinti, „vélt”egészségi állapota

Forrás: ELEF, 2009 

Vélt egészségi
állapot

Krónikus betegsége

nincs van

Nagyon jó, jó 89,8 38,1

Kielégítő 9,9 40,7

Rossz, nagyon rossz 0,3 21,1

Együtt 100,0 100,0

II. táblázat
A krónikus betegségben szenvedők (hosszan tartó 

egészségügyi problémával rendelkezők) és a szubjektív 
(saját megítélés szerinti) egészségi állapot, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás

Arány, %

Súlyos korlátozottság 8,6

Nem súlyos korlátozottság 32,3

Nincs korlátozottság 59,1

Együtt 100,0

III. táblázat
A lakosság megoszlása egészségügyi okból történő 

korlátozottságának mértéke szerint, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
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Az egészségi állapot megítélése, a szubjektív egész-
ségi állapot nem szakad el a krónikus betegségek lét-
ében tényszerűen megragadható, „objektív” egészségi 
állapottól. A felnőtt népesség közel 14%-a küzd olyan 
tartós/krónikus betegséggel, amely kisebb-nagyobb 
mértékben korlátozza mindennapi életét (objektíve 
betegek) és egészségi állapotát saját megítélése szerint 
is rossznak, illetve nagyon rossznak tartja. Jóval töb-
ben vannak azonban azok, akik objektíve betegek, de 
ezt szubjektíve nem élik meg annak (lakosság 27,3%-
a). S ugyanakkor, szinte alig találunk olyanokat, akik 

objektíve nem betegek, de magukat annak tartják (1%) 
(V. táblázat).

Szomorú tény, hogy a felnőtt lakosság 42%-ának 
van valamilyen betegségi érintettsége.

Érdemes megemlíteni, hogy az említett Eurobaro-
meter felvétel szerint is a megkérdezettek 38%-a szá-
molt be tartós egészségkárosodásról, illetve krónikus 
betegségről. Ennél nagyobb arányú betegség-előfor-
dulás az észteknél (44%), a 4nneknél (41%) és a litvá-
noknál (40%) fordult elő.

A SILC-VÉKA tartós/krónikus betegségi érintett-
ségre vonatkozó hazai adatai meglehetősen ellent-
mondásosak, eltérnek mind az Eurobarométer, mind 

Számuk Arányuk

fő %

Krónikus beteg és ez korlá-
tozza a mindennapokban

3 121 458 37,2

Krónikus beteg, 
de nincs korlátozottság

1 993 883 23,8

Nincs betegség, 
de van korlátozottság

308 449 3,7

Egyik sincs 2 967 052 35,3

Együtt 8 390 842 100,0

IV. táblázat
A krónikus betegség és az egészségügyi korlátozott-

ság együttes előfordulása

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás

Együtt

Objektíve és szubjektíve beteg 13,7

„Csak” objektíve beteg 27,3

„Csak” szubjektíve beteg* 1,0

Nem beteg 58,0

Együtt 100,0

V. táblázat
A felnőtt lakosság objektív és szubjektív egészségi 

állapot szerinti megoszlása, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
*Az alacsony esetszám miatt korlátozott érvényességű (mintabeli 

elemszáma mindössze 56 fő).

Korcsoport
Közülük az objektíve és szubjek-
tíve egyaránt betegek aránya, %

Felnőtt népességen belüli 
arányuk, %

Betegségi kockázat, 
Risk

15-19 évesek 0,5 5,9 0,08

20-24 0,2 7,2 0,03

25-29 1,1 7,1 0,15

30-34 1,9 10,5 0,18

35-39 3,4 8,6 0,40

40-44 5,6 7,6 0,74

45-49 10,0 7,3 1,37

50-54 18,1 9,1 1,99

55-59 20,0 8,9 2,25

60-64 22,3 7,5 2,97

65 -74 éves 28,1 10,8 2,60

75 éves és idősebb 39,6 9,6 4,13

Együtt 13,7 100,0 1,00

VI. táblázat
A felnőtt lakosság korcsoportonkénti megoszlása és közülük az objektíve és 

szubjektíve egyaránt betegek aránya, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
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pedig az ELEF adatoktól.. A részletes elemzést az ELEF 
adatokra építjük.

A lakosság „objektív” és „szubjektív” egészségi 

állapotának egyenlőtlenségei életkor szerint

A betegségi érintettség az életkor előrehaladtával 
nő. A betegségi kockázat 50 év körül nő meg látványo-
san. Az 50–54 évesek objektív és szubjektív megbete-
gedési valószínűsége saját népességen belüli arányuk 
duplája (Risk=1,99).

Miközben a 30 év alattiak a megkérdezettek egyötö-
dét képviselik, az objektíve és szubjektíve betegeknek 
mindössze egytizedét adják. A 65 éves és idősebb né-
pesség szintén a felnőtt népesség egyötödét teszi ki, 
ugyanakkor az objektíve és szubjektíve betegek felét 
ők adják (49,8%). Az 55–59 évesek egyötöde, a 60–64 
évesek 22,3%-a, a 65–74 évesek 28,1%-a, és a 75 éves 
és idősebb népesség mintegy 40%-a objektíve és szub-
jektíve is beteg (VI. táblázat). Az életkor és az objektív 
és szubjektív betegség együttes megléte közötti (szig-
ni4káns) kapcsolat +36%-os. Az életkornak a betegség 
hiányával való kapcsolata még ennél is erősebb: 47%.

Mindezek ellenére, mint látni fogjuk, a megbetege-
déshez vezető legfőbb független változó nem az élet-
kor önmagában. Nyilván nem igaz, pláne nem auto-
matikusan, hogy aki idősebb, az betegebb is. Inkább itt 
is a társadalmi tényezők a dominánsak: megöregedni, 
de hol és hogyan? Alighanem nagyobbak a különbsé-

gek az adott életkorhoz vezető eltérő életutak követ-
kezményeiben, mint hasonló életutak esetén, a megélt 
életévek hatásaiban.

A „csak” objektíve betegek, vagyis azok, akik önma-
gukat betegségük ellenére sem sorolják a rossz/nagyon 
rossz egészségi állapotúak körébe, miközben van kor-
látozottságot okozó betegségük, főként a 4atalabb 
generációk körében találjuk. Az 1. ábrán jól látszik, hogy 
érzékelhetően nagyobb arányban vannak azok, akik-
nek van betegsége, de mégsem élnek betegségtudattal, 
mint azok, akik betegek és annak is érzik magukat. Alig-
hanem itt az a magyarázat, hogy akinek nincs módja 
betegként élni, annak előbb-utóbb a betegség-tudata is 
elhalványodik. Sokat foglalkoznak a táppénzcsalás jelen-
ségével, de szinte alig azzal, amit jobb híján „negatív 
táppénzcsalásnak” nevezhetnénk. Pedig igen gyakori 
a mai Magyarországon az olyan eset, amikor – leg-
többször a munkahely, a kicsi, biztos jövedelem féltése 
miatt – az emberek betegen is dolgoznak, és nem élnek 
a biztosítotti jogaikkal. Ez az adat ennek a jelenségnek 
a kiterjedt voltára is utal.

A lakosság „objektív” és „szubjektív” egészségi 

állapotának egyenlőtlenségei a lakóhely jellege 

szerint

A felnőtt népesség 17,5%-a él Budapesten, és 32,5%-
a községekben. Míg a budapestiek körében a „csak 
szubjektíve betegek” és a nem betegek vannak fölül-
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1. ábra
Az objektív és szubjektív betegség léte, illetve hiánya korcsoportonként, %
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Nincs betegsége Objektíve beteg Csak szubjektíve beteg Obj. és szubj. beteg
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reprezentálva, addig a községekben éppen fordított a 
helyzet (VII. táblázat).

A lakóhely lélekszáma, jogállása mellett az egészségi 
állapot település-fejlettségi mutató alapján képzett fej-
lettségi ötödök szerinti vizsgálata mutatkozik különö-
sen beszédesnek. Minél fejletlenebb településen élünk, 
annál valószínűbb, hogy betegek vagyunk. Míg a kuta-
tásba bevont települések fejlettségi mutatójának átla-
gos értéke 6,4, addig az objektíve és szubjektíve is bete-
gek esetében ez az érték 6,1, a nem betegek körére szá-
mítva pedig 6,5. A 2. ábra a település-fejlettségi muta-
tó alapján számított ötödök szerint mutatja a lakosság 
egészségi állapotát. A betegség nélküliek aránya a leg-
felső fejlettségi ötöd kivételével (budapestiek) a lakó-

hely fejlettségi szintjének emelkedésével nő, és érte-
lemszerűen a betegségben élőké pedig csökken. Ter-
mészetesen ezekben az arányokban a települések elté-
rő kormegoszlása is tükröződik. (Ezt a hatást tudjuk 
majd kiküszöbölni az azonos korcsoporton belüli elté-
rések vizsgálatával.)

A lakosság „objektív” és „szubjektív” egészségi 

állapotának egyenlőtlenségei jövedelmi helyzet 

szerint

Az objektíve és szubjektíve is betegek aránya az alsó 
jövedelmi ötödben 44,7%, míg a felső jövedelmi ötöd-
ben 7,6%. Az alacsonyabb jövedelmi ötödök felé halad-

Budapest
Megyei jogú 

város
Egyéb város Község Együtt

Objektíve és szubjektíve beteg 14,4 17,9 30,2 37,5 100,0

„Csak” objektíve beteg 18,0 18,5 30,9 32,5 100,0

„Csak” szubjektíve beteg* 21,7 20,8 27,2 30,3 100,0

Nem beteg 18,0 21,2 29,4 31,4 100,0

Együtt 17,5 20,0 29,9 32,5 100,0

VII. táblázat
A felnőtt lakosság objektív és szubjektív egészségi állapot szerinti megoszlása 

a lakóhelyi település jogállása szerint, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
*Az alacsony esetszám miatt korlátozott érvényességű (mintabeli elemszáma mindössze 56 fő).
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2. ábra
Az objektív és szubjektív betegség léte, illetve hiánya a kérdezettek lakóhelyének 

komplex település-fejlettségi mutatója alapján képzett ötödök szerint, %

Legalsó ötöd 2 3 4 Legfelső ötöd
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Nincs betegsége Objektíve beteg Csak szubjektíve beteg Obj. és szubj. beteg
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va a betegek aránya folyamatosan nő, míg a nem bete-
geké csökken. Minél magasabb jövedelmi ötödbe tar-
tozik valaki, annál kisebb valószínűséggel beteg, külö-
nösen igaz ez a halmozott betegségekre, illetve az 
objektív és szubjektív betegség együttes előfordulásá-
ra. Az összefüggés annak ellenére fennáll, hogy a jöve-
delmi helyzet az életkor emelkedésével általában javul, 
míg az egészségi állapot romlik (VIII. táblázat).

A lakosság „objektív” és „szubjektív” egészségi 

állapotának egyenlőtlenségei iskolai végzettség 

szerint

Nem meglepő az iskolai végzettség és a betegség 
szoros negatív kapcsolata. Az iskolai végzettség tiszta 
hatását az életkor iskolai végzettséggel való kapcsolata 
is erősíti (szemben a korábban bemutatott jövedelmi 
helyzettel). A legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők több mint fele objektíve és szubjektíve is 
beteg. Ugyanakkor a betegség nélküliek aránya mint-

egy 5%, saját népességen belüli arányuk egyharmada 
(IX. táblázat).

A LAKOSSÁG „OBJEKTÍV” ÉS „SZUBJEKTÍV” 
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁBAN MEGNYILVÁNULÓ 
EGYENLŐTLENSÉGEK A KIEMELT TÁRSADALMI-
DEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK EGYÜTTES 
VIZSGÁLATÁVAL

Az elemzés alapjául szolgáló minta elemszáma kor-
látokat szab a társadalmi-demográ4ai csoportok árnyalt 
lehatárolásának. A népesség legmagasabb iskolai vég-
zettsége, korcsoportja, lakóhelyének települési fejlett-
sége alapján – az elemszám adta határok között – még 
4nomíthatjuk a lakosság egészségi állapotáról koráb-
ban vázolt egydimenziós képet.

Az alsófokú végzettségű, fejletlen településen élő és 
40-59 éves népesség 30,4%-a tartozik az objektíve és 
szubjektíve is betegek közé. A felsőfokú végzettségű, 
fejlett településen élő ugyanezen korcsoportba tarto-

Alsó ötöd 2. 3. 4. Felső ötöd Együtt

Objektíve és szubjektíve beteg 44,7 22,3 16,4 9,0 7,6 100,0

„Csak” objektíve beteg 22,1 21,0 19,2 20,4 17,4 100,0

„Csak” szubjektíve beteg* 43,3 25,5 15,8 12,4 3,0 100,0

Nem beteg 12,8 18,8 21,4 23,0 24,0 100,0

Együtt 20,0 19,9 20,1 20,3 19,7 100,0

VIII. táblázat
A felnőtt lakosság háztartási ekvivalens jövedelme alapján képzett jövedelmi ötödbe tartozása

(OECD1 szerint2 számolva) és objektív és szubjektív egészségi állapota szerint, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
*Az alacsony esetszám miatt korlátozott érvényességű (mintabeli elemszáma mindössze 56 fő).

Max. 8 általános Érettségi nélküli Érettségi Felsőfokú Együtt

végzettség

Objektíve és szubjektíve beteg 53,2 22,7 19,3 4,9 100,0

„Csak” objektíve beteg 30,0 26,9 27,0 16,1 100,0

„Csak” szubjektíve beteg* 39,3 38,7 22,0 - 100,0

Nem beteg 19,8 26,2 36,0 18,1 100,0

Együtt 27,3 26,0 31,1 15,5 100,0

IX. táblázat
A felnőtt lakosság legmagasabb iskolai végzettsége szerinti objektív és szubjektív egészségi állapota, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
*Az alacsony esetszám miatt korlátozott érvényességű (mintabeli elemszáma mindössze 56 fő).

2 Az OECD1 szerinti ekvivalens háztartási jövedelem azt jelenti, hogy a tanulmányban nem az egy főre, hanem a fogyasztási egységre jutó jövede-
lemmel számoltunk. Ez esetben nem minden háztartástag 1 egység, mint az 1 főre jutó jövedelemnél, hanem az első háztartástag 1, a további 
felnőtt háztartástagok 0,7 egységet képviselnek és a gyermekek pedig 0,5 egységet.
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zóknak viszont csak 1,7%-a. A különbség 28,4 száza-
lékpont, szinte hajszálra ugyanennyi, mint a 60 éves és 
idősebb népesség esetében.

A 40 év alattiak körében a se objektíve, se szubjektí-
ve nem betegek arányában nincs szigni4káns különb-
ség (s ami van, az is az alsófokú végzettségűek javára).  
Ugyanakkor már 40 fölött erőteljes és az életkorral nö-
vekvő mértékű különbség mutatkozik a felsőfokú vég-
zettségű, fejlett településen élők javára. A 60 éves és 
idősebbek esetében 35,4 százalékpontos a különbség 
(X–XI. táblázat).

Ha az iskolai végzettség, a lakóhely települési fejlett-
sége, a korcsoport mellé a jövedelmi helyzetet is 4gye-
lembe vesszük, akkor életközeli társadalmi csoportok 
egészségi állapotát elemezhetjük (a mintabeli elemszá-
mokat minden esetben közöltem). Az egészségi álla-
pot egyenlőtlenségeinek bemutatásához a két szélső 
réteget emeltem ki (XII–XIII. táblázat).

Az alsófokú végzettségű, fejletlen településen élő, ala-
csony jövedelemből élők 24,4%-a objektíve és szubjek-

tíve egyaránt beteg, ugyanez a felsőfokú végzettségű, 
fejlett településen élő, magas jövedelemből élők eseté-
ben 1,2%. Ha – a legmagasabb betegségi kockázattal 
rendelkező – 60 éves és idősebb népességre szűkítjük 
le az összehasonlítást, akkor a különbség közel 40 szá-
zalékpont (43,4% szemben a 4,1%-kal). Akik fejletlen 
településen élnek, csak alapfokú iskolai végzettséggel 
és alacsony jövedelemmel rendelkeznek, azok nagyobb 
arányban betegek (objektíve és szubjektíve is) már 40 
éves koruk alatt is, mint a felsőfokú végzettségű, fejlett 
településen élő, felsőfokú végzettségű 60 éves és idő-
sebbek.

Az alacsony társadalmi státusú emberek nem csak 
lényegesen korábban halnak, hanem sokkal korábban 
is betegednek. A nemzetközi összehasonlításban is ki-
ugróan magas hazai betegségi arányok zömében a fej-
letlen településen élő (rossz infrastrukturális ellátott-
ságú), alacsony iskolai végzettségű, kedvezőtlen mun-
kaerő-piaci pozícióval rendelkező, alacsony jövedelmű 
lakosság köréből kerülnek ki. A hazai lakosság általá-

Alsófokú végzettségűek és lakóhelyük 
településének fejlettsége alacsony

Objektíve és szubjektíve is 
beteg

Se objektíve, se szubjektíve 
nem beteg

Csoport együtt 26,8 40,2

Ebből:

40 év alattiak 4,8 79,4

40-59 évesek 30,4 33,4

60 éves és idősebbek 41,5 14,2

Országos átlagban 13,6 57,9

X. táblázat
Az alsófokú végzettségű és fejletlen településen élő (a település-fejlettségi mutató alsó ötödébe tartozó)

felnőtt népességben az objektív és szubjektív egészségi állapot szerint betegek és 
nem betegek aránya korcsoportonként, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás

Felsőfokú végzettségűek és lakóhelyük 
településének fejlettsége magas

Objektíve és szubjektíve is 
beteg

Se objektíve, se szubjektíve 
nem beteg

Csoport együtt 4,0 66,1

Ebből:

40 év alattiak 0,0 77,0

40-59 évesek 1,7 65,5

60 éves és idősebbek 13,1 49,6

Országos átlagban 13,6 57,9

XI. táblázat
Az felsőfokú végzettségű és fejlett településen élő (a település-fejlettségi mutató alsó ötödébe tartozó)

felnőtt népességben az objektív és szubjektív egészségi állapot szerint betegek és 
nem betegek aránya korcsoportonként, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
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nos egészségi állapotának szintje és egyenlőtlensége, a 
várható életkilátások eltéréseihez hasonlóan, riasztó 
képet festenek országunkról. 

BETEGSÉGTUDAT ÉS MENTÁLIS EGÉSZSÉG

Mint az előző fejezetekben láthattuk, nem egyfor-
mán „betegszünk bele” az életünkbe. Az egészség azon-
ban nemcsak 4zikai, hanem mentális jól-lét is. Az 
emberek akkor, amikor krónikus betegségeik hiányá-
ról nyilatkoznak, a legritkább esetben veszik 4gyelem-
be mentális állapotukat. Krónikus betegségek megléte 
esetén ez valamelyest tükröződik az egészségi állapot 
szubjektív megítélésében, de szervi baj híján már alig.

Mentális állapotunk viszonylag pontos tükörképe 
életünknek, kínlódásainknak és örömeinknek. Arra a 

kérdésre, hogy az elmúlt hónapra visszatekintve „milyen 
gyakran érezte magát boldognak”, a lakosság 15,3%-a 
válaszolta azt, hogy ritkán, vagy soha. A felnőtt lakos-
ság 10,9%-a – saját bevallása szerint – állandóan, vagy 
gyakran szomorú. Ez, más országok adataival egybe-
vetve, kiemelkedően magas arányszám (XIV. táblá-
zat).

Az Eurobarometer 2009-es felvétele szerint az élet-
tel való általános elégedettséget 1–10-ig terjedő skálán 
osztályozva, a magyar lakosság 5,1-re értékelte saját 
helyzetét. Ennél alacsonyabb értéket csak a bolgárok 
adtak (4,8). Az EU27 országok átlaga 6,8 volt, a dáno-
ké 8,1, a lengyeleké 6,7, a románoké 5,8.

A Gallup WorldPoll keretében a felnőtt lakosság 
körében végzett felmérés során azt is megkérdezték, 
hogy öt év múlva hogyan tudja elképzelni saját helyze-
tét. A magyar megkérdezettek egyharmada (34%) he-

Alsófokú végzettségűek, lakóhelyük településének 
fejlettsége alacsony és a legalacsonyabb jövedelmi 

ötödbe tartozók

Objektíve és szubjek-
tíve is beteg

Se objektíve, se 
szubjektíve nem 

beteg

Minta elemszám 
(súlyozatlan)

A csoport együtt 24,4 47,9 251

Ebből:

40 év alattiak 6,3 76,9 108

40-59 évesek 34,3 32,0 80

60 éves és idősebbek 43,4 17,8 63

Országos átlagban 13,6 57,9 5051

XII. táblázat
Az alsófokú végzettségű, fejletlen településen élő (a település-fejlettségi mutató alsó ötödébe tartozó) 

legalacsonyabb jövedelmi ötödbe tartozó felnőtt népességben az objektív és szubjektív 
egészségi állapot szerint betegek és nem betegek aránya korcsoportonként, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás

Felsőfokú végzettségűek, lakóhelyük településének 
fejlettsége magas és a felső jövedelmi 

ötödbe tartozók

Objektíve és szubjek-
tíve is beteg

Se objektíve, se 
szubjektíve nem 

beteg

Minta elemszám 
(súlyozatlan)

A csoport együtt 1,2 64,6 137

Ebből:

40 év alattiak 0,0 74,4 52

40-59 évesek 0,0 58,4 36

60 éves és idősebbek 4,1 55,7 49

Országos átlagban 13,6 57,9 5051

XIII. táblázat
Az felsőfokú végzettségű, fejlett településen élő (a település-fejlettségi mutató alsó ötödébe tartozó) 

legmagasabb jövedelmi ötödbe tartozó felnőtt népességben az objektív és szubjektív 
egészségi állapot szerint betegek és nem betegek aránya korcsoportonként, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
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lyezte magát – a jövőjét illetően – a tízfokú képzeletbe-
li elégedettségi létra alsó négy fokának valamelyikére. 
A fejlett világban példátlan az, hogy az emberek ilyen 
magas százaléka látja ilyen sötéten a jövőjét. Olyan 
országokat, ahol a megkérdezettek több mint 30 száza-
léka ítéli ilyen reménytelennek a jövőjét, csak a világ 
legelesettebb régióiban találtunk. 120 ország közül a 
117. helyre kerültünk (Zimbabwe, Haiti és Burundi 
után) [13].

Az ELEF adatai szerint a felnőtt lakosság 14,7%-a 
azt állítja, hogy ritkán, vagy soha nem érzi „nyugodt-
nak, illetve békésnek” magát és 19,5. (a felnőtt lakos-
ság egyötöde) állandóan, vagy gyakran ideges (XV. táb-
lázat).

Azt is látjuk, hogy a mentális állapot ezen jellemzői 
(boldogság hiánya, szomorúság, nyugalom hiánya, 
idegesség) jóval nagyobb arányban terhelik azokat, 
akik amúgy is betegek. Az objektíve és szubjektíve is 
betegek majdnem fele (46%) mondta magáról, hogy 

ritkán, vagy soha nem érezte magát boldognak (az 
elmúlt négy hetét alapul véve) (XVI. táblázat).

A korábban is használt jellegzetességek (iskolai vég-
zettség, település-fejlettség, jövedelmi helyzet, korcso-
port) alapján lehatárolt két szélsőséges — kedvezőtlen 
és kedvező helyzetű — társadalmi-demográ4ai cso-
port mentális egészségét néhány mutatóval vizsgálva, 
óriási különbségeket találunk (XVII–XVIII. táblázat).

Bár az ELEF mintája sokszorosan nagyobb, mint a 
szokásos  országosan reprezentatív minták többsége, 
vizsgált mintánk ilyen mély, sokdimenziós bontása 
esetén 4gyelembe kell venni azt is, hogy az egyes kate-
góriákba tartozó emberek száma több esetben 100 fő 
alá csökkent. (Az ötven fő alatti csoportra külön is fel-
hívom a 4gyelmet.)

Az alacsony végzettségű, fejletlen településen élő, 
alsó jövedelmi ötödbe tartozó, szerény jövedelmű fel-
nőtt népesség közül minden negyedik (24,5%) ritkán, 
vagy soha nem érezte magát boldognak. Ugyanez a 

Az elmúlt négy hétben milyen 
gyakran érezte magát

 boldognak
szomorúnak, 
kedvetlennek

Állandóan, 
gyakran

60,9 10,9

Időnként 23,8 19,3

Ritkán, soha 15,3 69,9

Együtt 100,0 100,0

XIV. táblázat
Az elmúlt négy hétben milyen gyakran érezte 

boldognak magát, illetve 
szomorúnak/kedvetlennek, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás

Az elmúlt négy hétben milyen 
gyakran érezte magát

nyugodtnak, 
békésnek

nagyon
idegesnek

Állandóan, 
gyakran

65,5 19,5

Időnként 19,8 25,7

Ritkán, soha 14,7 54,8

Együtt 100,0 100,0

XV. táblázat
Az elmúlt négy hétben milyen gyakran érezte 

magát nyugodtnak, békésnek, illetve 
nagyon idegesnek, % 

Ritkán/soha nem 
érezte magát

boldognak

Állandóan, gyakran 
szomorú 

Ritkán/soha nem 
békés, nyugodt

Állandóan/ gyakran 
ideges

Objektíve és szubjektí-
ve betegek közül

46,0 37,9 39,9 41,5

„Csak” objektíve 
betegek közül

16,6 10,1 14,4 19,8

Nem betegek közül 7,0 4,6 8,3 13,7

A felnőtt népességből 15,3 10,9 14,6 19,5

XVI. táblázat
A betegségi érintettség és a mentális egészség hiányának néhány jellemzője, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
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felsőfokú végzettségű, fejlett településen élő, felső jöve-
delmi ötödbe tartozó népesség esetében 10,1%. Ez 
esetben a minden negyedikkel szemben, minden tize-
dik érez ilyen negatívan. Az állandó, illetve gyakori 
idegesség esetében közel sincsenek ilyen nagy különb-
ségek, bár az eltérés itt is tíz százalékpont.

A két vizsgált rétegen belül a korcsoportonkénti 
eltérések sajátosan alakultak. A boldogságérzet hiánya 
az életkor emelkedésével általában növekszik (ez egyéb-
ként szembemegy az ismert nemzetközi tendenciák-
kal). A kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportba tar-
tozók esetében ez a növekedés az életkorral radikáli-
san nő, a kedvezőbb helyzetű csoportba tartozóknál 
sokkal kevésbé, mondhatnánk, alig! Az idős korra 
megszerzett/megtartott kedvező társadalmi pozíció-
ban levő idősek 15,3%-a, míg a kedvezőtlen helyzetű, 

hasonló korcsoportba tartozók 43,7%-a ritkán, vagy 
soha nem érzi, hogy boldog, a különbség 28 százalék-
pontnyi!

Ami a gyakori feszültség, idegesség érzését illeti, a 
helyzet már nem ilyen egyszerűen leírható. A 40 év 
alattiak esetében nincs szigni4káns különbség a két 
csoport között, közülük átlagban minden ötödik állan-
dóan, vagy gyakran ideges (20,8%, illetve 19,2%). Idő-
sebb korban, de még 60 év alatt (a gazdaságilag aktív 
életszakasz végén), a rossz társadalmi helyzetű csoport-
ban levők között nagyon magas (37,4%) a rendszeres 
idegességgel (szorongással, gondterhelten) élők ará-
nya. Később, a nyugdíjas években, a rossz társadalmi 
helyzetű csoportban visszaáll az arány arra a szintre, 
ami 4atal éveiket jellemezte. A kedvező helyzetű tár-
sadalmi csoportba tartozók esetében az aktív életsza-

Alsófokú végzettségűek, lakóhelyük településének 
fejlettsége alacsony és a legalacsonyabb 

jövedelmi ötödbe tartozók

Ritkán, vagy soha nem érezte 
magát boldognak

Állandóan, vagy gyakran 
ideges

A csoport együtt 24,5 26,4

Ebből:

40 év alattiak 11,3 20,8

40-59 évesek 27,5 37,4

60 éves és idősebbek 43,7 22,4

Teljes felnőtt népesség együtt 15,3 19,5

XVII. táblázat
Az alsófokú végzettségű, fejletlen településen élő (a település-fejlettségi mutató alsó ötödébe tartozó) 

legalacsonyabb jövedelmi ötödbe tartozó felnőtt népességben az objektív és szubjektív 
egészségi állapot szerint betegek és nem betegek aránya korcsoportonként, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás

Felsőfokú végzettségűek, lakóhelyük településének 
fejlettsége magas és a felső 
jövedelmi ötödbe tartozók

Ritkán, vagy soha nem érezte 
magát boldognak

Állandóan, vagy gyakran 
ideges

A csoport együtt 10,1 16,3

Ebből:

40 év alattiak 10,8 19,2

40-59 évesek* 2,6 18,7

60 éves és idősebbek 15,3 10,0

Teljes felnőtt népesség együtt 15,3 19,5

XVIII. táblázat
Az felsőfokú végzettségű, fejlett településen élő (a település-fejlettségi mutató alsó ötödébe tartozó) 

legmagasabb jövedelmi ötödbe tartozó felnőtt népességben az objektív és szubjektív 
egészségi állapot szerint betegek és nem betegek aránya korcsoportonként, %

Forrás: ELEF, 2009 – saját számítás
*Mintabeli esetszám 50 alatti, összesen 36 fő. A teljesség miatt ezt az adatot is közöljük.
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kaszt jellemző viszonylag egyenletes (20% körüli arány) 
idős korra lényeges javulást mutat. A 60 év felettiek kö-
zül már csak minden tizedik mondja, hogy állandóan, 
illetve gyakran ideges.

A viszonylagos jómód, a kedvezőbb életkörülmé-
nyek, beleértve a lakóhely infrastrukturális ellátottsá-
gát – melynek része az egészségügyi ellátórendszer is 
– a mentális egészség szempontjából szintén az idősek 
esetében mutatkozik meg látványosan.

A várható életkilátásokban, a betegségi érintettség-
ben, a mentális jól-lét eltéréseiben egyaránt meghatá-
rozó szerepe van az életkor mellett a társadalmi pozí-
ciónak. Idős korban a kedvezőtlen társadalmi helyzet-
ből adódó hátrányok halmozottan jelentkeznek az 
egészségi állapot vizsgált összetevőiben. Ismerjük a 
mondást „maga a vénség elég betegség”, nem mindegy, 
hogy ehhez még milyen méretű egyéb nehézségek tár-
sulnak.

BETEGÍTŐ ÉLET, UTÓSZÓ

Nem egyformán betegszünk bele az életünkbe. A tár-
sadalom peremén élőket a testi és lelki betegségek 
korábban és nagyobb arányban érintik. Az ötven év 
fölöttieknek már számolniuk kell a várható szervi és 
mentális betegségek jelentkezésével, hatvan fölött az 
embereknek már csak 28%-a egészséges, ugyanakkor 
közel egyharmaduk (30,3%) objektíve és szubjektíve is 
beteg. Az átlagok mögött meghúzódó területi-társa-
dalmi különbségek arra hívják fel a 4gyelmet, hogy a 
korhoz nem szükségképpen társul a betegség. Láttuk, 
hogy a 60 éves és idősebb népességben a felsőfokú vég-
zettségű, fejlett településen élő, magasabb jövedelmű-
ek több mint fele (55,7%-a) se objektíve, sem szubjek-
tíve nem beteg, ugyanez az arány az alacsony végzett-
ségű, fejletlen településen élő, alacsony jövedelműek 
esetében mindössze 17,8%.

Szomorú vigasz, hogy akik korábban betegszenek, 
korábban is halnak, „megváltva” szervi és mentális 

betegségeiktől. De azért többségünk egyetért Déry 
Tibor Kedves boóperében írt mondataival: „Ha egy 
öregember egy másikkal találkozik, elsőnek azt kérdi 
magában: vajon ennek még mennyi ideje van hátra? ... 
Bármennyire szeretem és tisztelem is, mögötte kívá-
nok besorolni abba a menetbe, mely a Paradicsom felé 
tart.”
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Kollányi Zsófia

Összefoglalás: Az egészségi állapot és a gazdasági helyzet kölcsönösen, és meglehetősen összetett módon 
hatnak egymásra, ráadásul ennek a kölcsönhatásnak a nagysága és iránya is függ a két tényező kiinduló 
szintjétől. Az, hogy a jobb egészségi állapot jobb gazdasági teljesítményt, a nagyobb jólét pedig jobb 
egészséget tesz lehetővé, bőségesen kutatott és sokszorosan igazolt összefüggések, ahogy az ellentétes 
irányú kapcsolat is ismert: a rossz egészség rontja a gazdasági teljesítményt, a szegénység pedig betegít. 
Mégsem ilyen egyértelmű a kép: a gazdasági helyzet hatása az egészségre bizonyos körülmények között 
épp ellentétes is lehet, vagyis a gazdasági növekedés ronthatja, és ellenkezőleg, a gazdasági termelés csök-
kenése javíthatja az egészséget – ami ellentmondás csak azt példázza, hogy korántsem ismerjük még töké-
letesen a két tényező közötti összefüggést. Pedig a kérdés jelentősége több, mint pusztán elméleti: fontos 
közpolitikai döntések alapulhatnak rajta.
Kulcsszavak: egészségi állapot, gazdasági növekedés, népegészségügy

Summary: There is a complex interaction between health status and economic situation, moreover the 
strength and direction of relation depends on the original level of the two factors. Whether better health 
makes better economic performance available and welfare makes people healthier was examined and 
veri$ed many times, just like the opposite relation – namely bad health worsens economic opportunities, 
while poverty makes people less healthy. Still, it is not as obvious as it seems: under certain circumstances 
economic conditions may have opposite e|ect on health, that is economic development may impair health 
and on the contrary declining production may improve health. This contradiction exempli$es that the con-
nection between health and economic status is not at all understood in its depth. However, the signi$cance 
of this question is not purely theoretical: substantial public policy decisions should be based upon it.
Keywords: health status, economic growth, public health

A gazdasági fejlődés és az egészségi állapot 
elméleti összefüggései

Links between health status and economic 
improvement – a theoretical framework

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola – 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a
Tel.: (1) 372 2500/6705 – E-mail: zskollanyi@gmail.com

BEVEZETÉS

Az utóbbi években egyre intenzívebb tudományos 
érdeklődés irányul az egészségi állapot és a gazdasági 
teljesítőképesség, gazdasági növekedés közötti össze-
függés vizsgálatára. Ezen belül is egyre többen keresik 
a választ arra a kérdésre, hogyan alakulnak ezek az 
összefüggések a világ fejlett, magas jövedelmű orszá-
gaiban. A kérdés jelentőssége messze nem pusztán elmé-
leti: az eredmények fontos, a népesség egészségi álla-
potát javítani, az egyes országok gazdasági fejlődé-
sét serkenteni hivatott közpolitikai döntések alapjául 

kéne, hogy szolgáljanak. És ehhez mélységükben érte-
ni is kell ezeket az összefüggéseket: nem elegendő 
eljutni a statisztikai együttjárás megállapításáig.

Logikailag nem nehéz belátni, hogy az egészségi 
állapot és a gazdasági körülmények hatással lehetnek 
egymásra, és napi tapasztalataink is ezt támasztják alá. 
Ha semmi mást nem veszünk is 4gyelembe, a maga-
sabb jövedelem mindenképpen bővíti az egyének szá-
mára elérhető, elfogyasztható jószágok körét, beleért-
ve ebbe olyan, nem feltétlenül piaci javakat is, mint az 
egészségügyi ellátás vagy az oktatás [1]. Ezek között egy-
aránt vannak az egészségre káros és az egészségre po-



zitív hatással levő jószágok. Emellett a magasabb (mak-
rogazdasági) jövedelemszint általában együtt jár egy 
csokornyi, akár kevésbé kézzelfogható tényező javulá-
sával is: a közegészségügyi viszonyokéval, az ismert és 
alkalmazott egészségügyi technológiáéval, és a lakos-
ság tájékozottságának növekedésével vagy éppen a 
demokratikusabb berendezkedéssel is, amelyek mind 
a jobb általános egészségi állapot feltételei. És fordítva: 
a jobb egészségi állapotú emberek termelékenysége 
bizonyosan magasabb, mint a megromlott egészségűe-
ké, vagyis a munkaerő egészségi állapota pozitív kap-
csolatban áll a gazdaság kibocsátásával.

Ezt a kapcsolatot jeleníti meg az úgynevezett Pres-
ton-görbe, ami az egy főre jutó GDP vagy GNP és a 
születéskor várható élettartam összefüggését ábrázolja 
(1. ábra).

Mint az ábrán jól látható, a keresztmetszeti adatok 
egyértelmű, ám a jövedelem/várható élettartam emel-
kedésével egyre csökkenő erősségű összefüggést mu-
tatnak. Ez azt az egyszerű, ám téves üzenetet közvetít-
heti a közpolitika-formálók számára, hogy az alacsony 
fejlettségű országokban a makrogazdasági kibocsátás 
növekedése automatikusan javítja majd a népesség 
egészségi állapotát, emeli a várható élettartamot, míg a 
fejlett országokban a lakosság egészségi állapota már 
elérte a lehetséges maximumot, és nincs lényeges kap-

csolatban a GDP-vel, vagyis nem érdemes vele mint 
gazdaságpolitikai tényezővel foglalkozni. A valóság-
ban ezzel szemben azt látjuk, hogy a fejlődő országok 
egy igen népes csoportja tartósan benne rekedt a leg-
mélyebb szegénységben, és a jelek szerint lakosaik 
egészségi állapota az egyik legfontosabb oka ennek a 
helyzetnek [3]. A fejlett országokban pedig elkerülhe-
tő betegségek szedik áldozataikat a középkorúak kö-
zött, tömegek élnek állandó fájdalom és képességeik 
elvesztése közepette, és úgy tűnik, hogy a haladás egyet-
len szinonimájaként ismert gazdasági növekedés ezen 
a helyzeten néha még csak ront.

A területre vonatkozó kutatások fókuszában ko-
rábban elsősorban az állt, hogy a fejlődő országok-
ban hogyan hat a gazdasági fejlettség szintje a lakos-
ság egészségi állapotára. Az ellentétes irányú hatás 
vizsgálata, vagyis hogy az egészség hogyan befolyá-
solja a gazdaságot, viszonylag újabb keletű; az pedig, 
hogy mindez hogyan alakul a fejlett, magas jóléti 
szintű országokban csak az elmúlt évtizedben került 
a tudományos 4gyelem homlokterébe. Ugyanakkor 
új és új kihívások érik a hosszú ideig evidenciának 
tekintett, a józan ész sugallta – és a világról való hét-
köznapi ismereteinkkel is összhangban álló – össze-
függéseket is, új megvilágításba helyezve a jól ismert-
nek hitt tényeket.
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A GAZDASÁG HATÁSA AZ EGÉSZSÉGI 
ÁLLAPOTRA

Az egészségi állapotra egyaránt hatnak a külső, tár-
sadalmi viszonyoktól független, és azokkal szorosan 
összefüggő tényezők. A társadalmi környezettől füg-
getlen tényezők, a kor, a nem és a genetikai adottságok 
köre ma, és száz vagy százezer évvel ezelőtt is éppúgy 
az egyén vagy a társadalom által befolyásolhatatlan mó-
don hatottak az egyéni egészségre. Ezzel szemben kör-
nyezeti hatás például a levegő vagy az ivóvíz minősége, 
a lakó- és a munkakörnyezet állapota, az adott élőhe-
lyen jellemző járványügyi és köztisztasági viszonyok, 
a zaj, a por, a fény, vagy épp a radioaktív sugárzás mérté-
ke, és a sor folytatható még. Az egészségre az egyik 
legerőteljesebb hatást gyakorló életmód pedig hiába 
egyéni döntések sorozata, mégis társadalmilag meg-
határozott: szorosan összefügg a családban és a szű-
kebb környezetben gyermekkortól megtapasztalt min-
tákkal, az egyén anyagi lehetőségeivel, a rendelkezésé-
re álló tudással, információkkal és egyéb, nem anyagi 
jellegű erőforrásaival, az egyéni motivációkkal – ame-
lyek természetesen mind nem függetlenek az illető 
egyének társadalmi és gazdasági pozíciójától. A táplál-
kozáshoz, testmozgáshoz, a személyes higiénéhez, az 
egészségkárosító szokásokhoz hasonlóan az életmód 
részét alkotja az is, hogy például mennyire képes az 
egyén a mentális egészségének megőrzésére irányuló 
technikák alkalmazására: képes-e kezelni az őt érő 
stresszt, van-e életében tere a rekreációnak, részese-e 
megtartó erejű emberi, közösségi kapcsolatoknak. 
További, az egészségi állapotra jelentős hatást gyakor-
ló tényező az egészségügyi rendszer, különösképp pe-
dig a népegészségügy léte, színvonala. Mindezen ténye-
zők az idők folyamán, illetve különböző fejlettségű 
társadalmakban más és más súllyal esnek latba.

A növekedés hatása alacsony jövedelemszintek 

mellett

A gazdasági körülmények, legyen szó a makrogaz-
dasági növekedésről vagy egy család havi jövedelmé-
ről, nem önmagukban hatnak az érintettek egészségi 
állapotára. A leginkább evidens köztes lépés, ami a 
gazdaság dimenziójából átvezet az egészségi állapot-

hoz, a fogyasztás már említett aktusa. A gazdasági fej-
lődés, illetve a magasabb jövedelem például – többek 
között – a rendelkezésre álló táplálék mennyiségének 
növekedésével, illetve minőségi javulásával is egyet 
jelent1, ami a fejlettség bizonyos szintjein kulcsfontos-
ságú. A társadalom népes, alacsony jövedelmű, koráb-
ban alultáplált és legyengült immunrendszerű rétegei-
nek egészségi állapota a táplálkozási viszonyok javulá-
sának hatására ugrásszerűen javul: nő az erőnlétük, a 
betegségeknek való ellenállóképességük, ami az egész-
ségi állapot mutatóinak gyors javulását eredményezi. 
Robert W. Fogel gazdaságtörténész a táplálkozás hatá-
sát tartja döntőnek az általános egészségi állapot 18. 
század második felétől tapasztalható folyamatos javu-
lásában [4–6]. Mérései és számításai szerint a mai fej-
lett országokban a halálozásban 1800-tól bekövetke-
zett csökkenés kétötöd részben a táplálkozási viszo-
nyok javulásának köszönhető, és ennek a javulásnak a 
java a csecsemők és gyermekek halandóságának csök-
kenésében öltött testet [4].

Egybecseng ezzel a fejlett országokban ma tapasz-
talható szoros összefüggés a társadalmi-gazdasági stá-
tusz és az egészségi állapot között: a javakkal jobban 
ellátott, képzettebb rétegek egészségi állapota ma sok-
kal jobb, mint az alacsonyabb státuszúaké. A mai fej-
lett társadalmak alacsonyabb státuszú tagjai jellemző-
en ugyan nem éheznek, sőt: körükben éppenséggel a 
túlzott, és rossz összetételű kalóriabevitel gyakoribb, 
mint a magasabb státuszúak esetében. Éppen ez, és az 
életmódjukra szintén gyakrabban jellemző más egész-
ségkárosító szokásaik a mai fejlett országok leggyako-
ribb halálokainak – szív- és érrendszeri betegségek-
nek, daganatos betegségeknek – az okozói.

Az ugyanakkor, hogy egyes kutatások bizonysága 
szerint a jobb anyagi körülmények között élők egész-
ségi állapota vagy életkilátásai egészen a 19. század má-
sodik feléig nem haladták meg lényegesen a szegénye-
kéit [7], ellentmond a feltételezésnek, mely szerint 
önmagában a magasabb jólét/társadalmi státusz javí-
taná az életkilátásokat.

A sűrűn lakott középkori városokban, de még a 19. 
század első felében is az alacsony gazdasági fejlettségű 
társadalmakban a halálozásnak nagyon nagy aránya 
különböző fertőző betegségek miatt következett be. 
Ennek fényében érthető, hogy a kórokozók és az álta-

1 Még ha az ok-okozati összefüggés itt még kevésbé egyértelmű is. Ha egy technológiai újítás következtében hirtelen, minden más tényező válto-
zatlansága mellett, megnő a mezőgazdaság által előállított élelmiszer mennyisége, az egyszerre idézi elő az általános jólét, a gazdaság növekedé-
sét, és javítja a táplálkozási viszonyokat, következésképp az egészségi állapotot. Ezesetben egészségi állapot és gazdasági helyzet együttmozgása 
tehát egy harmadik, akár független tényező következménye.
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luk terjesztett betegségek elleni hatékony védekezés 
felfedezése előtt a vagyonosság – még ha a kielégítőbb 
táplálkozás a gazdagabbaknak jobb erőnlétet és erő-
sebb immunrendszert biztosított is – önmagában nem 
védte meg tulajdonosát a fertőzésektől. Kifejezetten a 
fertőző betegségek esetében tehát megkerülhetetlen 
tényező a közegészségügyi és járványügyi intézkedé-
sek kiterjedtsége, színvonala, a lakosság mindennapi 
higiéniai gyakorlata, szélesebb értelemben véve pedig 
a rendelkezésre álló orvostudományi ismeretek, az 
egészségügyi technológia. Ezen tényezők kiemelt je-
lentősége Preston korábban már bemutatott görbéjé-
nek azon jellemzőjében mutatkozik meg, hogy az adap-
tált egészségügyi technológia, orvostudományi isme-
retek fejlődésének hatására a teljes görbe felfelé toló-
dik (2. ábra). Ahelyett tehát, hogy a GDP emelkedésé-
vel az egyes országok, időtől és helytől függetlenül, 
végigjárnák a várható élettartam alakulásának ugyan-
azt az útját, a technikai fejlődés azonos jövedelmi szin-
tek mellett egyre magasabb és magasabb várható élet-
tartam-értékeket tesz elérhetővé.

Az alul futó görbe a 2. ábrán a vizsgált (fejlett és fej-
lődő országokat egyaránt tartalmazó) országcsoport 
1930-as, a fent futó görbe pedig ugyanezen csoport 
1960-as pozícióját mutatja. Eszerint a követendő köz-
politika a gazdasági növekedés, de elsősorban2 az or-
vostudományi kutatások támogatása egyidőben, és ezek 
majd szerte a világon meghozzák a maguk életévekben 
mérhető gyümölcseit is. Preston, aki a technológiai 
fejlődést a gazdasági növekedéstől független folyamat-
nak tekinti, maga is utal ebbéli álláspontja támadható-
ságára, de végül mégis kitart mellette, mondván: itt 
mégsem közvetlenül a GDP növekedése idézi elő a vár-
ható élettartam növekedését. Nem: bár véleményem sze-
rint egyetlen más esetben sem; ugyanakkor az egész-
ségügyi technológia fejlődését nyilvánvalóan a GDP 
(korábbi időszakokban vagy akár más országokban 
bekövetkezett) növekedése segíti elő.

Tovább színezi, meglehetős komor színekkel, a ké-
pet, hogy ma a fejlődő országokban továbbra is sok-
szor akár könnyűszerrel, szerény források igénybevé-
telével kivédhető fertőző betegségek okozzák a halálo-
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2 Elsősorban, mert Preston (2007)[1] számításai szerint a várható élettartam növekedése körülbelül 85 százalékban a görbék eltolódásának, vagyis a 
technológiai fejlődésnek köszönhető
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zások egy igen tetemes hányadát3. Ezekben az orszá-
gokban az egészségügy, közegészségügy és járványügy 
színvonala egyszerűen annyira elmarad a technikailag 
lehetségestől, mintha a betegségek terjedésére, hordo-
zóira, az ellenük alkalmazandó hatékony védekezésre 
vonatkozó, biztos tudásunk nem is létezne. A Preston-
görbe optimista receptjét legalábbis részben kétségbe 
vonó szerzőcsoport [7] szerint a modell alapvető prob-
lémája, hogy két, egymással valójában összevethetet-
len országcsoportot von közös elemzés alá. Számítása-
ik szerint ha a fejlett és a fejlődő országok csoportjára 
külön-külön illesztünk egy-egy görbét, akkor a fejlődő 
országok esetében nagyon halvány összefüggés tapasz-
talható csak GDP és várható élettartam között. Geor-
giadis és szerzőtársai szerint ennek az az oka, hogy 
míg a fejlett országokban az egészségügyi technológia 
adaptálása többé-kevésbé azonnali, és valóban legin-
kább a gazdasági lehetőségektől függ, addig a fejlődő 
országok közül sokban vagy meg sem történik, vagy 
csak nagy késéssel, éspedig elsősorban a demokrácia 
hiányosságai, az országok vezetőinek elszámoltatha-
tatlansága miatt.

A gazdasági fejlődés hatása a fejlettség magasabb 

fokán

Eddig elsősorban a fejlettség alacsony fokán tapasz-
talható hatásokat mutattam be. A Preston-görbe azt 
sugallja, hogy a várható élettartam egy bizonyos szint-
jét elérve az egészségi állapot stagnálása áll be, és to-
vábbi javulás csak az orvostudományi felfedezések ha-
tására várható. A várható élettartammal mért egészsé-
gi állapot esetében ez kétségtelen: egészen amíg birto-
kába nem jutottunk a fertőző betegségek megfékezését 
lehetővé tevő ismereteinknek, 45–50 év körül stagnált 
a várható élettartam, most 80–85 év tűnik meghalad-
hatatlannak, és ki tudja, egy váratlan felfedezéssel 
talán eljutunk egy újabb, magasabb életkori plafonnal 
és egyelőre ismeretlen halálokokkal jellemezhető kor-
szakba.

Más változókkal: okspeci4kus mortalitási, morbi-
ditási adatokkal, önbecslésen alapuló egészségi álla-
potváltozókkal is mérhetjük az egészségi állapotot: 
ezek elemzésével egészen más eredményekre jutha-
tunk.

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy egy svéd adato-
kat elemző szerzőpáros [8] eredményei szerint míg a 
20. század második feléig szigni4kánsan, bár egyre 
gyengülő mértékben pozitívan hatott a gazdasági nö-
vekedés a várható élettartam változására, addig a múlt 
század második felében negatívvá válik a kapcsolat: a 
gazdaság bővülése az életkilátások romlását idézi elő. 
A szerzők szerint a fokozódó üzleti és ipari jelenlét ép-
pen azokat a tényezőket erősíti fel (a munka, a fogyasz-
tás, a környezet patologikus dimenzióit), amelyek a 
ma leggyakoribb halálokok hátterében meghúzódnak. 
Szintén ők hivatkoznak azokra a „természetes kísérle-
tekre” (a második világháborúban a skandináv orszá-
gokban, illetve Kubában az 1990-es években), amelyek 
során valamilyen külső hatásra jelentősen lecsökkent 
a rendelkezésre álló élelem mennyisége – és ez idővel 
érzékelhető egészségjavulást okozott. 

További kérdések

Baker [9] idéz több olyan tanulmányt is, amelyek 
néhány nyilvánvalóan tendenciózusan kiválasztott, 
ám nagyon tanulságos jellemzőkkel bíró országot mu-
tatnak be: országokat, ahol a gazdagság rossz, vagy 
épp a szegénység relatíve jó általános egészségi álla-
pottal párosul. Utóbbiakat megvizsgálva azt láthatjuk, 
hogy ezekben az országokban (amelyek nyilvánvalóan 
szerencsésebb jellemzőkkel bírnak, mint Fekete-Afri-
ka kitörésre képtelen társadalmai) sikerült egy széles 
körben elérhető és kielégítő alapszintű ellátást nyújtó, 
nagyon munkaintenzív egészségügyi ellátást bevezet-
ni.

A növekedés egészségi állapotra gyakorolt hatásá-
nak további vizsgálható – és nyilvánvalóan vizsgálan-
dó – dimenziója az is, milyen hatást gyakorol ennek a 
növekedésnek a társadalmon belüli eloszlása. Szintén 
Baker [9] számol be azokról a vizsgálati eredmények-
ről, amelyek szerint a jövedelememelkedés önmagá-
ban jobban csökkenti az öt éves kor alatti halálozást a 
gazdagabbak, mint a szegényebbek körében; míg az 
egészségügyi ráfordítások növekedése éppen a szegé-
nyebbek körében ért el nagyobb mértékű javulást. Ez 
azt jelenti, hogy az ebben az értelemben véve „optimá-
lis” gazdasági növekedésnek, ami az általános egészsé-
gi állapotot az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek 

3 A HIV/AIDS fertőzöttség volumenében ma a legnagyobb a fejlődő országok fertőző halálokai között, és természetesen nem tekinthető könnyedén 
kezelhetőnek. A megelőzés terén ugyanakkor itt is vannak lehetőségek, bár ezekhez egy egyszerű szúnyogháló helyett a helyi vezetés elkötele-
zettségére, a közösségek megerősítésére, a nők diszkriminációjának csökkentésére, mindehhez pedig nemzetközi összefogásra van szükség. 
http://www.avert.org/hiv-aids-africa.htm
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növelése nélkül javítja, két feltételnek kell megfelelnie. 
Egyrészt: a növekménynek úgy kell eloszlania a társa-
dalmon belül, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségeket 
a lehető legnagyobb mértékben csökkentse, ugyanak-
kor a növekmény lehető legnagyobb hányadát kell az 
egészségügyi közkiadások növelésére fordítani.

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT HATÁSA
A GAZDASÁGRA

Több helyen utaltam már arra: semmi nem indokol-
ja, hogy egyirányúnak tekintsük a gazdaság és az 
egészségi állapot közötti kapcsolatot. A gazdaság növe-
kedési lehetőségeit értelemszerűen nem csak a 4zikai, 
de a humán tőke is meghatározza: hiába áll rendelke-
zésre 4zikai termelőeszköz, ha nincs, aki használja. 
Jánossy Ferenc rendkívül elegáns (és igazát újra és újra 
bizonyító) elmélete szerint a gazdaság fejlődési lehető-
ségeinek határát, a növekedés trendvonalát az embe-
rek, a munkaerő jelentik: az ő tudásuk, készségeik, 
rátermettségük, erőnlétük szabja meg, mi az elérhető 
maximum [10]. A humán tőkét hosszú ideje 4gyelem-
be veszik már a közgazdászok, amikor a gazdasági 
növekedés forrásait kutatják, de sokáig kizárólag az 
oktatás, képzés révén megszerezhető tudással, skillek-
kel azonosították azt, és csak a közelmúltban kezdték 
az egészségi állapot szerepét is megvizsgálni.

A fentiekben kiderült, hogy korántsem olyan egyér-
telműen van a gazdasági növekedés pozitív hatással az 
egészségi állapotra, mint korábban gondoltuk. Azt, 
hogy az egészségi állapot jelentős mértékben hozzájá-
rulna a gazdaság teljesítőképességéhez, pedig még en-
nél is kevésbé szokás evidenciának tekinteni, különö-
sen ami a fejlett országokat illeti, pedig elméleti úton 
az ellenkező irányú összefüggést sem nehezebb belát-
ni, mint a gazdaság szférájától az egészség felé muta-
tót.

Az egészségi állapot javulását gazdasági növekedés-
sé transzformáló folyamatok közül a két legegyértel-
műbb egyéni szinten ragadható meg leginkább. Ezek 
egyrészt a munkakínálat, másrészt pedig a munkaerő 
termelékenysége. A rossz egészségű emberek, legyenek 
tartósan betegek vagy – például legyengült immun-
rendszerük következtében – időről időre, vagy egyálta-
lán nem képesek dolgozni; vagy ha dolgoznak, végzett 
munkájuk kevésbé hatékony, termelékenységük ala-
csonyabb, mint ha egészségesek lennének. Utóbbi je-
lenséget a betegségek költségeivel foglalkozó szakiro-

dalom „presenteeism”-nek nevezi, az „absenteeism”-
mel, (munkahelyi) hiányzással állítva párhuzamba azt, 
amikor valaki jelen (present) van ugyan, de munkája 
nem teljes értékű [11]. Meglepő módon a „presente-
eism” költsége sokszorosa (az idézett tanulmány sze-
rint iparágtól függően 7–13-szorosa) a betegségek 
miatti hiányzásokénak.

Az egészségi állapot és a termelékenység közötti ösz-
szefüggést számos kutató vizsgálta a két változót nem 
egyszer nagyon egyszerűen mérhető 4zikai, 4ziológiai 
terminusokban „fogalmazva meg”. Elemezték a test-
magasság és a munkabér kapcsolatát [12], vagy a meg-
felelő táplálkozás hatását az egy munkás által előállí-
tott termékmennyiségre [13], és más, kevésbé 4zikai-
4ziológiai módokon is közelítették a kérdést (bőséges 
felsorolást az ehhez hasonló kutatásokból [14]). Ezek a 
vizsgálatok igazolták a jobb egészségi állapot pozitív 
termelékenységbeli hatását.

Visszatérve az egészségi állapot és a munkakínálat 
kapcsolatára, Magyarországon, mint Európa legtöbb 
országában, ez megkerülhetetlenül nagy problémát 
jelent. 2008-ban a betegszabadságon és a táppénzen 
töltött napok száma összesen meghaladta a 40 millió 
napot, ebből valamivel több, mint 8 millió volt a beteg-
szabadságon töltött napok száma. Ez munkavállalón-
ként több, mint évi 11 betegszabadságon illetve táp-
pénzen töltött napot, és 4,6 százalékos betegség miatti 
hiányzási rátát jelent, ami Európában nem kiugró – 
jóllehet, az elmúlt években jelentős csökkenésen ment 
át, 2003-ban még 6,1 százalék volt a megfelelő arány. 
Ausztriában 2006-ban az összes munkanapok 3,2%, 
Belgiumban 2008-ban 5,3%, Csehországban 2008-ban 
5,2%, Hollandiában 2008-ban 4,14, Romániában 2009 
első felében 4,4% esett ki valamilyen egészségügyi ok 
miatt [15]. Összehasonlításképpen: az Egyesült Álla-
mokban egy több mint 300 cég képviselőit megkérde-
zett felmérés szerint 2007-ben mindössze 2,3 százalé-
kos volt az egészségügyi okok miatt kiesett munkana-
pok rátája [16].

Hasonló problémát jelent a rokkantnyugdíjasok 
nagy aránya is: félmillió körüli a korhatár alatti rok-
kantak száma, ami a foglalkoztatottak közel hetedét 
teszi ki. A rendszerváltáskor a szinte pillanatok alatt 
átalakuló munkaerőpiacon a rokkantnyugdíjassá válás 
a munkanélküliség előli egyik menekülőutat jelen-
tette, és máig sem tudható biztosan, hogy a rokkant-
nyugdíjasok mekkora hányada az, aki valóban egész-
ségi állapota miatt nem dolgozik. Ugyanakkor valószí-
nűleg a különösebb „jogcím” nélküli inaktívak között 
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is sokan vannak olyanok, akiket egészségi állapotuk 
gátol meg abban, hogy munkát találjanak vagy egyál-
talán keressenek.

Az egészségi állapot hatását a gazdasági teljesítőké-
pesség felé továbbító csatornák közé tartozik az okta-
tás is – az oktatás, amit hosszú ideig egynek tekintet-
tek a humán tőkével magával. A gyermekkori jó egész-
ségi állapot pozitívan befolyásolja a gyermek kognitív 
fejlődését, iskolai teljesítményét, mind pedig az okta-
tási rendszerben eltöltött időt. Az egészségesebb gye-
rekekből jobban képzett, biztosabb tudású felnőttek, 
hatékonyabb, termelékenyebb munkavállalók lesznek. 
Elsősorban a fejlődő országokkal foglalkozó kutatások 
ugyanakkor egy másik összefüggésre is felhívták a 
4gyelmet. Ha az általános egészségi állapot javulása a 
várható élettartam növekedésében, illetve a gyerekko-
ri halandóság csökkenésében is testet ölt, az ösztön-
zést jelent az egyéneknek a saját, illetve gyerekeik hu-
mántőke-értékének növelésében, vagyis elsősorban az 
oktatásban, képzésében való részvételben– hiszen a 
várható élettartam növekedésével ennek a befektetés-
nek inkább lesz ideje megtérülni [3]. De nem csak az 
egyes egyén, hanem az állam vagy a vállalatok ösztön-
zése is nagyobb a munkavállalók képzésére, ha arra 
számíthatnak, hogy azok hosszú időn keresztül fog-
nak (nekik) dolgozni. Sala-i-Martín szerint ez nem 
egyszerűen némi addicionális gazdasági növekedést 
jelenthetne a fejlődő országok számára. Ellenkezőleg: 
azt állítja, hogy a szélsőségesen szegény afrikai orszá-
gok többségét a lakosság rossz, és egészen kilátástalan 
egészségi állapota ejti a szegénység csapdájába. Sze-
génységük legfőbb oka ugyanis a humán tőke rendkí-
vül alacsony színvonala – szélsőségesen rossz egészsé-
gi állapota és képzetlensége –, viszont éppen a rossz 
egészségi állapot miatt senkinek nem is érdemes ebbe 
a humán tőkébe invesztálnia, miközben az országok 
csak egyre mélyebbre süllyednek a szegénységbe.

A negyedik közvetítő csatorna egészségi állapot a 
gazdaság növekedési lehetőségei között a megtakarítá-
soké. A várhatóan hosszabb élettartam nem csak arra 
nézve jelent ösztönzést, hogy aktív éveinkbe befektes-
sünk, hanem arra nézve is, hogy gondoskodjunk idős 
korunk kényelméről, vagyis hogy takarékoskodjunk. 
A megtakarítások volumenének növekedése növeli a 

beruházások volumenét, ami pedig várhatóan gazda-
sági növekedést generál. Ennél kézzelfoghatóbban is 
hatással lehet ugyanakkor a rossz egészségi állapot a 
megtakarítások szintjére: akinek megromlik az egész-
sége, és emiatt hosszabb-rövidebb időre kiszorul a 
munkaerőpiacról, az valószínűleg feléli, de legalábbis 
megcsappantja tartalékait, ez pedig makroszinten a 
beruházások, következésképp a növekedés visszaesé-
sét idézi elő [17].

Az egészségi állapot gazdasági összefüggései a 

fejlettség magasabb fokán

Kétségtelen, hogy egészségi állapot és gazdasági telje-
sítőképesség között a fejlettség különböző szintjein na-
gyon eltérő a kapcsolat, ha éppen nem tűnik el a fejlett-
ség egy bizonyos fokát meghaladva. Egyes kutatók sze-
rint ha a fejlett országok keresztmetszeti vizsgálataiban 
az egészségi állapot mutatójaként a várható élettartam 
helyett valamely halálok-speci4kus mortalitási, vagy akár 
morbiditási adatot alkalmaznánk, egészen más eredmé-
nyeket kapnánk, mint az ezekben az országokban nivel-
láló várható élettartam-adatokat alapul véve.

Éppen ezért a fejlett országokban az egészségi álla-
pot gazdasági jelentősségét más módszerekkel szokás 
mérni: elsősorban a 4zetési hajlandóság (willingness-
to-pay, WTP) módszerével4. Ha az egészségi állapotot 
a gazdasági teljesítőképesség tényezőjének tekintjük, 
felmerül a kérdés, milyen megtérülésre számíthatunk 
egy, ebbe a tőkeféleségbe eszközölt befektetés esetén. 
A WTP módszerrel erre a kérdésre adhatunk egyfajta 
választ, éspedig az emberi élet értékét pénzben becsül-
tetve meg az érintettekkel, vagyis a befektetések (gyó-
gyító eljárások, gyógyszerek) fogyasztóival. A fejlett 
országokban ezalapján általában magasnak bizonyul a 
különféle egészségügyi beavatkozások megtérülési rá-
tája: magasabbra szokták értékelni a beavatkozások ál-
tal elérhető egészség-nyereséget, mint amennyibe a be-
avatkozások kerülnek. A módszernek természetesen 
számos problémája van: a válaszok nagyban függnek a 
kérdezett korától, képzettségétől, jövedelmétől, de 
még attól is, hogyan teszik fel neki a kérdést.

További módszer az egészségi állapot gazdasági 
hatásainak számszerűsítésére a betegségek költségei-

4 A $zetési hajlandóság módszerének lényege, hogy arra kérik a vizsgálatban részt vevő egyéneket, becsüljék meg egy-egy év pénzbeli értékét az 
életükben. Ezt lehet „pozitívan” (mennyi pénzt érne meg nekik, hogy egy évvel tovább élhessenek), vagy „negatívan” (mennyi pénzért cserébe 
volnának hajlandóak lemondani egy évről életükben). A módszer nagy előnye, hogy – lévén monetizált – teljes körűen összehasonlítható eredmé-
nyeket ad. Hátránya ugyanakkor, hogy mégsem – hiszen a válaszok életkortól, társadalmi-jövedelmi helyzettől, sőt, akár a pillanatnyi lelkiállapottól 
vagy a kérdés feltevésének mikéntjétől is nagyban függnek.
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nek számbavétele (cost-of-illness, COI). Ezzel a mód-
szerrel a betegségek közvetlen költségeit (ilyenek pél-
dául az egészségügyi beavatkozások költségei), közve-
tett költségeit (például a már említett betegség miatti 
hiányzások és „presenteeism” okozta veszteséget), és 
az úgynevezett „puha” költségeket (például a betegség 
okozta fájdalmat) összesítik5.

ZÁRSZÓ

Az egészség és a gazdaság közötti összefüggést nem 
könnyű megmérni: a két változó kölcsönösen befolyá-
solja egymást, és statisztikailag (legalábbis megfelelő 
adatok híján) szinte lehetetlen a két irányt elkülöníteni 
(3. ábra). A hatások sokszor csak hosszú késleltetéssel 
jelentkeznek, ezért az sem mindig bizonyos, hogy 

valóban azt mértük meg, amit akartunk. Nehézséget 
okoz ugyanakkor a különböző vizsgálatok összevetése 
is, mert mindkét változó nagyon sokféleképp operaci-
onalizálható: ahány kutatás, annyiféle „egészség” és 
„gazdaság”. Mindezen nehézségek ellenére mind tudo-
mányos, mind közpolitikai szempontból nagyon fon-
tos, hogy az egészségi állapot és a gazdasági teljesít-
mény, gazdasági növekedés közti kapcsolatot mélysé-
geiben megértsük. Bár ebben a cikkben Magyarország 
helyzetére nem tértem ki, az még ezen belül is külön-
leges: a lakosság egyes csoportjainak egészségi állapo-
ta egy fejlett ország képét mutatja, más csoportok 
egészsége ugyanakkor nem okvetlenül jobb egy elő-
nyösebb helyzetű fejlődő országénál. Mindkét pozíci-
ónak van előnye és a hátránya is. 

A „fejlettség” legfontosabb előnye önmaga, vagyis 
az, amit már sikerült elérni: a magas várható élettarta-

Egészséges jószágok fogyasztása;
(köz)egészségügy; ismeretek;

demokrácia

Termelékenység, munkakínálat;
oktatás; megtakarítások

Javuló 
gazdasági helyzet

Javuló 
egészségi állapot

Romló 
gazdasági helyzet

Romló 
egészségi állapot

Szűkösség; 
társadalmi biztonság hiánya

Csökken a humán tőke fejlesztésére
való ösztönzés; csökken a

termelékenység, munkakínálat;
csökkennek a megtakarítások

Egészségre káros jószágok fogyasztása; 
környezetszennyezés;

munkakörnyezet, stressz
Kalória-túlfogyasztás csökkenése

3. ábra
Egészségi állapot és gazdasági teljesítmény kölcsönhatása

5 Ha valaki torokgyulladást kap például, amivel orvoshoz fordul, gyógyszert szed rá, és egy hétig nem tud dolgozni, akkor a betegség közvetlen 
költsége az orvos díja és a gyógyszer költsége (mind az a rész, amit a beteg, mind az, amit az egészségbiztosító térít meg, ha támogatott gyógy-
szerről van szó), illetve a beteg részére a munkáltatója által $zetett betegszabadság díja is. A betegség közvetett költsége a beteg által a hiányzása 
alatt meg nem termelt érték, amit értelmezhetünk saját munkabérének arányos részeként, vagy az őt foglalkoztató vállalat adott időre jutó 
termeléseként, de akár az ország gazdaságának egy főre és egy hétre eső termeléseként (GDP) is. Ha az illető hiányzása miatt mások munkájára is 
hatással van, az így keletkező veszteség is is ide sorolható. A „puha” költségek közé sorolhatjuk például a betegség okozta fájdalmat.
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mok, jó általános egészségi állapot; hátránya ugyanak-
kor, hogy ezen a szinten az egészségi állapot javítására 
tett erőfeszítések már csak meglehetősen késleltetett, 
kevésbé látványos eredményeket hoznak, és az egész-
ségi állapot javulása által előidézett gazdasági előnyök 
is könnyen észrevétlenek maradnak. Az egészségjavu-
lás okozta makroszintű, a hagyományos eszközökkel 
mért gazdasági hatások ugyanis, mint a cikkben bő-
vebben kitértem rá, akár negatívak is lehetnek; vállala-
ti, vagy akár egyéni szinten ugyanakkor, illetve új mu-
tatókat alkalmazva, jelentős, és akár azonnali pozitív 
összefüggéseket találhatunk.

A „fejlődő” szegmensben, épp fordítva, az biztosítja 
az előnyt, hogy viszonylag könnyen viszonylag látvá-
nyos eredményeket, egészségjavulást lehet elérni. A ha-
tékony védőnői, háziorvosi jelenlét például jelentősen 
javíthat a várandósság alatti és a kora gyermekkori 
egészségi állapoton, ami ráadásul nagy mértékben 
befolyásolja a felnőttkori egészségi állapotot is. Ez már 
néhány év – szigorúan véve kilenc hónap – alatt mér-
hető javulást (nagyobb súllyal születő újszülötteket, 
stb.) eredményezhet. De a higiéniai, közegészségügyi 
viszonyok javítása, alapvető táplálkozási és az élet-
móddal kapcsolatos ismeretek bővítése mind viszony-
lag olcsó, már meglevő struktúrákat (az oktatási rend-
szert, a védőnői hálózatot, vagy a köztisztasági intéz-
ményrendszert) használó olyan beavatkozások, amik 
akár azonnali eredményeket is hozhatnak az egészség 
terén.

Magában ebben a kettősségben rejlik a legveszélye-
sebb csapda, éspedig az, ha nem vesszük észre a ket-
tősséget: ami az egyik szegmens esetében látványos 
javulást eredményezhet, például a várandósság alatti 
fokozott oda4gyelés a „fejlődő” csoportban, az szinte 
semmi eredménnyel nem jár a másik, jobb egészségi 
állapotú csoportban, ezért ha rossz „helyen” alkalmaz-
zuk, úgy ítélhetjük, nem érdemes erre az eszközre 
energiát fordítani. Pontosan látnunk kell a szegmentá-
lódás tényét és felderíteni annak struktúráját, hogy a 
fent említett relatív előnyöket okosan használhassuk, 
és hogy a növekedés egészséggé, az egészség pedig 
végül növekedéssé konvertálódhasson.
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Vokó Zoltán

Összefoglalás: Az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 adatain végzett logisztikus regressziós model-
lekkel készült elemzés eredményei alapján az egészségi állapotban egyértelmű szociális grádiens észlelhe-
tő Magyarországon. A korábbi felmérések eredményeivel összevetve, a jövedelmi helyzet szerepe az isko-
lázottsághoz képest hangsúlyosabbá vált az objektív egészégi állapot meghatározásában. Ugyanakkor a 
magasabb iskolai végzettség jobb vélt egészséggel társul. A hátrányos helyzetű régiókban a lakosság vélt 
egészsége a többi vizsgált tényezőre való korrekciót követően is lényegesen kedvezőtlenebb, mint a fejlet-
tebb régiókban. Az eredmények felhívják a $gyelmet arra, hogy a hazai népegészségügyi gyakorlatban 
eleddig meglehetősen kevés $gyelmet kapó terület, a méltánytalan szociális egyenlőtlenségek csökkenté-
sére irányuló szociális intervenciók jelentős egészségnyereséggel járnának Magyarországon (is).
Kulcsszavak: egészségi állapot, korlátozottság, társadalmi-gazdasági tényezők, méltánytalan egyenlőtlen-
ségek, egészség felmérés

Summary: Based on the results of logistic regression analyses on the data of the European Health Inter-
view Survey 2009, there is a clear social gradient in the health status of the Hungarian population. Com-
pared to the results of previous surveys, the role of income has become more marked compared to educa-
tion in relation to health status. On the other hand, better educated persons had better perceived health. 
In disadvantaged regions the health status of the population was worse even after controlling for the other 
factors. The results highlight that e|ective social interventions to reduce inequity – a rather neglected area 
of public health in Hungary – could result in considerable health gain in Hungary, (too). 
Keywords: health status, functional limitation, socioeconomic factors, inequity, health survey

Az egészségi állapot demográ$ai és társadalmi-
gazdasági meghatározó tényezői Magyarországon 
az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009
alapján

Socioeconomic determinants of health status in 
Hungary based on the European Health Interview 
Survey 2009

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan 
Tanszék – 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a – Tel.: (1) 3722 500/6865 – Fax: (1) 3722 997 – E-mail: voko@caesar.elte.hu

Az egészségi állapot és a társadalmi-gazdasági hely-
zet közötti szoros kapcsolat jól ismert, sokat kutatott 
terület [1]. Általánosságban megállapítható, hogy a 
rosszabb szociális helyzetben lévők körében magasabb 
a megbetegedések gyakorisága, rövidebb és kevésbé 
egészséges életre számíthatnak. A közelmúltban szá-
mos nemzetközi népegészségügyi dokumentum he-
lyezte a népegészségügyi politikák homlokterébe a 
rossz szociális helyzetben lévők életesélyeinek javítá-
sát [2]. A kérdés Magyarországon is aktuális. A Nem-

zeti Népegészségügyi Programban megfogalmazott há-
rom alapvető érték közül az egyik „az egyenlőtlensé-
gek csökkentése és a szolidaritás”.

A 2009. évi Európai Lakossági Egészségfelmérés 
(ELEF2009) lehetőséget biztosít arra, hogy számsze-
rűsítésre kerüljenek az egészségi állapot tekintetében 
Magyarországon napjainkban fennálló szociális egyen-
lőtlenségek. Az ELEF2009 lehetőséget teremt arra is, 
hogy a felmérés nemzetközi eredményeinek publiká-
lását követően, az egészségi állapotban megmutatkozó 
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magyarországi társadalmi egyenlőtlenségeket össze-
hasonlítsuk az EU egyéb államaiban tapasztaltakkal, 
illetve az OLEF2000 és OLEF2003 felmérésekkel ösz-
szevetve az elmúlt 10 év e tekintetben történt változá-
sai is elemezhetőek kvantitatív módon.

Ez az elemzés arra keresi a választ, hogy az általános 
egészségi állapot (a funkcionalitással, a vélt egészség-
gel és a krónikus betegségekkel jellemezve) hogyan 
függ a társadalmi-gazdasági helyezettől. Az elemzés a 
társadalmi-gazdasági helyzet egyes jellemzői közül 
megpróbálja azonosítani azokat, amelyek a legszoro-
sabb független kapcsolatban állnak az egészségi álla-
pottal.

MÓDSZEREK

Az elemzés az Európai Lakossági Egészségfelmérés 
(ELEF2009) adatainak felhasználásával készült.

Az egészségi állapot társadalmi-gazdasági meghatá-
rozó tényezőinek kutatásában hagyományosan az is-
kolázottság, a foglalkozás, a foglalkoztatottság és a jö-
vedelem szerepének vizsgálata áll a középpontban [1, 
3, 4]. E tényezők objektív besorolása mellett az egész-
ségi állapottal való kapcsolat szempontjából a társa-
dalmi-gazdasági helyzet szubjektív értékelése is közis-
merten erős, egyes esetekben az objektív besorolásnál 
erősebb kapcsolatban áll az egészségi állapottal. A nép-
egészségügyi irodalomban régóta ismert és empiri-
kus eredményekkel alátámasztott elmélet, miszerint 
az egészségi állapotot nemcsak a társadalmi-gazdasági 
helyzet abszolút értéke befolyásolja, hanem a relatív 
helyzettel összefüggően az egyenlőtlenség mértéke is 
[5]. Emiatt az a kérdés is része volt az elemzésnek, 
hogy a tradicionális társadalmi-gazdasági helyzet jel-
lemzőktől függetlenül a vélt anyagi helyzet milyen kap-
csolatban áll az egészségi állapottal.

A hazai népegészségügyi irodalom az egészségben 
mutatkozó egyenlőtlenségek vizsgálata kapcsán tradi-
cionálisan a térségi és a lakóhely településnagysága 
szerinti egyenlőtlenséget is vizsgálják [6]. Ennek cél-
szerűségét egyrészt az adja, hogy egyes egészségi álla-
pot jellemzők településszinten elérhetők, de például 
iskolai végzettség szerint nem, másrészt a térségi, lakó-
hely szerinti különbségek közvetlenül hasznosíthatók 
célcsoport speci4kus népegészségügyi programok, in-
tézkedések tervezésekor. Így az elemzésbe a meghatá-
rozó tényezők közé bevontam a lakóhely régióját és a 
lakóhely településnagyságát. 

Hasonló megfontolásból elemeztem a lakóövezeti 
besorolást is.

Az egészségi állapotot a krónikus betegségek meg-
létével, a funkcionalitással, illetve a vélt egészséggel jel-
lemeztem. 

A vizsgált társadalmi-gazdasági tényezők

meghatározása

Az iskolázottságra az Országos Lakossági Egészségfel-
mérés (OLEF2003) kategóriáival összevethető kategó-
riákat hoztam létre:
– legfeljebb 8 általános iskolai osztály
– középiskola érettségi nélkül
– középiskola érettségivel
– felsőfokú végzettség

A foglalkozást a FEOR szerint kategorizáltam:
– törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti, gazda-

sági vezetők
– felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő 

foglalkozások
– egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget igény-

lő foglalkozások
– irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglal-

kozások
– szolgáltatási jellegű foglalkozások
– mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
– ipari és építőipari foglalkozások
– gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
– szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
– fegyveres szervek foglalkozásai.

A többszörös regressziós elemzésekben a foglakozás 
kategorizálást egyszerűsítettem: a mezőgazdasági és er-
dőgazdálkodási foglalkozásokat, az ipari és építőipari 
foglalkozásokat, a gépkezelőket, összeszerelőket, jármű-
vezetőket és a szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozásokat a 4zikai foglalkozás kategóriába, a töb-
bit a szellemi foglalkozás kategóriába soroltam.
A gazdasági aktivitás alábbi kategóriáit alkalmaztam:
– alkalmazott
– vállalkozó 
– gyermekellátásban részesül 
– nyugdíjas, járadékos 
– munkanélküli 
– egyéb.

Az 1989 óta munkanélküliségben töltött időt az alábbi 
módon kategorizáltam:
– nem volt munkanélküli
– 1–6 hónapig volt munkanélküli
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– 7–12 hónap volt munkanélküli
– több mint 1 évig volt munkanélküli.

A vélt anyagi helyzetet a „Milyennek ítéli az Önök 
anyagi helyzetét?” kérdéser adott válasz alapján kate-
gorizáltam:
– nagyon jó
– jó
– megfelelő
– rossz
– nagyon rossz.

A háztartásokat a nettó összjövedelem alapján kvinti-
lisekbe soroltam, ezzel jellemeztem az anyagi helyze-
tet.
A párkapcsolat formáját két kategóriára osztottam:
– nem él párkapcsolatban a háztartás valamely tag-

jával
– párkapcsolatban él a háztartás valamely tagjával

A kérdezett lakóhelyének lakóövezeti besorolását a 
kérdezőbiztos állapította meg. Ez alapján az elemzés-
ben az alábbi kategóriákat alkalmaztam:
– városias
– lakótelepi
– kertvárosi/lakópark/üdülő
– falusias
– külterületi
– telepszerű
– egyéb

A településeket a lakosság szám alapján az alábbi tele-
pülés nagyság kategóriákba soroltam:
– <1 000 lakos
– 1 000-9 999 lakos
– 10 000-49 999 lakos
– > 49 999 lakos

Az egészségi állapot jellemzőinek meghatározása

Az egészségi állapot jellemzésére a vélt egészséget, a 
korlátozottságot és a krónikus betegségek meglétét 
alkalmaztam.
A vélt egészséget a „Milyen az Ön egészsége általá-
ban?” kérdésre adott válasz alapján kategorizáltam:
– nagyon jó
– jó
– kielégítő
– rossz
– nagyon rossz”.

A többszörös regressziós elemzésekben a „nagyon 
jó”, a „jó” és a „kielégítő” kategóriákat, valamint a 
„rossz” és a „nagyon rossz” kategóriákat összevontam.

A korlátozottság kategóriáit „Az elmúlt 6 HÓNAP-
BAN korlátozta-e Önt valamilyen egészségi probléma 
a mindennapi tevékenységek elvégzésében, és ha igen, 
milyen mértékben? Kérem, csak az elmúlt 6 HÓNAP-
BAN végig fennálló korlátozottságra gondoljon!” kér-
dés alapján képeztem:
– súlyosan korlátozta
– korlátozta, de nem súlyosan
– nem korlátozta.

A regressziós elemzésekben a súlyos és nem súlyos 
korlátozottság kategóriákat összevontam.

A krónikus betegségek fennálltát az egyes betegsé-
gek fennállására vonatkozó kérdések alapján határoz-
tam meg. 
A kérdőív az alábbi betegségekre terjedt ki:
– Asztma (allergiás asztma is)
– Krónikus hörghurut, bronchitisz, tüdőtágulás
– Szívinfarktus, szívroham
– Szívkoszorúér- (koronária-) megbetegedés, angina
– Magasvérnyomás-betegség (hipertónia)
– Agyvérzés (szélütés, gutaütés, stroke, agyérgörcs)
– Reuma, ízületi gyulladás
– Ízületi kopás (arthrózis, osteoarthritis)
– Derékfájás vagy egyéb krónikus hátgerincprobléma
– Nyaki fájdalom vagy egyéb krónikus nyaki gerinc-

probléma
– Cukorbetegség
– Allergia, pl.: szénanátha, ekcéma, ételallergia vagy 

egyéb allergia (kivéve allergiás asztma)
– Gyomor- vagy nyombélfekély
– Krónikus májbetegség (májcirrózis vagy májzsugor)
– Rosszindulatú daganat (leukémia és nyirokcso-

módaganat/lymphoma is)
– Erős fejfájás, pl. migrén
– Inkontinencia, vizelettartási zavarok
– Krónikus szorongás
– Krónikus depresszió
– Egyéb pszichés/mentális problémák
– Magas koleszterinszint, zsíranyagcsere-zavar
– Sérülés vagy baleset következtében szerzett mara-

dandó fogyatékosság
– Szabálytalan szívverés, szívritmuszavar, pitvar4b-

rilláció
– Bármely egyéb szívbetegség
– Csontritkulás.

A válaszok alapján krónikus betegnek tekintettem 
mindazokat, akiknél a fent felsorolt betegségek bár-
melyike fennállt/előfordult a kérdezést megelőző 12 
hónapban és a diagnózist orvos állapította meg.
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A statisztikai elemzés módszertana

A elemzés 5051 fős mintán alapul. Az egészségfel-
mérés célja az alapsokaság, a célpopuláció jellemzése. 
Emiatt az elemzés során adott becslések súlyozottak, 
4gyelembe véve a mintába kerülés valószínűségét, 
illetve a meghiúsulás arányát régiónként, település-
nagyság-kategóriánként, nemenként és korcsoporton-
ként. Az ELEF2009 kétlépcsős rétegzett mintavétele-
zést alkalmazott. Első körben települések lettek kivá-
lasztva, majd a településeken belül a résztvevők mini-
mum tízes csoportokban. A kon4dencia intervallu-
mok számításakor ezt 4gyelembe vettem, ún. design 
based becslést alkalmaztam a STATA 10. statisztikai 
programcsomag felmérés elemző moduljának segítsé-
gével.

A vizsgálat célkitűzésével összhangban az egyes 
demográ4ai és társadalmi-gazdasági tényezők kapcso-
latát az egészégi állapottal nem egyenként vizsgáltam, 
tekintettel arra, hogy a vizsgált meghatározó tényezők 
egymással is kapcsolatban állnak. A többszörös reg-
ressziós elemzésre logisztikus regressziós modelleket 
alkalmaztam. A kiindulási modellekben az összes vizs-
gált társadalmi-gazdasági tényezőt képviseltem ma-
gyarázó változókkal, illetve ezeken kívül a kor (7 kor-
csoportban) és nem változókat is szerepeltettem. A mo-
delleket addig egyszerűsítettem, amíg csak szigni4-
káns magyarázó (p<0,05) változók (egy-egy jellemzőt 
kódoló összes indikátorváltozó együttes próbáját te-
kintve) maradtak.

EREDMÉNYEK

Az I. táblázat mutatja az egyes vizsgált jellemzőkre 
vonatkozóan a hiányzó adattal bírók számát és ará-
nyát. A válaszadók 48%-a adta csak meg a háztartás 
konkrét jövedelmét, ugyanakkor 83%-uk megadta a 
jövedelmet csoportba sorolva. Összességükben 91%-
uk válaszolt valamilyen formában. A hiányzó 9%-ot a 
KSH egy imputációs eljárással feltöltötte.

Az életkor előrehaladtával jelentősen csökkent az 
egészségüket jónak, illetve nagyon jónak vélők aránya 
(II. táblázat). Ezzel párhuzamosan emelkedett az egész-
ségüket kielégítőnek, rossznak, vagy nagyon rossznak 
vélők aránya. Az egészségüket nagyon jónak vélők 
aránya minden korcsoportban alacsonyabb volt a nők 
körében, mint a fér4ak körében. A 64 éven felüli fér4-
ak 21%-a, a nők 24%-a volt súlyosan korlátozott volt 

tartós egészségproblémája miatt a mindennapi tevé-
kenységében (III. táblázat). A 35–64 éves fér4ak 61%-
a, a nők 55%-a nem volt korlátozott a mindennapi 
tevékenységében. A 15–17 évesek ötöde, a 35–64 éve-
sek kétharmada szenvedett valamilyen krónikus beteg-
ségben (IV. táblázat). Az időskorúak körében ez az 
arány 90% volt. 

A vizsgált demográ4ai és társadalmi-gazdasági té-
nyezők közül a többszörös regressziós elemzésben az 
életkor, az iskolázottság, a gazdasági aktivitás, a vélt 
anyagi helyzet, a háztartás jövedelmi helyzete és a ré-
gió volt statisztikailag szigni4káns kapcsolatban  a vélt 
egészséggel (1. ábra). A 45–54 éves korosztályig nagy-
mértékben és az életkor előrehaladtával folyamatosan 
emelkedett az egészségüket rossznak vagy nagyon ros-
sznak vélők aránya. A többi tényezőre korrigálva az 
ennél idősebbek körében ennek esély nem növekedett 
tovább. 45 év felett a leg4atalabbakhoz viszonyítva a 
rossz/nagyon rossz vélt egészség esélye 20–40-szeres. 
Az iskolai végzettség és a vélt anyagi helyzet egyértel-
mű monoton trend jellegű kapcsolatban állt a vélt 
egészséggel. A rossz/nagyon rossz vélt egészség esélye 
alacsonyabb volt a magasabb jövedelmű háztartások-
ban, de a kapcsolat alakja inkább U-alakú volt, mert az 

Jellemző Száma Aránya (%)

Kor 0 0,0

Nem 0 0,0

Iskolai végzettség 5 0,1

Foglalkozás 544 10,8

Gazdasági aktivitás 0 0,0

Munkanélküliségben töltött idő 575 11,4

Vélt anyagi helyzet 39 0,8

A háztartás jövedelme 0 0,0

Párkapcsolatban élés 729 14,4

Régió 0 0,0

Település nagyság 0 0,0

Lakóövezet 0 0,0

Vélt egészség 1 0,02

Korlátozottság 11 0,2

Krónikus betegségek 0 0,0

I. táblázat
A hiányzó adatok száma és aránya 
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Nem és korcsoport
(év)

Vélt egészség

nagyon jó jó kielégítő rossz nagyon rossz

Fér@

15-17 
61,4

(49,6-73,1)
31,4

(20,1-42,7)
7,23

(1,54-12,9)
nincs meg$gyelés nincs meg$gyelés

18-34 
35,3

(32,5-39,0)
51,3

(47,4-55,2)
11,9

(9,39-14,5)
1,19

(0,40-1,98)
0,29

(0-0,68)

35-64 
12,6

(10,5-14,7)
39,5

(36,4-42,6)
34,8

(31,8-37,8)
10,2

(8,44-12)
2,86

(1,89-3,83)

65-X 
3,85

(1,88-5,82)
17,8

(13,3-22,3)
49,5

(44,1-54,9)
19,0

(14,8-23,3)
9,79

(6,72-12,9)

Együtt
19,6

(17,9-21,4)
39,3

(37,2-41,6)
29,4

(27,5-31,4)
8,58

(7,49-9,81)
3,10

(2,48-3,88)

Nő

15-17 
45,1

(33,4-56,8)
44,5

(32,9-56,0)
7,90

(1,60-14,1)
2,55

(0-6,14)
nincs meg$gyelés

18-34 
31,9

(28,4-35,3)
54,2

(50,4-58,0)
12,4

(9,96-14,9)
1,44

(0,37-2,51)
0,07

(-0,06-0,19)

35-64 
9,07

(7,55-10,6)
36,7

(33,9-39,5)
38,1

(35,3-40,8)
12,9

(11-14,8)
3,33

(2,37-4,3)

65-X 
2,37

(1,09-3,65)
13,1

(10,3-15,9)
46,7

(42,5-51)
26,6

(22,6-30,6)
11,2

(8,72-13,8)

Együtt
14,3

(13,1-15,7)
35,7

(33,8-37,6)
32,7

(30,9-34,63)
12,9

(11,6-14,4)
4,30

(3,59-5,14)

II. táblázat
A vélt egészség megoszlása (%) korcsoport és nem szerint (95%-os kon@dencia intervallum)

Nem és korcsoport
(év)

Súlyosan Nem súlyosan Nem

korlátozott

Fér@

15-17 nincs meg$gyelés
8,04

(1,64-14,4)
92,0

(85,6-98,4)

18-34 
1,82

(0,53-3,11)
14,2

(11,2-17,2)
84,0

(80,6-87,3)

35-64 
8,33

(6,69-10,0)
30,8

(27,8-33,8)
60,8

(57,6-64,0)

65-X 
20,8

(16,3-25,3)
51,2

(45,6-56,8)
28,0

(22,4-33,6)

Együtt
8,09

(6,91-9,46)
28,3

(26,2-30,5)
63,6

(61,1-66,0)

Nő

15-17 
2,48

(0-5,93)
7,95

(2,42-13,5)
89,6

(83,2-96,0)

18-34 
0,59

(0-1,17)
18,0

(14,4-21,6)
81,4

(77,9-85,0)

35-64 
6,46

(5,13-7,78)
37,6

(34,8-40,5)
55,9

(52,8-59,0)

65-X 
23,9

(20,5-27,2)
54,8

(50,8-58,8)
21,3

(17,9-24,8)

Együtt
9,02

(7,93-10,3)
35,9

(33,8-38,1)
55,1

(52,9-57,3)

III. táblázat
Az egészségproblémák miatt a mindennapi tevékenységekben különböző mértékben korlátozottak aránya (%) 

kor és nem szerint a felmérést megelőző 6 hónapban (95%-os kon@dencia intervallum)
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esélyhányados a minimumát a 4. kvintilisben érte el. 
Az egyes gazdasági aktivitású kategóriákat külön-
külön vizsgálva, a nyugdíjas/járadékos, a munkanél-
küli és az egyéb kategóriákban volt statisztikailag szig-
ni4kánsan emelkedett a rossz/nagyon rossz vélt egész-
ség esélye. A többi vizsgált tényezőre korrigálva is szig-
ni4kánsabb magasabb volt a rossz/nagyon rossz vélt 
egészségűek aránya Észak-Magyarországon, mint Kö-
zép-Magyarországon. Ugyanakkor a Nyugat-Dunán-
túlon a rossz/nagyon rossz vélt egészség esélye 40%-
kal volt alacsonyabb, mint a referencia régiónak válasz-
tott Közép-Magyarországon. A többi tényezőre korri-
gálva, a nem, a foglalkozás, a párkapcsolatban élés, a 
munkanélküliségben eltöltött idő, a település nagyság 
és a lakóövezet nem állt szigni4káns kapcsolatban a 
vélt egészséggel.

A krónikus betegség meglétével az életkor, a nem, a 
gazdasági aktivitás, a vélt anyagi helyzet, a háztartás 
jövedelme és a párkapcsolatban élés volt statisztikailag 
szigni4káns független kapcsolatban (2. ábra). A rossz/
nagyon rossz vélt egészséghez hasonlóan, a krónikus be-
tegségben szenvedők aránya is nagymértékben emel-
kedett az életkor előrehaladtával, az előbbitől eltérően 
ez a legidősebb korcsoportban érte el a maximumát. 
A nők körében 30%-kal volt magasabb a krónikus 
betegségek esélye. A vélt anyagi helyzet kapcsolata a 

krónikus betegség esélyével trend jellegű kapcsolatot 
mutatott, hasonlóan ahhoz, mint a vélt egészséggel, de 
az esélyhányadosok értéke valamelyest nagyobb volt. 
A háztartás jövedelme kapcsán szintén U-alakú kap-
csolatot találtam. A 2–4. jövedelmi kvintilisben az al-
sóhoz képest 20%-kal alacsonyabb volt a krónikus 
betegségek esélye; a felső kvintilisben pedig lényeg-
ében megegyezett a referencia kategóriában becsült 
értékkel. A nyugdíjból, járulékból élők, illetve a pár-
kapcsolatban élők körében statisztikailag szigni4kán-
san magasabb volt a krónikus betegség esélye. A többi 
tényezőre korrigálva, az iskolázottság, a foglalkozás, a 
munkanélküliségben eltöltött idő, a település nagyság, 
a régió és a lakóövezet nem állt szigni4káns kapcsolat-
ban a krónikus betegség meglétével.

A vizsgált demográ4ai és társadalmi-gazdasági té-
nyezők közül a többszörös regressziós elemzésben az 
életkor, a nem, a foglalkozás, a gazdasági aktivitás, a 
vélt anyagi helyzet, a háztartás jövedelmi helyzete és a 
párkapcsolatban élés állt statisztikailag szigni4káns 
kapcsolatban a korlátozottsággal (3. ábra). Az életkor, 
a nem, a vélt anyagi helyzet, a háztartás jövedelme és a 
párkapcsolat a krónikus betegséghez teljesen hasonló 
jellegű kapcsolatban állt a funkcionalitással, de az 
esélyhányadosok pontbecslései valamelyest természe-
tesen eltérőek voltak. A funkcionalitás összefüggött a 
foglalkozással is, a 4zikai foglalkozásúak körében a 
korlátozottság esélye 30%-kal volt magasabb, mint a 
szellemi foglalkozásúak körében. Az alkalmazottak-
hoz képest mindegyik gazdasági kategóriában maga-
sabb volt a korlátozottság esélye, bár a vállalkozók kör-
ében statisztikailag nem szigni4káns mértékben. A töb-
bi tényezőre korrigálva, a munkanélküliségben eltöl-
tött idő, az iskolázottság, a település nagyság, a régió és 
a lakóövezet nem állt szigni4káns kapcsolatban a kor-
látozottsággal.

MEGBESZÉLÉS

A társadalmi-gazdasági helyzet régóta ismert meg-
határozó tényezője az egészségi állapotnak [7]. Az egész-
ségpolitika szempontjából is meghatározó jelentősé-
gű, a közelmúltban megjelent nagy hatású, az eddigi tu-
dományos eredményeket összefoglaló tanulmány több 
fontos, bizonyítékokkal meggyőzően alátámasztott meg-
állapítást tett az egészségi állapot társadalmi-gazdasá-
gi meghatározó tényezőire, illetve csökkentésére vonat-
kozóan [1]. 

Nem és kor-
csoport (év)

Arány
(%)

95%-os konfidencia 
intervallum

Fér@

15-17 18,4 (9,58-27,3)

18-34 31,6 (27,4-35,8)

35-64 62,7 (59,7-65,7)

65-X 89,5 (86,4-92,5)

Együtt 56,2 (54,0-58,4)

Nő

15-17 24,2 (14,4-34,0)

18-34 34,9 (30,9-38,9)

35-64 70,6 (67,9-73,4)

65-X 91,3 (89,1-93,5)

Együtt 65,1 (63,3-66,9)

IV. táblázat
Krónikus betegségben szenvedők aránya (%) kor és 

nem szerint (95%-os kon@dencia intervallum)
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A tudományos ismeretek szerzésén túlmenően, a 
különböző populációkban az egészségi állapot méltány-
talan egyenlőtlenségeire irányuló kvantitatív kutatá-
sok fontosak a prioritások meghatározása, a beavatko-
zások tervezése, illetve az intézkedések eredményes-
ségének monitorozása szempontjából is.

Az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 adatai 
alapján számszerűsíthető, egyértelmű markáns össze-
függés észlelhető Magyarországon a társadalmi-gaz-
dasági helyzet és az egészségi állapot között. A szociá-
lis gradiens a jelen közleményben bemutatásra nem 
kerülő kétváltozós elemzésekben gyakorlatilag az ösz-
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érettségi
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érettségivel

felsőfokú

alsó
kvintilis

2. kvintilis 3. kvintilis 4. kvintilis felső kvintilis

Közép-
Magyar-
ország

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunánúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Magyar-
ország

Észak-
Alföld

Dél-
Alföld

Referencia Vélt anyagi helyzet

Referencia Életkor (év)

Referencia Gazdasági helyzet

Referencia Háztartás jövedelme

Referencia Iskolai végzettség

Referencia Régió

1. ábra
A vélt egészséggel* statisztikailag szigni@káns kapcsolatban álló vizsgált 

demográ@ai és társadalmi-gazdasági tényezők

* A vizsgált kimenetel: rossz/nagyon rossz vélt egészség
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Referencia Vélt anyagi helyzet

Referencia Életkor (év)

Referencia Gazdasági helyzet

Referencia Háztartás jövedelme

Referencia Nem

Referencia Párkapcsolatban él

2. ábra
A krónikus betegség meglétével* statisztikailag szigni@káns kapcsolatban álló vizsgált 

demográ@ai és társadalmi-gazdasági tényezők

* A vizsgált kimenetel: szenved valamelyik vizsgált krónikus betegségben

szes vizsgált társadalmi-gazdasági jellemző és egészsé-
gi állapot jellemző viszonylatában meg4gyelhető volt. 
A többszörös regressziós elemzések alapján a vizsgált 
demográ4ai és társadalmi gazdasági tényezők közül 
több egymástól függetlenül is szoros kapcsolatban állt 
a vélt egészséggel, a korlátozottsággal, valamint a kró-

nikus betegségek meglétével. A gazdasági aktivitás, a 
vélt anyagi helyzet és a háztartás anyagi helyzete mind-
három egészségi állapot jellemzővel független, szigni-
4káns kapcsolatban állt. A munkanélküliek körében 
2,5-szer magasabb volt a rossz/nagyon rossz vélt egész-
ség esélye, és 40%-kal a korlátozottságé az alkalmazot-
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3. ábra
A korlátozottsággal* statisztikailag szigni@káns kapcsolatban álló 

demográ@ai és társadalmi-gazdasági tényezők

* A vizsgált kimenetel: egészségi probléma miatt korlátozott a mindennapi tevékenységek elvégzésében
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takhoz viszonyítva. Az OLEF2000 esetén a munkanél-
küliek körében 65%-kal emelkedett a korlátozottság 
esélye, az OLEF2003 felmérésben nem találtak ilyen 
jellegű összefüggést [8, 9]. A vélt egészségre vonatkozó 
többváltozós összefüggés elemzéseket nem publikál-
tak az említett két korábbi felmérésből.

A nyugdíjasok, járadékban részesülők körében még 
a többi tényezőre való korrigálás mellett is lényegesen 
magasabb volt a rossz/nagyon rossz vélt egészség, a 
korlátozottság, valamint a krónikus betegségek esélye. 
Az eredmény értelmezésekor 4gyelembe kell venni, 
hogy az életkor zavaró hatása nem volt teljesen kikü-
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szöbölhető, mert a nyugdíjasok, járadékban részesü-
lők, illetve az alkalmazottak koreloszlása alig fedett át. 
Míg az előbbiek mindössze 9%-a volt 55 év alatti, 
addig az utóbbiak 88%-a. Így az előbbi gazdasági kate-
góriához tartozó esetén becsült hatások részlegesen az 
idősebb koruknak tulajdoníthatók, a korra való korri-
gálás ellenére is.

A vélt anyagi helyzet trend jellegű, egyértelmű kap-
csolatban állt az egészségi állapot mindhárom jellem-
zőjével. Az anyagi helyzetüket nagyon rossznak vélők 
körében a rossz/nagyon rossz vélt egészség esélye 6-
szor, a korlátozottság esélye 7-szer, a krónikus betegsé-
gek esélye mintegy 3-szor nagyobb volt, mint az anya-
gi helyzetüket nagyon jónak vélők esetén. Összessé-
gében a háztartás jövedelmi helyzete a vélt anyagi hely-
zettől függetlenül is szigni4káns kapcsolatban állt mind-
három vizsgált egészségi állapot jellemzővel. Ugyan-
akkor a legmagasabb háztartási jövedelem kvintilisbe 
tartozók esetén nem volt érdemi és statisztikailag szig-
ni4káns különbség a kedvezőtlen egészségi állapot esé-
lyében a legszegényebb háztatásba tartozókhoz viszo-
nyítva. Az eredmény arra utal, hogy a modellekben 
lévő egyéb tényezők magyarázzák a leggazdagabb ház-
tartásokba tartozóknak az egyváltozós elemzésekben 
észlelt (itt nem bemutatott) kedvezőbb egészségét, a 2-
4. jövedelem kvintilisre ez azonban nem igaz. Erre utal 
az is, hogy a vélt anyagi helyzetét a felső háztartási jö-
vedelem kvintilisbe tartozók 32%-a tartotta nagyon 
jónak/jónak, addig ez az arány a 4. háztartási jövede-
lem kvintilisbe tartozók esetén mindössze 14% volt. 
Az OLEF2000 és OLEF2003 felmérésekben is egyér-
telmű kapcsolatot mutattak ki az anyagi helyzet és a 
korlátozottság között [8, 9]. 2000-ben a legjobb anyagi 
helyzetben élők körében a korlátozottság esélye több, 
mint 30%-kal, 2004-ben több, mint 40%-kal volt ala-
csonyabb, mint a legrosszabb anyagi helyzetben élők 
körében. A jelen felmérés eredményei azonban nem 
hasonlíthatók közvetlenül össze e tekintetben a koráb-
bi vizsgálatokkal, mert azokban a személy anyagi hely-
zetét a háztartás egy főre jutó ekvivalens jövedelme (a 
háztartás összjövedelme elosztva a háztartásba tarto-
zók számának négyzetgyökével) és az ingó-, ingatlan-
vagyon alapján határozták meg. Ebben az elemzésben 
pedig a háztartás összjövedelme alapján sorolták kvin-
tilisekbe a résztvevőket.

Az életkor a többi tényezőre való korrigálás után is 
szoros összefüggést mutatott az egészségi állapottal. 
Míg a legidősebbek körében a krónikus betegségek és 
a korlátozottság esélye 7-szer, illetve 6-szor nagyobb 

volt, mint a leg4atalabbak körében, addig a rossz vagy 
nagyon rossz vélt egészség esélye 35-szörös volt. A 
korábbi hasonló felmérésekben (OLEF2000, OLEF2003) 
[8, 9] a korlátozottságról való vélekedést a jelenlegi fel-
mérésben használttól valamelyest eltérő kérdéssel mér-
ték: „Van-e olyan panasza, sérülése, betegsége, amely 
akadályozza, illetve korlátozza Önt szokásos tevékeny-
ségében, például a munkában, vásárlásban, dolgai in-
tézésében, sportolásban, vagy a másokkal való kap-
csolattartásban?

Ezekben a felmérésekben hasonló trend jellegű kap-
csolatot észleltek az életkor és a korlátozottság között, 
az OLEF2000-ben a korlátozottság esélye az életkor 
előrehaladtával a mostani felmérésben észlelthez ha-
sonló mértékben növekedett [8]. A 2003-as felmérés-
ben az idősek körében a társadalmi-gazdasági helyzet-
re történt korrekció mellett is lényegesen nagyobb mér-
tékben emelkedett a korlátozottság esélye, mint a jelen 
vizsgálatban [9]. A nők körében a korlátozottság és a 
krónikus betegségek esélye 30%-kal haladta meg a fér-
4ak körében becsült esélyt. Az OLEF2003 felmérésben 
a nőknél, mintegy 40%-kal nagyobb volt a korlátozott-
ság esélye (esélyhányados: 1,38; 95%-os kon4dencia 
intervallum 1,17–1,62) [9]. A fér4ak és nők vélt egész-
sége a mostani felmérésben nem különbözött szigni4-
kánsan a társadalmi-gazdasági tényezőkre és az élet-
korra történő korrekciót követően.

A többi vizsgált tényezőre korrigálva az iskolázott-
ság csak a vélt egészséggel állt statisztikailag szigni4-
káns kapcsolatban. A felsőfokú végzettségűek körében 
a rossz/nagyon rossz vélt egészség esélye mindössze 
31%-a volt a legfeljebb 8 általános osztályt végzők kör-
ében becsült esélynek. Az OLEF2000 és az OLEF2003 
felmérésben a korlátozottságban markáns szociális 
grádiens volt meg4gyelhető az iskolázottság szerint az 
egyéb szociális-gazdasági tényezőket 4gyelembe véve 
is [8, 9]. 2000-ben és 2003-ban a többi vizsgálat ténye-
zőre történő korrekciót követően, a felsőfokú végzett-
ségűek körében a korlátozottság esélye 40%-kal volt 
kisebb, mint a kevesebb, mint 8 általános iskolai osz-
tályt végzők körében.

Összességében elmondható, hogy 2009-ben az elem-
zés szerint a tényleges és a vélt anyagi helyzet egyértel-
mű, erős kapcsolatban állt a korlátozottsággal, az isko-
lázott pedig nem mutatott ilyen összefüggést. Ennek 
egyik oka lehet, ha az elmúlt években az egészségi álla-
pottal való összefüggés tekintetében a vélt és a tényle-
ges anyagi helyzet szerepe felerősödött az iskolázott-
sághoz képest, azaz a jövedelem e tekintetben fonto-
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sabb meghatározó tényezővé vált, mint a végzettség, 
képzettség. A másik magyarázatot az jelentheti, ha a 
krónikus betegségben szenvedők anyagi helyzete to-
vább romlott az elmúlt években, ami a gazdasági vál-
ság, a foglalkoztatottság csökkenése következtében vél-
hetően ténylegesen megtörtént. Természetesen az ész-
lelt jelenség mindkét ok eredőjeként is előállhatott.

Az iskolázottságnak az egészségi állapot különböző 
jellemzőivel (funkcionalitás, vélt egészég) 2009-ben 
észlelt eltérő erősségű kapcsolata esetleg arra utalhat, 
hogy a magasabb iskolai végzettségűek nagyobb mér-
tékben képesek a funkcionalitás szintjén kompenzálni 
az egészségi állapot romlását. Ezzel összhangban áll, 
hogy a 4zikai foglalkozásúak körében a korlátozottság 
esély 30%-kal volt magasabb, mint a szellemi foglalko-
zásúak körében.

Az Észak-Magyarországon élők körében a rossz/
nagyon rossz vélt egészség esélye a többi vizsgált ténye-
zőre korrigálva is 1,5-szerese volt a Közép-Magyaror-
szági régióban becsült értéknek. Az OLEF2003-ban a 
korlátozottság esélye volt hasonló mértékben emelke-
dett az Észak-Magyarországi régióban a referencia-
ként használt Nyugat-Dunántúlhoz képest [9].

Az előző felmérések egyértelműen arra az ered-
ményre vezettek, hogy azok, akik úgy vélik, hogy tá-
maszkodhatnak a rokonaikra, barátaikra, ismerőseik-
re jobb egészségi állapottal rendelkeznek, a többi tár-
sadalmi-gazdasági tényező hatását kiszűrve is. Ebben 
a felmérésben a háztartás valamely tagjával párkap-
csolatban élők körében a korlátozottság és a krónikus 
betegség esélye 30%-kal haladta meg a párkapcsolat-
ban nem élőkét. Az eredmény arra utal, hogy a társas 
támogatottság megléte, illetve annak vélelme nem fel-
tétlen jár együtt a házassági vagy élettársi kapcsolat-
ban éléssel.

Az elemzések értelmezésekor azt is 4gyelembe kell 
venni, hogy a társadalmi-gazdasági helyzet és az egész-
ségi állapot közötti összefüggés kétirányú. Az egészsé-
gi állapot is visszahat a jövedelemre, gazdasági aktivi-
tásra, az önállóságra, így a másokkal való együttélésre 
is.

Az elemzés korlátai közé tartozik, hogy a háztartás 
jövedelemére vonatkozóan a válaszadók kis részénél 
semmilyen adat nem állt rendelkezésre. A válaszadók 
jelentős része pedig csak kategóriába sorolt értéket 
adott meg, így a háztartások jövedelme a minta jelen-
tős része esetében becslésen alapult. Tekintettel arra, 
hogy a válaszadók 91%-a valamilyen választ adott a 
háztartás jövedelmére vonatkozóan, a jövedelembecs-

lés ebben az elemzésben jelentős torzítást nem okoz-
hatott. Némi torzítást okozhatott az is, hogy egy kró-
nikus betegséget csak abban az esetben tekintettük fenn-
állónak, ha az adott betegség előfordult a kérdezést 
megelőző 12 hónapban. Egyes esemény jellegű beteg-
ségek esetén (pl. szélütés, szívinfarktus) ez a számba-
vétel elvben nem szerencsés, mert kizárná azokat a 
krónikus betegeket, akik szenvednek egy korábbi ese-
mény okozta egészségkárosodástól. Az adatok azon-
ban arra utaltak, hogy a betegek egy korábbi esemény 
miatt fennálló egészségprobléma esetén zömében 
igennel válaszoltak a kérdezést megelőző 12 hónapra 
vonatkozóan. Így például a 140 beteg közül, akiknek a 
szélütését orvos állapította meg 72 válaszolta azt, hogy 
a kérdezést megelőző 12 hónapban volt a betegsége/
egészségproblémája. Tekintve, hogy az több mint az 
esetek fele, nyilvánvaló, hogy az esetek nagy részében 
maga az esemény nem egy éven belül történt, de a kö-
vetkezménye továbbra is fennállt. Így az időbeni korlát 
vélhetően nem járt a prevelencia lényeges alulbecslé-
sével, ugyanakkor a korlátozás feloldása azzal a prob-
lémával járt volna, hogy az egészségprobléma aktuális 
prevalenciát túlbecsüljük.

A társadalmi-gazdasági helyzet szorosan összefügg 
az egészség egyéb meghatározó tényezőivel, így példá-
ul az életmóddal és a környezettel is. Ez az elemzés en-
nek vizsgálatára nem terjedt ki. A társadalmi-gazdasá-
gi helyzet és az egészségi állapot közötti kapcsolat me-
diátorairól az utóbbi évek kutatásai jelentős eredmé-
nyeket hoztak. A pszichoszociális modell, amely a meg-
emelkedett krónikus stresszel és az ez ellen védő pszi-
chológiai rezervkapacitás csökkent voltával magya-
rázza a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzet és a 
betegségek kialakulása közötti kapcsolatot mára már 
empirikus bizonyítékokkal is támogatott [10].

Összességében megállapítható, hogy összhangban 
az elmúlt évtized hasonló vizsgálataival, az alacso-
nyabb jövedelműek, a munkanélküliek egészségi álla-
pota az iskolázottságot és a foglalkozást 4gyelembe 
véve is lényegesen kedvezőtlenebb, mint a foglalkozta-
tottak és a jobb anyagi helyzetben lévőké. Az eredmé-
nyek rávilágítanak arra is, hogy a foglalkoztatás bővü-
lése minden bizonnyal kedvezően hatna a lakosság 
egészségére Magyarországon is, csakúgy, mint az egyéb 
államokban [11, 12].
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Összefoglalás: Vizsgálatunk, mely három rendszeres statisztikai adatfelvételre épül, alátámasztja, a más 
kutatásokból is ismert megállapításokat, miszerint az alacsony iskolai végzettség, a rossz szociális helyzet 
nagyobb betegségkockázattal jár. Miközben a társadalmi ranglétra alján élők rövidebb és kevésbé egész-
séges életre számíthatnak, az egészségügyi ellátórendszer az egészségi állapotban megjelenő egyenlőt-
lenségeket nem képes kompenzálni, sőt a hozzáférési nehézségek tovább növelik a különbséget az egyes 
társadalmi csoportok élethelyzetében.
Kulcsszavak: egészségügyi felmérések, egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetősége, egészség-egyen-
lőtlenség

Summary: Our research, which is based on three regular statistical surveys, underpins well-known earlier 
$ndings of other studies that low educational attainment and poor social situation raise health risks. While 
people at the bottom of the social ladder can expect shorter and less healthy life, the health care system 
can not counterbalance the inequalities in health conditions. Furthermore di�culties in access to health 
care further increase the di|erences in the situations of various social groups.
Keywords: health surveys, health services accessibility, health inequalities

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás társa-
dalmi egyenlőtlenségei

The social inequalities in access to health care

Központi Statisztikai Hivatal – 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. – Tel.: (1) 345 6890 – Fax: (1) 345 6678 – E-mail: Karolyne.Tokaji@ksh.hu

Magyarországon az egészségügyről szóló törvény1 
rendelkezik az egészséget befolyásoló feltétel- és esz-
közrendszer meghatározásáról. A jogszabály célja töb-
bek között, hogy hozzájáruljon a társadalom tagjai 
esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségü-
gyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során. Kimond-
ja, hogy minden betegnek joga van az egészségi álla-
pota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáfér-
hető és az egyenlő bánásmód követelményét szem 
előtt tartó egészségügyi ellátáshoz, és ennek érdekében 
az állam felelős az egészségügyi ellátórendszer megfe-
lelő mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és 
hatékonyságú működése általános (szervezési, intéz-
ményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtésé-
ért, működtetésének biztosításáért. Az egészségügyi 
ellátás szolgáltatásait ma már az emberek nem kizáró-
lag az állami egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
veszik igénybe, ezért jelen írásban a jellemzően költ-
ségvetési forrásokból 4nanszírozott ellátási formákat 

vizsgáljuk meg, így az alapellátás körébe tartozó házi-
orvosi, házi gyermekorvosi ellátást, illetve annak igény-
bevételét, valamint az egészség megőrzéséhez, védel-
méhez és szükség esetén helyreállításához szükséges 
egyes szolgáltatásokat, a gyógyszerszedést, a szűrő-
vizsgálatokon való részvételt tekintjük át. Az igénybe-
vétel egy része olyan területeken jelentkezik (alterna-
tív gyógykezelés, magánorvosi ellátás stb.) amelyekről 
nincsenek hivatalos adataink. Elemzésünkben a KSH 
adatgyűjtéseit használjuk forrásként:
– a háziorvosi ellátásra vonatkozóan az Országos 

Statisztikai Adatgyűjtési Programban2 az 1021 
nyilvántartási számú, a háziorvosok és házi gyer-
mekorvosok tevékenységéről szóló éves gyakori-
ságú jelentést, melyhez kétévente morbiditási be-
tétlap is kapcsolódik; 

és két EU-harmonizált lakossági adatfelvételt: 
– a 2009 őszén végrehajtott Európai lakossági egész-

ségfelmérést3 (ELEF);

1  1997. évi CLIV. törvény
2  288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
3  EHIS = European Health Interview Survey
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– a 2004-ben bevezetett, társadalmi kirekesztéssel 
és befogadással kapcsolatos információk előállí-
tásának eszközéül szolgáló – jelenlegi elnevezés 
szerint – Háztartási költségvetési és életszínvonal 
felmérést4 (HKÉF), mely a vizsgált életkörülmé-
nyek között az egészségi állapotra vonatkozó kér-
déseket is tartalmaz.
A Bizottság Európai Parlamentnek, Tanácsnak, Eu-

rópai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és Régiók 
Bizottságának írt közleményében [1] az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés akadályai között említi a 
biztosítás hiányát, az ellátás magas költségeit, a hiá-
nyos ismereteket a nyújtott szolgáltatásokról, a nyelvi 
és kulturális akadályokat. Utal arra is, hogy egyes kuta-
tások szerint a szegényebb társadalmi csoportok ke-
vésbé veszik igénybe az egészségügyi ellátást, mint a 
tehetősebb csoportok, mégha ugyanolyan mértékben 
lenne is rá szükségük.

Az egészségügyi szolgáltatások földrajzi megköze-
líthetőségének körülményessége is akadályt jelenthet 
időben és közlekedési infrastruktúra és anyagi (a köz-
lekedés költségei) szempontból.

Az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek ke-
zelése kulcsfontosságú az EU egészségről szóló straté-
giájában (2008–2013). Az egyenlőtlenségek mérése az 
első alapvető lépés a hatékony intézkedések irányába. 
A részletes információk hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
megismerjük az egészséget befolyásoló különböző té-
nyezőket, azok hatásait és jelentőségét, és felhívjuk a 
4gyelmet az egyenlőtlenség okozta veszélyekre, illetve 
az annak megszüntetése, mérséklése érdekében teen-
dő központi beavatkozás szükségességére [2].

A világ országaiban különböző egészségügyi ellátó-
rendszerek működnek, de szinte mindenhol kimutat-
ható a társadalmi-gazdasági grádiens egészségi álla-
potra gyakorolt hatása [3, 4]. A társadalmi-gazdasági 
egyenlőtlenségek azonban nemcsak az egészségi álla-
potot érintik kedvezőtlenül, hanem az egészségügyi el-
látáshoz való hozzáférést is, ami szintén visszahat az 
egészségi állapotra.

Az egyenlőtlenségek önmagukban is problémát je-
lentenek, de ennél sokkal nagyobb baj az, hogy ezek az 
egyenlőtlenségek nem magyarázhatók csupán a szük-
séglet különbözőségeivel, sőt fordított arányosság ta-
pasztalható: ahol relatíve jobb az egészségi állapot, 
azaz kevesebb a szükséglet, ott nagyobb a kapacitás és 
így több forrás is jut, míg a legelmaradottabb térsége-

ken mind kapacitásokból, mind forrásokból komoly 
hiány van [5].

Az egészségügyi ellátás igénybevétele lényegesen 
eltérő az egyes társadalmi-demográ4ai csoportokban. 
Korábbi hazai és nemzetközi kutatások eredményei is 
azt mutatják, hogy a nők gyakrabban járnak orvoshoz, 
mint a fér4ak, az életkor növekedése is intenzívebb 
igényt vált ki. Leggyakrabban az alacsony iskolai vég-
zettségűek fordulnak orvoshoz, a betegek körében az 
alacsonyabb szociális státuszúak többet járnak orvos-
hoz, sőt az orvoshoz fordulást nem kizárólag a beteg 
egészségi állapota, hanem az orvos elérhetősége és az 
egyénnek az orvoshoz fordulással kapcsolatos beállí-
tódása is befolyásolja [6].

Elsőként az elérhetőséggel kapcsolatos lehetőségek 
bemutatása érdekében a háziorvosok területi elhelyez-
kedését, a praxisok által ellátott településekre, illetve 
az ellátottak számára vonatkozó adatokat tekintjük át.

Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés leg-
alapvetőbb feltétele az alapellátás földrajzi elérhetősé-
ge, vagyis rövid időn, kis távolságon belüli rendelke-
zésre állása. Egy 2002-es európai felmérés (Eurobaro-
meter) szerint az EU-25 lakosságának 82%-a jut el a há-
ziorvoshoz 20 percen belül. Magyarországon is meg-
közelíti a 80%-ot ez az arány, de a községekben lakók 
5,4%-ának mégis több mint egy órába telik, hogy elér-
je orvosát. [7] A házi orvosi, gyermekorvosi rendszer 
kiépítettsége a nyolcvanas évek óta nem sokat válto-
zott.

2009-ben összesen 6519 háziorvos (4971 felnőtte-
ket ellátó és 1548 gyermekorvos) dolgozott ország-
szerte. Háziorvosi praxis székhely a települések 53%-
án, gyermekorvosi szolgálat 14%-ukban található. A tíz-
ezer lakosnál nagyobb városok mindegyikén elérhető 
az alapellátás, az ennél kisebb településeken egyre 
kisebb arányban működik háziorvosi rendelő. A tele-
pülések egyharmadát kitevő 500 fő alatti aprófalvak 
mindössze 6,5%-ában tartanak fenn önálló egészség-
ügyi ellátást. A praxisok mintegy 3%-ában (183 szol-
gálatnál) helyettesítéssel kell biztosítani a rendelést, de 
a kistelepüléseken ez az arány eléri a 13%-ot is annak 
ellenére, hogy itt eleve kevés praxis megszervezésére 
került sor. A 2393 kétezer fősnél kisebb településen 
956 orvos dolgozott, 93%-ukban vegyes praxist működ-
tetve, vagyis felnőttek és gyermekek számára közösen 
kialakított szolgálatot tartottak fenn (az ezer főnél 
kevesebb lakosú falvakban mindössze 16 felnőtt-orvos 

4 EU-SILC = Survey on Income and Living Conditions
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és 2 gyermekorvos rendelt, a többi praxis a teljes lakos-
ságot szolgálta). A 2000–4999 fős lakosságszámú tele-
püléseken a vegyes praxisok aránya 50% körüli, az en-
nél nagyobb községekben és városokban már csak 2%-
os, míg Budapesten nem működik a kliensek korától 
független alapellátás (I. táblázat).

Évről évre több háziorvosi praxis marad üresen. Az 
orvos nélküli településeken az ellátást helyettesítéssel 
oldják meg, de ez csak korlátozott ideig tartható fenn. 
A probléma, az orvoshiány a hátrányos helyzetű térsé-
gekben állandósulni, sőt kiterjedni látszik. A betöltet-
len körzetek száma 2001–2009 között 105-ről 183-ra, 
azaz tíz év alatt 74%-kal emelkedett, és ezzel együtt a 
60 év feletti háziorvosok aránya 18%-ról 29%-ra nőtt, 
vagyis a kapacitásgond a jövőben még erőteljesebben 
fog jelentkezni.

Az orvoshiány különösen megmutatkozik a házi 
gyermekorvoslásban. Igaz ugyan, hogy egyre kevesebb 
a gyermek, de a gyermekorvos is, és a de4cit főként az 
alapellátásban jelentkezik. A falvakban a gyermekeket 
gyermekorvosi képesítés nélküli háziorvosok látják el. 
Hogy ez megfelelő megoldás-e, vagy változtatni kelle-
ne-e ezen a gyakorlaton, az a szakemberek között is 
vita tárgya, de tény, hogy a hasonló eseteket alapul vé-
ve több szempontból különböznek a kor szerint speci-
alizálódott szolgálatok és a vegyes praxisokban regiszt-

rált diagnózisok, az eljárások, a gyógyszerezés stb. 
A későbbiekben mutatunk erre példákat is.

A települések orvossal való ellátottságának kifejezé-
sére használatos mutató az egy háziorvosra és házi 
gyermekorvosra jutó lakosok száma. A lakosságszám 
bővülésével párhuzamosan javul az egészségügyi ellá-
táshoz való hozzáférés lehetősége és az orvosi kapaci-
tás. A kétezer főnél kevesebb lakosú helységekben egy 
orvosra 1763 lehetséges kliens jut, ám a településméret 
növekedésével ez az arány csökken és a nagyobb váro-
sokban 1500 körül, míg Budapesten 1330 fő ellátása 
vár a doktorokra.

Reálisabb képet kapunk, ha a háziorvosokhoz beje-
lentkezett lakosok számát vizsgáljuk meg. Ebben az 
esetben azt láthatjuk, hogy a 10–20 ezer fős települé-
sek alapellátására nehezedik a legnagyobb nyomás 
mind a felnőtt, mind a gyermekorvosokat tekintve, 
egy-egy vegyes praxisban 2286 főről kell gondoskodni 
az országos átlagot jelentő (a felnőtt és gyermekorvo-
sokra együttesen számolt) 1548-cal szemben. Valószí-
nűleg itt jelennek meg nagyobb arányban a háziorvos-
sal nem rendelkező kis települések lakosai (II. táblá-
zat).

A csak felnőttek részére szervezett praxisokba 2009-
ben 6 millió 192 ezer 19 évesnél idősebb személy 
jelentkezett be, és 71 ezer 4atalabb személy is szerepel 

Népesség-
nagyság

Orvos szám Betöltetlen
Vegyes

praxisok 
aránya

%

Felnőtt és 
vegyes 
praxis

Gyermekek 
részére 

szervezett 
praxis

Összesen
Felnőtt és 

vegyes 
praxis

Gyermekek 
részére 

szervezett 
praxis

Praxis össz-
esen

0–499 70 0 70 10 0 10 95,0

500–999 302 2 304 47 0 47 96,0

1 000–1 999 567 15 582 35 2 37 90,6

2 000–4 999 747 159 906 24 7 31 49,5

5 000–9 999 411 175 586 17 3 20 6,8

10 000–19 999 484 234 718 7 5 12 2,9

20 000–49 999 527 230 757 11 5 16 1,2

50 000–99 999 325 140 465 0 1 1 1,3

100 000– 582 255 837 3 0 3 0,2

Budapest 956 338 1 294 6 0 6 0,0

Összesen 4 971 1 548 6 519 160 23 183 22,6

I. táblázat
Orvosellátottság 2009

Forrás: OSAP1021
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a nyilvántartásban, így egy orvosnak 1757 főt kellett 
ellátnia. A házi gyermekorvosi praxisokban 1 millió 
452 ezer 4atalkorút (0–18 éves) gondoztak, vagyis egy 
házi gyermekorvosra 938 kliens jutott. Sajátos szere-
pet töltenek be a háziorvosi szolgálaton belül szerve-
zett vegyes praxisok, melyek felnőtteket és gyermeke-
ket is ellátnak. A vegyes praxisokban az 1 millió 949 
ezer felnőtt mellett 428 ezer 18 éven aluli adta le egész-

ségbiztosítási kártyáját, 71 százalékuk 14 éves és 4ata-
labb. Ezzel összességében 1690 lakos gondozása vár az 
itt dolgozó orvosokra.

A praxisszervezésnek ezek a sajátosságai megnehe-
zítik a kor szerint speciális jellemzőket mutató indiká-
torok számítását, az eredmények értékelését. Az azon-
ban jól látszik az adatokból, amire a szakemberek egy 
része is felhívja a 4gyelmet [8]: épp ott látja el a gyer-

Népességnagyság

Felnőttek részére 
szervezett

Felnőttek és 
gyermekek részére 
szervezett (vegyes) Együtt

Házi gyermekorvosi 
szolgálatoknál

háziorvosi szolgálatoknál

0–499 1 138 1 221 1 216   –

500–999 1 740 1 447 1 455 699

1 000–1 999 1 584 1 708 1 699 827

2 000–4 999 1 731 1 835 1 793 860

5 000–9 999 1 861 2 095 1 882 997

10 000–19 999 1 976 2 286 1 989 1 046

2 000–49 999 1 885 1 560 1 880 1 037

50 000–99 999 1 814 2 124 1 820 982

100 000 - 1 665 1 401 1 664 881

Budapest 1 596 – 1 596 836

Összesen 1 757 1 690 1 738 938

II. táblázat
Egy orvosra jutó bejelentkezett lakos, 2009

Forrás: OSAP1021

0–3,5

3,6–20,3

20,4–27,7

27,8–35,6

35,7–44,3

       44,4–

Bejelentkezett gyermekek aránya, 
%

Forrás: OSAP1021

1. ábra
A háziorvosi praxisokba bejelentkezett gyermekek (0–18 évesek) aránya megyénként, 2009
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mekek 40–50 százalékát gyermekgyógyászatban kevés-
bé jártas orvos, ahol rosszabbak az életkörülmények, 
alacsonyabb az egészségkultúra, rövidebb a várható 
élettartam. Országosan a 0–18 évesek egynegyede, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig több mint a 
fele (!) felnőtt, illetve vegyes praxisokat ellátó házior-
voshoz jár. Hiányos a házi gyermekorvosi ellátottság 
az észak-magyarországi régióban is, itt minden me-
gyében meghaladja a 40 százalékot a felnőtt és vegyes 
praxisokba bejelentkezett gyermekek aránya. (1. ábra)

 A tényleges igénybevételt a rendelésen megjelentek 
átlagos száma mutatja. Hasonló kép rajzolódik ki, 
mint a bejelentkezett lakosokra vonatkozó mutatónál, 
vagyis a közepes méretű települések leterheltsége a 
legnagyobb. (2. ábra)

A települési adottságok nemcsak azt határozzák 
meg, hogy milyen a lakosok hozzáférése az egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz, de a háziorvosok terhelését is, 
amelyekben ugyanolyan komoly különbségek vannak, 
mint a hozzáférésben. Az alacsonyabb szintű orvosel-
látottság következménye a fokozottabb kihasználtság, 
sőt túlterheltség. A munkaterheket több tényező befo-
lyásolja, pl. a rendelő tárgyi és személyi feltételeinek 
volumene, színvonala, a gondozandó lakosság száma, 
korösszetétele, egészségi állapota, az ellátandó terület 
mérete, infrastruktúrája, az egyéb egészségügyi ellátá-
sok elérhetősége stb. 

A szakrendelők közelsége, illetve távolsága is szere-
pet játszhat abban, hogy a háziorvosok eltérő arány-
ban irányítják betegeiket más szakorvoshoz. Minél 

2. ábra
Egy orvosra jutó rendelésen megjelent beteg, 2009
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3. ábra
A háziorvosi szolgálatoknál a szakrendelésre irányítás aránya a forgalomhoz 

(rendelésen megjelenés és lakáson tett látogatás) viszonyítva, 2009
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nagyobb, fejlettebb település orvosát keresi fel a kliens, 
annál nagyobb eséllyel kerül kapcsolatba magasabb 
szintű egészségügyi ellátással (3. ábra).

Az elérhetőséget és a kapacitásokat vizsgálva meg-
határozó kérdés az, hogy mennyit kell utazással tölte-
ni, amikor a beteg a rendelésen felkeresi az orvosát és 
az is hogy az orvostól mennyi időt követel a lakáson 
történő látogatás. A kistelepülések családorvosainak 
minden bizonnyal nagyobb távolságokat kell beutaz-
nia, miközben a házhoz hívások aránya is magasabb 
itt. Az idős, mozgásképtelen emberek számára az or-
vossal való találkozás egyetlen esélye, ha maga az or-
vos keresi fel őket otthonukban. 2009-ben összesség-
ében mintegy 3 millió látogatást tettek a háziorvosok a 
betegeknél, ami az összes orvos-beteg találkozás 5%-
át tette ki. A páciensek kérésére 1 millió 117 ezer eset-

ben ment házhoz a doktor. A hívásra történő kiszállá-
sok aránya a település méretével arányosan csökkent, 
2,8%-ról 1,3%-ra, majd a legnagyobb városokban kissé 
emelkedett ez a mutató. Valószínűleg a könnyebb, vi-
szonylag gyors közlekedés is szerepet játszhat ebben 
(4. ábra).

Népegészségügyi szempontból kívánatos volna, 
hogy az alapellátás szintjén kellő súlyt kapjon a beteg-
ségmegelőzés és egészségfejlesztés, az életmód tanács-
adás, valamint a mentális egészség védelme, fejlesztése 
és helyreállítása a tradicionális betegellátási tevékeny-
ség mellett. Az egyenlőtlenségek a korai években kez-
dődnek. A 4atal korban megtapasztalt – az oktatáshoz, 
foglalkoztatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való hoz-
záférés terén mutatkozó – egyenlőtlenségek döntően 
befolyásolhatják az ember egészségi állapotát egész 

5. ábra
Fokozott gondozást igénylőknél tett látogatások aránya az összes preventív látogatásból, 2009
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A háziorvosi szolgálatoknál a hívásra történt látogatások aránya az összes forgalomból 
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élete során. Többek között ezért is kiemelkedő fontos-
ságú, hogy az orvosok mennyi időt tudnak a prevenci-
óra fordítani, mennyire biztosított a fokozott gondo-
zást igénylők folyamatos ellátása.

A házi gyermekorvosi szolgálatoknál az összes laká-
son tett látogatásból 42%-ot tesz ki preventív látogatá-
sok aránya. Az orvosok külön nyilvántartást vezetnek 
a fokozott gondozást igénylőkről. Egy-egy gyermek-
orvos évente összesen mintegy 60 alkalommal látogat-
ja meg az egészségügyi szempontból veszélyeztetett 
helyzetben élő pácienseit megelőzési célzattal. A pre-
ventív célú látogatásainak száma a normál gondozást 
igénylőkkel együtt évente 200 alkalom. Megint csak 
jelentős eltérések tapasztalhatók a települések mérete 
szerint abban, hogy milyen arányban találhatók a 
súlyosabb állapotú, fokozott gondozásra szoruló sze-
mély az orvosok klientúrájában (5. ábra).

A betegek egy év alatt összesen több mint 70 millió 
alkalommal találkoztak az orvosukkal (10731 megje-
lenés/orvos), ami napi 42 orvos-beteg találkozást je-
lent átlagosan. Ha csak a betegrendelések forgalmát 
vesszük 4gyelembe, akkor egy-egy megjelenésre 6–7 
perc jut. Ez a leterheltség járványos időszakban meg-
sokszorozódhat.

A háziorvosok és a házi gyermekorvosok kétéven-
ként kötelező adatszolgáltatás keretében morbiditási 
adatokat is közölnek. A jelentés 38 betegségre, illetve 
betegségcsoportra terjed ki5. 

A kérdőíven rögzíthető kórformák közül a gyerme-
keknél a leggyakoribbak az asztma, a táplálkozási és 
anyagcserezavarok, ezen belül a kalóriatöbblet miatti 
elhízás, a vér, a vérképző szervek betegségei és az 
immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek, de 
egyes bőrbetegségek (atópiás dermatitis), látászava-
rok6, valamint a deformáló hátgerinc-elváltozások, sőt 
a mentális és viselkedészavarok is tízezreket sújtanak. 
Ugyanakkor itt hívjuk fel a 4gyelmet arra az előzőek-
ben már említett jelenségre, hogy némileg eltérő a házi 
gyermekorvosok által, illetve a vegyes praxisokban 
kezelt 4atalok betegségeinek előfordulási gyakorisága. 
A vegyes praxisokban sokkal több endokrin, táplálko-
zási és anyagcsere-betegséget, mentális és viselkedésza-
vart, magasvérnyomás-betegséget, gyomorfekélyt regisz-
tráltak, míg bőr- és szembetegségeket jóval kisebb 
arányban diagnosztizáltak. Az okok sokfélék lehetnek. 

Szerepet játszhat ebben az orvos képzettsége, tapaszta-
lata, a páciensek ténylegesen eltérő egészségi állapota, 
az egyéb egészségügyi szolgáltatások, szakrendelések 
elérhetősége, illetve igénybevétele [9].

Ma az egészségügyi kapacitások területén mind meny-
nyiségi, mind minőségi értelemben nagyok a különb-
ségek. Következtetéseket nemcsak a hivatalos, igazga-
tási jellegű nyilvántartások alapján vonhatunk le, ha-
nem egyéb adatforrások is felhasználhatók. Az intéz-
ményi statisztikák mellett egyes lakossági adatgyűjté-
sekből is kinyerhetők az egészségügyi ellátórendszer 
iránti szükségletekre, illetve igénybevételre vonatkozó 
információk. 

Az orvosi ellátásról és az orvoshoz fordulókról, sőt 
– ellentétben az adminisztratív regiszterekkel – az ellá-
tásból kimaradókról két nagymintás lakossági felmé-
rés is biztosít elemzésre alkalmas adatokat. A 2009. évi 
Európai lakossági egészségfelmérésben szerepelt a 
háziorvos felkeresésére vonatkozó kérdés is. Eszerint a 
fér4ak 72, a nők 80%-a találkozott egy éven belül or-
vosával saját egészsége érdekében. Az igénybevétel a 
kor előrehaladtával gyakoribbá válik. A 4atal felnőttek 
(18-34 évesek) 63%-a, míg a legidősebbek (65 év felet-
tiek) 90%-a kereste fel háziorvosát a kérdezést meg-
előző 12 hónap alatt.

Az iskolázottság és az egészségi állapot összefüggé-
seire világít rá, hogy a legfeljebb 8 osztályt elvégzettek 
körében magasabb (80%-os) az orvoshoz fordulók 
aránya, mint a felsőbbfokú végzettséggel rendelkezők 
esetében (73–76%).

Hasonló különbségek, illetve tendenciák érzékelhe-
tők az orvossal történő konzultációk számát7 vizsgálva 
is. A fér4ak átlagosan négy, a nők öt alkalommal jelen-
tek meg háziorvosuknál, a 4atalok természetesen rit-
kábban, míg a 65 év felettiek már nyolcszor keresték 
fel a körzeti orvost az év során. Az orvos-beteg talál-
kozások gyakorisága hasonló képet mutat az egészségi 
állapotban tapasztalható különbségekkel, vagyis a tele-
pülések mérete, az iskolai végzettség, a regionális fej-
lettség, vagy a betegek jövedelmi helyzete mind-mind 
befolyásolja a gyógyító ellátások iránti igényeket, sőt a 
megjelenő szükségleteknek megfelelő mértékű igény-
bevételt is (6. ábra).

Az igénybevétellel összefüggésben a HKÉF is tartal-
maz egy igen fontos információt, mégpedig a ki nem 

5 A morbiditási adatok nem személyre, hanem betegségi esetre vonatkoznak. Amennyiben egy személynek több betegsége is van, akkor az több-
ször is szerepel a morbiditási statisztikában.

6 A szemizmok, a binokuláris szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés betegségei (H49–H52).
7 Nem csak az igénybevevőkre, hanem a teljes populációra számolva.
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elégített szükségletre vonatkozó kérdést. Eszerint szin-
tén a már felsorolt tényezők mentén rajzolódnak ki az 
egyenlőtlenségre utaló jelek. A 16 évesnél idősebb la-
kosság megközelítőleg 10%-ával fordult elő, hogy or-
vosi ellátásra lett volna szüksége, de valamilyen okból 
nem vette azt igénybe. Az országos átlagnál magasabb 
az elmulasztott, elhalasztott orvos-beteg találkozás az 
alacsony iskolai végzettségűek és a rosszabb anyagi hely-
zetben élők körében, de a regionális fejlettség szerinti 
különbségek is megjelennek az adatok vizsgálata so-
rán. Az északi területeken a rászorulók jóval nagyobb 
hányada marad távol az egészségügyi vizsgálattól, mint 
a központi és nyugati országrészen. Észak-Alföldön 
14% feletti, Észak-Magyarországon 12,4%-os arány 
adódik, míg Közép-Magyarországon „csak” 6,7%, sőt 

a fővárosban 5% alatti az ellátás szándékos, illetve 
kényszerű kikerülése. Az orvosi vizsgálat elhanyagolá-
sának oka a halogatás, hátha magától is elmúlik a baj, 
de sokan jelölték meg az időhiányt és harmadik helyen 
az anyagi okokat. Jövedelmi ötödönként vizsgálva az 
első, legszegényebb ötödbe tartozók 13,6%-a találta 
túl költségesnek az egészségügyi ellátás igénybevéte-
lét a legfelső ötödben ez az arány mindössze 7,4%. Az 
anyagi terhek adódhatnak az orvoshoz történő eljutás 
költségéből, de inkább az a jellemző, hogy az esetleg 
szükségessé váló gyógyszer kiváltása okozna nehézsé-
get, ezért már az orvoshoz sem megy el a rászoruló.  
(7. ábra)

Az EU-SILC nemzeti adaptációja és annak 2009. 
évi, a kirekesztődést vizsgáló ad hoc moduljának volt 

6. ábra
Orvos-beteg találkozások átlagos száma, 2009
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olyan kérdése, amely azt vizsgálta, hogy a megkérde-
zett, vagy gyermeke gyógyszereinek kiváltása meghiú-
sulhat-e anyagi okból.

Jóllehet Magyarországon az állampolgárok döntő több-
sége teljes körűen biztosított, és a gyógyszerek jó részét 
a társadalombiztosítás támogatja, mégis a háztartások 
7%-a panaszkodott arra, hogy a gyógyszert nem tudja 
meg4zetni. A szegényebb családoknál ez az arány meg-
haladja a 15%-ot is.

A gyermeket nevelő háztartások 8%-a számolt be 
hasonló problémáról. A szülő munkanélkülivé válása 
jelenti a legnagyobb kockázatot, az ilyen háztartások-
ban több mint 21% volt a gyógyszerről anyagi okból 
lemondók aránya. A legalsó jövedelmi ötödben 29% a 
nélkülözők hányada, és komoly veszélyt jelent ebből a 
szempontból az alacsony iskolai végzettség is. Az alap-
fokú végzettséggel bíró háztartásfők 19%-a nem tudta 
kiváltani gyermeke gyógyszerét, annak ellenére, hogy 
– amint az a felvételből kiderül – az alapvető szükség-
letek kielégítése terén, a szülők akár saját jólétük rová-
sára is igyekeznek biztosítani a gyermekeik megfelelő 
ellátását. Mivel ez a gond elsődlegesen az alacsonyabb 
jövedelmű háztartásokban jelentkezik, ahol több a 
gyermek, a gyermekek érintettsége meghaladja a ház-
tartásokét (9,3%-os) [10].

Az egészségfelmérés szerint 2009-ben a 15 évesnél 
idősebbek több mint fele szedett orvos által felírt 
gyógyszert. A nők nagyobb hányada (60%) fogyasz-
tott orvosságot, az idősek körében ez az arány megkö-
zelítette a 90%-ot. Az alacsony jövedelmű háztartások 
előbb említett nehézségei ellenére mégis ebben az 

ötödben volt a legjelentősebb (70%-os) gyógyszersze-
dés a vizsgálatot megelőző két hétben. Fordított hely-
zet 4gyelhető meg a vény nélküli gyógyhatású készít-
mények, táplálék-kiegészítők vonatkozásában. Ezeket 
a termékeket az iskolázottabb, magasabb jövedelmű 
rétegek vásárolják nagyobb arányban, ezzel is hozzájá-
rulva a betegségek megelőzéséhez, az egészség megőr-
zéséhez (8. ábra).

A rejtett morbiditási vizsgálatok eredményei egyér-
telműen jelzik a rendszeres szűrővizsgálatok fontossá-
gát [11]. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről 
nyújt információt a prevenció körébe tartozó vizsgála-
tokon való részvételi arányok megismerése, melyre az 
egészségfelmérés szintén lehetőséget teremt.

Szinte a teljes 15 éven felüli népesség vérnyomását 
mérte már egészségügyi dolgozó, ám csak háromne-
gyedüknél történt ez egy éven belül. E tekintetben 
nem észlelhetők a fent részletezett különbségek. A vér-
cukorszint-mérésben azonban szintén megjelennek – 
még ha kevésbé hangsúlyosan is – a már leírt di¢eren-
ciák. Az iskolai végzettség grádiensén felfelé haladva 
növekszik azok aránya, akiknél végeztek már ilyen 
vizsgálatot valamely egészségügyi intézményben. Az 
alapfokú végzettséggel rendelkezők kétharmada, az 
érettségizettek háromnegyede és a diplomások 82%-a 
ellenőriztette vércukorszintjét az élete során, igaz, 
hogy az alacsonyabb iskolázottságúak között többen 
vannak, akik az elmúlt 12 hónapban jártak laborvizs-
gálaton.

Érdekes, hogy a jövedelem nem mutat összefüggést 
ezzel a jelenséggel.

8. ábra
Gyógyszerek és gyógyhatású készítmények fogyasztása, 2009

Forrás: ELEF Orvos által felírt gyógyszer Vény nélküli készítmények
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Népegészségügyi szempontból különösen fontos a 
nők körében a mammográ4ás és citológiai vizsgálato-
kon való részvétel feltérképezése. E mutatók ismerete 
azért is indokolt, mivel az elkerülhető halálozások egy 
része e vizsgálatok révén a betegségek korai felismeré-
sével és kezelésével megelőzhető, és ez a várható élet-
tartamok további növekedésének az egyik legfonto-
sabb forrása.

Évente 2500 nő hal meg az emlő és a méh(nyak) 
rosszindulatú daganata okozta megbetegedések miatt.

Az egészségfelmérés szerint a nőknek csak a fele járt 
életében emlőröntgen vizsgálaton, egyötödük azon-
ban a kérdezést megelőző három évnél régebben. 

A méhnyak hámsejt vizsgálata 71%-uknál történt meg, 
de itt is nagy azoknak az aránya (26%), akiknél már 
három évnél hosszabb idő eltelt az orvos utolsó felke-
resése óta (9., 10. ábra).

Az emlők szakszerű vizsgálatára többnyire a szerve-
zett szűrőprogramok behívója alapján kerül sor, míg a 
nők citológiai szűrését nagyobb részben a rendszeres 
nőgyógyászati vizsgálat során végzik el.

Az OECD – ellátórendszer hatékonyságát mérő – 
egészségügyi indikátorai között szerepel az 50–69 éves 
korú nők körében végzett mammográ4ás szűrések 
aránya, amely Magyarországon 2000-ben 55% volt. 
A 2009. évi egészségfelmérés alapján az adott korosz-

9. ábra
Mammográ@ás vizsgálaton résztvevők aránya, 2009
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10. ábra
Citológiai vizsgálaton résztvevők aránya, 2009
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tályban a részvételi arány 37%-ot mutatott az EU-átlag 
51%-ával szemben. A másik prevenciós indikátor a 
citológiai szűrések aránya a 20–69 éves nők körében. 
Az európai államok átlaga 55% volt 2008-ban, az ELEF 
adatai alapján a mutató értéke 35%. 

ÖSSZEGZÉS

Közismert a kistelepülések általánosan kedvezőtlen 
helyzete, a szolgáltatások hiányosságai, a gazdasági 
elmaradottság és egyéb hátrányok, többek között a la-
kosság életszínvonalában, egészségi állapotában ta-
pasztalható markáns eltérések a fejlettebb térségekhez 
képest. Az egészségügyi mutatókból pedig az is kide-
rül, hogy azok a települések maradnak ki közvetlenül 
a helyben dolgozó háziorvosok szolgáltatásaiból, amely 
települések egyéb szempontból is a hátrányos helyzet-
ben vannak. E települések többségében, a település 
idős korszerkezetéből és a lakosság társadalmi jellem-
zőiből fakadóan nagyobb ellátási szükséglet feltételez-
hető, miközben a helyi források hiánya miatt az egész-
ségügyi, szociális és egyéb intézményi alapszolgáltatá-
sok csak részlegesen biztosítottak [12].

A szolgáltatások elérésében tapasztalható egyenlőt-
lenségek vizsgálata eddig jellemzően a területi, térségi 
dimenziókra fókuszált, mivel a helyi egészségprogra-
mok kialakításában ilyen részletezettségű és megköze-
lítésű adatok érhetők el. A lakosság szocio-demográ4-
ai tényezőit 4gyelembevevő elemzésből kevesebb áll 
rendelkezésre. Nagymintás egészségfelmérés, a terüle-
ti és egyéb társadalmi-gazdasági jellemzőket is kombi-
nálni képes egészség-speci4kus adatgyűjtés viszonylag 
ritkábban kerül végrehajtásra, bonyolultsága, komoly 
szakmai ismereteket igénylő módszerei, rendkívül ma-
gas költségei miatt. A jövőben meghatározott időkö-
zönként lesznek friss adatok, mivel 2008 decembe-
rében hatályba lépett az az uniós keretrendelet8, mely 
előírja valamennyi tagállam számára az egészségügyi 
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket, így töb-
bek között az Európai lakossági egészségfelmérés – 
European Health Interview Survey (EHIS) bevezeté-
sét, valamint ötévenkénti végrehajtását, melyet Ma-
gyarországon a Központi Statisztikai Hivatal fog meg-
szervezni. Az EU-harmonizált adatfelvétel elsősorban 
a nemzetközi összehasonlíthatóságot szolgálja, általá-

nos célja olyan egészségfelmérési gyakorlat kialakítá-
sa, mely rendszeresen, megbízható adatokat nyújt az 
Európai Unió lakossága körében előforduló egészség-
problémák gyakoriságáról, az azokat befolyásoló té-
nyezőkről, valamint az egészségproblémák következ-
tében az egyénre, a családra és a társadalomra neheze-
dő terhekről. A hazai adatigények kielégítése, a nép-
egészségügyi programokhoz, szakpolitikai intézkedé-
sekhez szükséges információk előállítása, az egyenlőt-
lenségek rendszeres monitorozása érdekében az egész-
ségfelmérések végrehajtása és a nemzetközi sztender-
dek megfelelő adaptálása nélkülözhetetlen a hatékony, 
minőségi ellátás biztosításához, a szükségletek és erő-
források összehangolásához, a hozzáférés javításához.

Vizsgálatunk alapján megállapítható, hogy az ala-
csony iskolai végzettség, a rossz szociális és anyagi 
helyzet nagyobb valószínűséggel vezet betegséghez és 
amint az kutatásokból [13] is ismert a megromlott 
egészség szegénységet szülhet, kirekesztődéssel járhat, 
és miközben a társadalmi ranglétra alján élők rövi-
debb és kevésbé egészséges életre számíthatnak, az 
egészségügyi ellátórendszer az egészségi állapotban 
megjelenő egyenlőtlenségeket nem képes kompenzál-
ni, sőt a hozzáférési nehézségek tovább növelik a kü-
lönbséget az egyes társadalmi csoportok élethelyze-
tében. A lakóhelyi környezet hatása azonban – bele-
értve az egészségügyi ellátás színvonalát is – nagyrészt 
az egyéni tényezőkön keresztül jut érvényre, [14] ezért 
fontos, hogy az adminisztratív forrásból származó 
adatgyűjtések mellett rendszeres időközönként mind 
az egészségi állapotra, mind az ellátórendszer igény-
bevételére, megfelelőségére kiterjedő lakossági felmé-
rések is készüljenek.

Ezúton is köszönöm munkatársaimnak, Bartháné 
Kuti Évának, Boross Juliannának, Ferencz-Kis Ildikó-
nak, Szabó Zsuzsának az adatok összeállításában nyúj-
tott segítségét.
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ugyan érdemi beavatkozások, de nem kellő intenzitással, nem kellő ideig, és nem voltak képesek a lakosság 
széles rétegeit elérni. Ennek főbb okai a hosszantartó, megfelelő politikai támogatottság és a kiszámítható 
$nanszírozás hiánya, a népegészségügyi intézményrendszer nem megfelelő szervezettsége, valamint az 
ágazatközi interszektorális együttműködések elégtelensége voltak. A Semmelweis Terv népegészségügyi 
prioritása a hosszú távú, konzisztens, intenzív népegészségügyi cselekvés feltételrendszerének megterem-
tése, valamint a nem-fertőző megbetegedések kockázati tényezőinek befolyásolása a teljes lakosság köré-
ben, a közegészségügyi és járványügyi biztonság megőrzése mellett. A közlemény áttekinti a népegész-
ségügyi cselekvés és programalkotás jelenlegi nemzetközi környezetét, a magyar közelmúlt ezirányú kez-
deményezéseit, illetve a jelenlegi kormányzat népegészségügyi törekvéseit.
Kulcsszavak: népegészségügyi stratégia, népegészségügyi program, népegészségügyi intézményrend-
szer, prioritás meghatározás

Summary: Although the health of the Hungarian population has improved in the last 15 years, neverthe-
less we could not reduce the gap compared to Western Europe. The achievements can hardly be attributed 
to the organized public health programmes. Some interventions were performed, but not with necessary 
intensity, not for the necessary time, and they could not reach the majority of the population. The major 
reasons of this failure were the lack of long term political support, inadequate $nancing, insu�cient insti-
tutional capacity, and the limited intersectoral collaboration. The main public health priorities of the Sem-
melweis Plan are the provision of the necessary conditions of a long term, consistent, intensive public 
health intervention and to in@uence the major determinants of non-communicable diseases in the whole 
population, while preserving public health safety. The paper presents the international environment of 
public health strategy making, the Hungarian initiatives of the recent past, and the current governmental 
public health plans.
Keywords: public health strategy, public health program, public health institutions, priority setting
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Az Országgyűlés 2010. június 14-én fogadta el a 
Nemzeti Együttműködés Programját. Az „Itt az idő, 
hogy megmentsük az egészségügyet!” című 3. fejezet 
népegészségügyre vonatkozó 3.7 pontja szerint olyan 
átfogó intézkedésekre van szükség, amelyek fokozot-
tan segítik elő a lakosság egészségi állapotának javulá-

sát – ezzel elismerve azt a sürgető igényt, hogy nem 
lehet tovább halogatni a tényleges beavatkozásokat. 
A közlemény áttekinti a népegészségügyi cselekvés és 
programalkotás jelenlegi nemzetközi környezetét, a 
magyar közelmúlt ezirányú kezdeményezéseit, illetve 
a jelenlegi kormányzat népegészségügyi törekvéseit. 
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AZ AKTUÁLIS NEMZETKÖZI KÖRNYEZET

Az elmúlt néhány év nemzetközi népegészségügyi 
prioritásai közül látványosan hangsúlyosabbá vált az 
egészségi állapot méltánytalan egyenlőtlenségeinek csök-
kentése. Az egészség társadalmi meghatározó ténye-
zőinek különbségeiből fakadó méltánytalan egészségi 
egyenlőtlenségek („health inequities”) csökkentése az 
elmúlt évtizedekben mind az Egészségügyi Világszer-
vezet (EVSZ), mind az Európai Unió tevékenységében 
kiemelt fontossággal bír. Az EVSZ 2005-ben külön 
bizottságot – Commission on Social Determinants of 
Health – hozott létre azzal a céllal, hogy felmérje, mire 
van szükség az országok közötti és országokon belüli 
egészség terén megnyilvánuló méltányosság („health 
equity”) elősegítéséhez, és támogassa az annak meg-
valósítását szolgáló globális mozgalmat az egyenlőtlen 
egészség egy generáción belüli felszámolása érdekében 
[1, 5]. A Bizottság 2008-ban publikált jelentésének 
átfogó ajánlásaiban a mindennapi életfeltételek javítá-
sát; a hatalom, a pénz és az erőforrások egyenlőtlen 
elosztása elleni küzdelmet és a méltánytalan egészségi 
egyenlőtlenségek problémakörének felmérését, meg-
értését, valamint az egyenlőtlenségek csökkentését 
szolgáló intézkedések hatásainak vizsgálatát szorgal-
mazta [6, 7].

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése az Euró-
pai Bizottság 2008–2013-as időszakra szóló Egészség-
ügyi Programjának („Together for Health: A Strategic 
Approach for the EU 2008–2013) is egyik célkitűzését 
képezi [8]. A Program fő alapelvei között szerepel töb-
bek között az egészség és a gazdasági teljesítmény kö-
zötti kapcsolat elismerése is. Az egészségi egyenlőtlen-
ségek csökkentése célkitűzésen belül nevesítésre került 
az egészség társadalmi meghatározóinak kezelése, a 
főbb betegségek megelőzése, az egészségben töltött 
életévek számának növelése és az egészséges idősö-
dés elősegítése. Az Európai Bizottság 2009-ben közle-
ményt jelentetett meg az egészségi egyenlőtlenségek 
csökkentéséről „Szolidaritás az egészségügyben: Az 
egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökken-
tése az Európai Unióban” címmel [9]. A közlemény 
konkrét javaslatokkal szolgál az egészségi egyenlőtlen-
ségek csökkentésére, melyek végrehajtása során a Bi-
zottság aktívan együtt kíván működni a tagállamok-
kal, a régiókkal és az érdekelt felekkel, az EU szakpoli-
tikáinak az egészségi egyenlőtlenségekre gyakorolt 
hatásvizsgálata, az egyenlőtlenségekre vonatkozó rend-
szeres statisztikai adatgyűjtés és adatközlés, valamint 

az EU támogatásokról való jobb tájékoztatás révén. 
A közlemény által számba vett legfontosabb, megol-
dásra váró kérdések és az ezekhez rendelt uniós szintű 
lehetséges fellépések: az átfogó társadalmi-gazdasági 
fejlődés részeként kiegyenlítettebb egészségi állapot 
biztosítása, az adat- és tudásbázis javítása, mérési, nyo-
monkövetési, értékelési és jelentéstételi mechanizmu-
sok kimunkálása, társadalmon belüli kötelezettségvál-
lalás, a sebezhető csoportok szükségleteinek kielégíté-
se, az uniós politikák hatékonyságának növelése.

Az egészség társadalmi meghatározó tényezőivel 
foglalkozó, EVSZ keretein belül működő Bizottság aján-
lásai alapján elsőként az Egyesült Királyságban készült 
országos stratégia. 2010 februárjában került publiká-
lásra az ún. Marmot-jelentés, „Igazságos társadalom, 
egészséges életek” (Fair Society, Healthy Lives) cím-
mel, amely kormányzati megbízásból készített függet-
len ajánlás az angliai egészségi egyenlőtlenségek csök-
kentésének bizonyítottan leghatékonyabb stratégiáinak 
megvalósításáról [11]. A jelentés hat fő szakpolitikai 
célt jelöl meg: biztos kezdet minden gyermek számára; 
az egyén képessé tétele képességeinek maximalizálá-
sára és saját életének irányítására; tisztességes foglal-
koztatás és megfelelő munka biztosítása; egészséges élet-
színvonal biztosítása mindenki számára; egészséges és 
fenntartható terek és közösségek építése; a betegség-
megelőzés szerepének és hatásának erősítése. A jelen-
tés mindezek végrehajtásában a központi intézmények 
mellett hangsúlyozza a helyi szervek, a magánszektor 
és a közösségek jelentős szerepét, amely megkívánja a 
lakosság bevonásával történő döntéshozást és az egyé-
nek, közösségek döntési joggal való felruházását. A riport 
megjelenése óta számos kezdeményezés alapult az ab-
ban foglalt ajánlásokon. A közlemény következtetései-
ben megállapítja, hogy az egészségügyi egyenlőtlensé-
gek mérséklése, megszüntetése hosszú távú folyamat. 
A dokumentumban rögzített intézkedések célja az, 
hogy megteremtsék az e területen megvalósuló, fenn-
tartható fellépés kereteit.

2011 februárjában az EU tagállamainak részvételé-
vel és az Európai Bizottság támogatásával hivatalosan 
is elindult az „Egészségügyi egyenlőtlenségek elleni 
együttes fellépés”. Ebben az együttes fellépésben 
hazánkat az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) 
képviseli, amely részt vesz az egészségügyi egyenlőt-
lenségek csökkentését célzó hálózat létrehozásában, 
melynek célja a felmerülő kihívásokról történő tapasz-
talatcsere, továbbá a strukturális alapok felhasználásá-
ban rejlő lehetőségek és kihívások azonosítása. Az OEFI 
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részt vesz továbbá a részes felek széleskörű együttmű-
ködésének elősegítésében.

Az Európai Parlament 2011. március 8-án állásfog-
lalást adott ki az egészségügyi egyenlőtlenségek csök-
kentéséről az EU-ban [10]. Az állásfoglalásban az Euró-
pai Parlament többek között felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy folytassák a társadalmi-gazdasági 
egyenlőtlenségek kezelésére irányuló erőfeszítéseiket, 
amelyek végül lehetővé teszik az egészségügyi ellátás 
terén mutatkozó egyes egyenlőtlenségek csökkentését. 
Az EP továbbá felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az emberi méltóság, szabadság, egyenlőség és 
szolidaritás egyetemes értékei alapján a 4gyelmet a 
kiszolgáltatott csoportok szükségleteire összpontosít-
sák. Hosszú távon az emberek egészségi állapotának 
általános javulásához vezető társadalmi-gazdasági és 
környezeti fejlődés ellenére bizonyos tényezők, példá-
ul a higiénia, az élet- és munkakörülmények, az alul-
tápláltság, az iskolázottság, a jövedelem, az alkoholfo-
gyasztás és a dohányzás még mindig közvetlenül ki-
hatnak az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek-
re. Az egészségben mutatkozó egyenlőtlenségek nem 
csak gazdasági, környezeti és életmódhoz kapcsolódó 
tényezők, hanem az egészségügyi ellátáshoz való hoz-
záféréshez kapcsolódó problémák eredményei is. A je-
lenlegi gazdasági és pénzügyi válság számos uniós tag-
államban súlyos hatással lehet az egészségügyre, mind 
az ellátási, mind a keresleti oldalon. A szegénység és 
egyéb sebezhető állapot – mint például a gyermekkor 
vagy az időskor, a fogyatékosság vagy a kisebbséghez 
való tartozás – hatásában összeadódik és tovább növe-
li az egészségügyi egyenlőtlenségek kockázatát, vala-
mint fordítva, a betegség szegénységhez és/vagy társa-
dalmi kirekesztéshez vezethet. Az egészség terén mutat-
kozó egyenlőtlenségek jelentős gazdasági hatást gya-
korolnak az EU-ra és a tagállamokra, mivel a hozzá 
kapcsolódó veszteségek a becslések szerint a GDP 
nagyjából 1,4%-át teszik ki. A Parlament felhívja a Taná-
csot és a Bizottságot, hogy az „Európa 2020” stratégi-
án belül fektessenek nagyobb hangsúlyt annak elis-
merésére, hogy a 4zikai és mentális egészség és jólét 
kulcsfontosságúak a kirekesztés legyőzésében, vala-
mint hogy az „Európa 2020” stratégia nyomon köve-
tési eljárásaiban alkalmazzanak olyan összehasonlí-
tó mutatókat, melyek tükrözik a különböző társadal-
mi-gazdasági státuszokat és a lakosság egészségi álla-
potát.

Ehhez némiképp kapcsolódva, 2011. április 4-én 
jelent meg a Bizottság az Európai Parlamentnek, a Tanács-

nak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és 
a Régiók Bizottságának szóló közleménye „Nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-
ig” címmel [13]. Az új növekedési pályát jelentő „Euró-
pa 2020” stratégia – amely az intelligens, fenntartható 
és innovatív növekedést célozza – a romákkal folyta-
tott aktív párbeszéd során határozott fellépésre ösztö-
nöz nemzeti és uniós szinten egyaránt. A tagállamok-
nak ezért a lakosság többi részéhez hasonlóan a romák 
számára is hasonló szinten és hasonló feltételek mel-
lett kell biztosítaniuk a minőségi egészségügyi ellátás-
hoz (különösen a gyermekek és a nők esetében), vala-
mint a megelőző szolgáltatásokhoz és a szociális szol-
gáltatásokhoz való hozzáférést.

Az „Európa 2020” stratégiában kiemelten kezelt 
gazdasági növekedéshez, a foglakoztatás növeléséhez 
elengedhetetlen az aktív népesség egészségének fejlesz-
tése. Az Európai Unióban, sőt az egyes tagállamokon 
belül is jelentős különbségek vannak a lakosság egész-
ségi állapotában, az egészségügyi ellátórendszer telje-
sítményében és az ellátáshoz történő hozzáférésben. 
Az unió polgárai egészségi állapotának javítása, magas 
szintű egészségének biztosítása, a tagállami ellátórend-
szerek szolgáltatásai színvonalának közelítése, a tag-
állami ellátórendszerek közötti érintkezési felületek 
megteremtése az egységes belső piac feltételei között 
új értelmezést nyert. Az egészségügyi szektornak még 
komolyabb kihívásokkal kell szembenéznie a pénz-
ügyi, gazdasági válság, a tartósan növekvő munkanél-
küliség és a mindezek hatásaként bekövetkező növek-
vő társadalmi, szociális, egészségügyi problémák kö-
rülményei között, miközben a pénzügyi források szű-
külnek.

2011. április 28-29-én Moszkvában került megren-
dezésre az első globális egészséget befolyásoló életmód 
tényezőkről és a nem fertőző betegségek megelőzésé-
ről szóló konferencia. Ennek eredményeként megal-
kotásra került egy deklaráció, melyben elismerik az 
egészségi egyenlőtlenségek országok közötti, valamint 
országokon belüli különbségeit. A deklaráció a nem 
fertőző betegségeket befolyásoló magatartási, szociá-
lis, gazdasági és környezeti faktorokra irányulóan szük-
séges politikák megalkotását és végrehajtását szorgal-
mazza. E szerint interszektoriális együttműködések 
kiépítésére van szükség az egészségen kívül egyéb po-
litikákban is, továbbá erősíteni kell az egészségügyi 
ellátást, így segítve elő a fenntartható megelőzést és 
kezelést [12].
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK AZ ELMÚLT 
ÉVTIZEDEKBEN

Az elmúlt közel húsz évben több népegészségügyi 
program került meghirdetésre azzal a szándékkal, hogy 
végrehajtása révén javuljon a lakosság egészségi álla-
pota.

Az első átfogó program a hosszú távú egészségfej-
lesztési politika alapelveiről szóló 1030/1994. (IV. 29.) 
Korm. határozat volt, amely meghatározta a népegész-
ségügy prioritásait az ezredfordulóig [2]. A Program a 
következő öt nemzeti cél megvalósítására irányult: a 
lakosság mind nagyobb része vallja, hogy az egyik leg-
főbb emberi érték az egészség; és ezzel egyidejűleg el 
kell érni, hogy a döntéshozók mind a jogalkotásban, 
mind a költségvetésben kiemelt jelentőséget tulajdo-
nítsanak a lakosság egészsége javításának; a betegség-
mentes életéveket legalább 55 évre kell kiterjeszteni, a 
születéskor várható átlagos élettartamot fér4aknál leg-
alább 67, nőknél legalább 75 évre kell meghosszabbí-
tani; a különösen jó és a különösen rossz szociális kö-
rülmények között élő lakosság születéskor várható élet-
tartama nem mutathat 3 évnél nagyobb különbséget; a 
halálozások és az élve születések száma közötti különb-
séget jelentősen csökkenteni kell az élve születések ja-
vára. A program néhány pontja számszerűsíti is a célo-
kat. A program célkitűzéseinek megvalósítása érdeké-
ben többnyire meghatározott logika nélkül rendezte a 
következő célterületeket és eszközöket: az oktatás, a tö-
megkommunikáció és az egészségnevelés, valamint az 
egészségügyi felvilágosítás, amelyek keretében tudato-
sítani kell a kedvezőtlen táplálkozási szokások, a do-
hány- és alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód 
káros hatásait, valamint széles körben ismertetni kell a 
helyes életmód kialakítását elősegítő módszereket. 
Ennek érdekében a nemzeti alaptantervben hangsú-
lyozott szerepet kell biztosítani az egészségneveléssel, 
felvilágosítással összefüggő feladatoknak, az egészség-
ügyi ellátás során pedig a gyógykezelés mellett az ellá-
tás részévé kell tenni a személyre szabott tanácsadó 
tevékenységet. Továbbá 4gyelmet fordított a környe-
zeti tényezők javítására, az egészségügyi ellátás során 
kiemelt feladatként határozta meg a gyermekek és a 
4atal felnőttek preventív gondozását, a társadalom peri-
fériájára sodródott, illetve az időskorú népesség gon-
dozásának fejlesztését. Főként betegségközpontú meg-
közelítéssel hangsúlyozta a keringési és daganatos be-
tegségek megelőzését. A feladatok között megjelent az 
egészségügy társadalmi megbecsültsége. A program 

előrehaladásáról – a többihez hasonlóan – éves jelen-
tések formájában kellett beszámolni. Külön erényként 
említendő, hogy kormányhatározat a program végre-
hajtására kérte az önkormányzatokat, a tömegtájékoz-
tató szervek vezetőit és munkatársait, a társadalmi és 
érdekképviseleti szerveket, valamint a társadalom min-
den tagját. A koordinációt az Országos Népegészség-
ügyi Bizottságra bízta, melynek legfontosabb feladatá-
ul szabta a törvénytervezetek véleményezését nép-
egészségügyi szempontból, a gazdaságpolitikai intéz-
kedések népegészségügyi hatásainak véleményezését, 
az országos népegészségügyi feladatok koordinálását, 
az éves népegészségügyi jelentés véleményezését. A Bi-
zottság elnökeként a népjóléti miniszter, titkárának az 
országos tisztifőorvos lett kinevezve. Tagja volt a tár-
cák delegáltjain túl a Központi Statisztikai Hivatal elnö-
ke, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnöke, a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség elnöke, a Környe-
zetvédelmi Főfelügyelőség elnöke, valamint az Orszá-
gos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség elnö-
ke, illetve a tagok megbízottai.

Az ezredforduló utáni évtized népegészségügyi cél-
kitűzéseit az 1066/2001. (VII. 10.) Korm. határozat 
keretében létrehozott 2001–2010. évekre szóló „Egész-
séges Nemzetért Népegészségügyi Program” fogal-
mazta meg [3]. A program legfontosabb céljai a követ-
kezők voltak: el kell érni, hogy a lakosság meghatározó 
többsége számára az egyik legfőbb érték az egészség 
legyen, s az egészség megőrzéséért kész is legyen tenni; 
a döntéshozók mind a jogalkotásban, mind a költség-
vetésben kitüntető jelentőséget tulajdonítsanak a lakos-
ság egészsége javításának; a felnövekvő generáció szá-
mára biztosítani kell az egészséges fejlődés feltételeit a 
fogantatástól a felnőttkorig; az egészségben eltöltött 
életéveket mind a fér4aknál, mind a nőknél ki kell ter-
jeszteni, törekedni kell arra, hogy a születéskor várha-
tó átlagos élettartam a fér4aknál legalább 70, a nőknél 
legalább 78 esztendőre meghosszabbodjék; a társa-
dalmi egyenlőtlenségeket, a születéskor várható élet-
tartamban mutatkozó különbséget csökkenteni kell. 
A fenti nemzeti célok megvalósítása mellett 10 kiemelt 
nemzeti feladatot is megfogalmaztak, melyek a követ-
kezők voltak: egészséges életre nevelés, oktatás és tudat-
formálás erősítése, célzott lakossági szűrővizsgálatok 
bevezetésével a nagy népegészségügyi jelentőségű be-
tegségek korai felismerése, egészséges táplálkozás szé-
leskörű elterjesztése, egészséges élethez szükséges moz-
gáskultúra fejlesztése, káros szenvedélyek elleni küz-
delem, egészséges élethez való egyenlő esély megte-



eredeti közlemények

népegészségügy / 89. évfolyam 2. szám

130

remtése és megtartása, járványügyi biztonság erősíté-
se, élelmiszerbiztonság feltételeinek javítása, felkészü-
lés az új kihívásokra, egészséget támogató környezet 
kialakítása, külső okok miatti halálozás visszaszorítá-
sa, valamint az egészségügyi ellátórendszer népegész-
ségügyi szempontokat is 4gyelembevevő fejlesztése.

A program végrehajtásáért a Népegészségügyi Tár-
caközi Bizottság felelt, amelynek feladata volt: ütem-
terv jóváhagyása a programban megfogalmazott célok 
eléréséhez szükséges intézkedésekről, a program vég-
rehajtásához szükséges feladatok ágazatokra történő 
lebontásának jóváhagyása, a programban foglaltak meg-
valósulásának rendszeres értékelése, javaslattétel a ki-
tűzött célok teljesítéséhez szükséges eszközökre, pénz-
ügyi forrásokra. A népegészségügyi program végre-
hajtásának koordinálásáért felelős kormánymegbízott 
volt a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság elnöke, az 
oktatási miniszter, az i¦úsági, családügyi, szociális és 
esélyegyenlőségi miniszter, valamint az egészségügyi 
miniszter a társelnöke, az országos tisztifőorvos pedig 
a titkári feladatokat látta el. A bizottság tagjai ugyan-
csak a társtárcák képviselői, illetve az OEP és a KSH 
voltak. A kormányhatározat külön kitért a költségve-
tés meghatározására évtizedes viszonylatban, továbbá 
a program eredményessége érdekében a társadalom 
széles rétegeit elérő kommunikációs stratégia kialakí-
tását, valamint a szakmai, civil és helyi közösségek 
elérését tűzte ki.

A program 2003-tól újabb átalakuláson ment keresz-
tül. Az „Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti 
Programjáról” szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat 
– a program nevét a 4/2006. (II. 8.) OGY határozat 
„Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programjá”-
ra módosította – célrendszerét tekintve illeszkedett a 
korábbiakhoz, szakmailag lényegében azok továbbfej-
lesztett folytatásának tekinthető [4]. Az érintett tárcák 
koordinált együttműködésének biztosítása érdekében 
az 1142/2004. (XII. 15.) Korm. határozat a Népegész-
ségügyi Program végrehajtásának koordinálásáért fele-
lős kormánymegbízott létrehozásáról intézkedett, eh-
hez kapcsolódóan az 1063/2005. (VI. 23.) Korm. hatá-
rozat pedig meghatározta a Népegészségügyi Tárcakö-
zi Bizottság működését.

A program alapvető célkitűzése, hogy 2013-ig a 
lakosság születéskor várható élettartama legalább 3 év-
vel hosszabbodjon meg, növekedjék a rokkantságtól és 
betegségtől mentes életévek száma. A program alapve-
tő küldetése, hogy választ adjon az egészséget érintő 
kihívásokra, segítse és felgyorsítsa, hogy a magyar lakos-

ság életesélyei minél hamarabb megközelítsék az Euró-
pai Unió átlagát. A program négy alprogram keretében 
határozta meg a feladatokat: I. Egészséget támogató 
társadalmi környezet kialakítása, ezen belül egészsé-
ges i¦úság, idősek egészségi állapotának javítása, esély-
egyenlőség az egészségért, egészségfejlesztés a min-
dennapi élet szinterein; II. Egészséges életmód prog-
ramja, az emberi egészség kockázati tényezőinek csök-
kentése – dohányzás visszaszorítása, az alkohol és drog-
megelőzés, egészséges táplálkozás és élelmiszerbizton-
ság, aktív testmozgás elterjesztése, közegészségügyi és 
járványügyi biztonság, nemzeti környezet-egészség-
ügyi akcióprogram; III. Az elkerülhető halálozások, 
megbetegedések, fogyatékosság megelőzése – koszorú-
ér- és agyérbetegségek okozta megbetegedések, halá-
lozások visszaszorítása, daganatos megbetegedések visz-
szaszorítása, a lelki egészség megerősítése, mozgás-
szervi betegségek csökkentése, HIV/AIDS megelőzés; 
IV. Az egészségügyi és népegészségügyi intézmény-
rendszer fejlesztése az egészségi állapot javítása ér-
dekében – népegészségügyi szűrővizsgálatok, ellátás-
fejlesztés, erőforrás fejlesztés és monitorozás-informa-
tika.

Ugyan az elmúlt majd két évtizedben a magyar lakos-
ság életkilátásai jelentősen javultak, abszolút értelem-
ben a lemaradásunk Európa fejlett államaitól továbbra 
sem csökkent. A magyar lakosság egészségi állapota 
még mindig jelentősen elmarad attól, amit az ország 
társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján várnánk. Az 
elért kedvező eredmények sokkal inkább az elmúlt 
évtizedek társadalmi változásainak, illetve egyes egész-
ségügyi szolgáltatások hatékonyság-növekedésének tulaj-
doníthatók, semmint a szervezett népegészségügyi 
cselekvésnek. Annak ellenére igaz ez a megállapítás, 
hogy 1994 óta célrendszerét tekintve konzisztens és 
folytonos stratégia jellemzi a népegészségügyi progra-
mokat. A programok elvben megfelelő koncepcionális 
és stratégiai keretet biztosítottak a szükséges intézke-
désekhez. Rövid időszakokban és egyes területeken 
történtek érdemi beavatkozások, de nem kellő intenzi-
tással, nem kellő ideig, és nem voltak képesek a lakos-
ság széles rétegeit elérni. Ennek főbb okai a hosszan-
tartó, megfelelő politikai támogatottság és a kiszámít-
ható 4nanszírozás hiánya – 2003-ban pl. 1 833 millió 
Ft, ugyanakkor 2010-ben 371 millió Ft állt rendelke-
zésre a költségvetésben a népegészségügyi feladatok ellá-
tására –, a népegészségügyi intézményrendszer nem 
megfelelő szervezettsége, valamint az ágazatközi inter-
szektoriális együttműködések elégtelensége voltak.
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Az összes eddigi népegészségügyi programról el-
mondható, hogy nem helyeztek kellő hangsúlyt a vég-
rehajtás feltételrendszerének biztosítására. Az ambici-
ózus tervek így jobbára megvalósítatlanok maradtak. 
A kormányzati szakpolitikákban az ágazatok közötti, 
egészségszempontú koordináció sem volt hatékony. 
A népegészségügy nem vált horizontális közpolitiká-
vá. Az egészséget meghatározó legfontosabb tényezők 
nagy része az egészségügyi szektoron kívül esik. A nép-
egészségügyben szükséges országos és helyi szinteken 
megjelenő tevékenységek ágazatközi és szakmák kö-
zötti koordinációt igényelnek, amelyek mechanizmu-
sai elégtelenül működtek, vagy ki sem alakultak. Az 
egészséghatás vizsgálatok széleskörű bevezetése elma-
radt. A népegészségügy 4nanszírozása nem biztosítot-
ta az intézmények fenntarthatóságát, a szükséges fej-
lesztési forrásokat és a népegészségügyi intézkedések 
fedezetét. A népegészségügyi intézményrendszer jelen-
legi szervezeti keretei a népegészségügyi lakossági szol-
gáltató funkciók biztosítására nem alkalmasak. Az egész-
ségügyi alapellátás prevenciós tevékenysége nem ki-
elégítő. Az országos és helyi szintek összekapcsolása 
nem hatékony, együttműködésük esetleges.

A JELENLEGI KORMÁNYZAT 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TÖREKVÉSEI

A 2010 októberében bemutatott, és kormányhatá-
rozatban elfogadott „Semmelweis Terv az egészségügy 
megmentésére” c. vitairat szintén fontos céljának tűzte 
ki a népegészségügy megújítását: a feltárt problémák-
ra válaszolva, a felkutatott és újragondolt fejlesztési for-
rásokra építve paradigmaváltó akcióterv készítését 
vállalja, amely a népegészségügyi célok elérése érdeké-
ben mozgósítani kívánja az egész lakosságot. A meg-
fogalmazott népegészségügyi politika értékközpontú, 
probléma-orientált, célvezérelt, bizonyítékokon ala-
puló és megvalósítható.

A Semmelweis Terv szerint a népegészségügy a leg-
szélesebb értelemben vett közügy, amelyben szerepe 
van az egyéntől a helyi és országos közösségekig a tár-
sadalom minden szereplőjének. A lakosság egészségi 
állapotának javítása, egészségének fejlesztése társadal-
mi prioritás. Minden magyar állampolgárnak alapvető 
emberi joga az elérhető legkedvezőbb egészségi álla-
pot. A jó egészség önmagában is jelentős egyéni és tár-
sadalmi érték, ugyanakkor egyéni és társadalmi erő-
forrás is. A központi állami intézményeken kívül, part-

nerségi keretek között, a társadalom valamennyi alrend-
szerének és szereplőjének bevonása szükséges a Nép-
egészségügyi Programba. Az önkormányzatok, a ma-
gánszektor, a civil közösségek, a lakosság kezdeménye-
ző és cselekvő részvétele nélkül a Program nem lehet 
sikeres. A központi intézményeknek szakmai segítsé-
get, pénzügyi forrást és egyéb ösztönzőket kell biztosí-
taniuk annak érdekében, hogy a közösségek a saját 
problémáikhoz igazodó autonóm egészségfejlesztési 
tevékenységet folytathassanak. A koordinált és egy irány-
ba mutató, az egészség ügyét szolgáló befektetések és 
programok, akciók közösségi támogatottságának erő-
sítése az összbefektetés mértékének növelése nélkül is 
a lakosság egészségi állapotának javulását eredményezi.

A Nemzeti Népegészségügyi Program működési 
módjának kialakítása, a működtetéshez szükséges nép-
egészségügyi intézményrendszer fejlesztése és a nép-
egészség ügyét szolgáló ellátási formák koordinálása 
kiemelt feladat. Ennek keretében ki kell alakítani egy 
támogató tudás- módszertani bázist, a népegészség-
ügyi stratégiaalkotást, a végrehajtás koordinációját, mo-
nitorozását és szakmai felügyeletét biztosító szervezeti 
hátteret. Továbbá szükséges az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézményrendszerének 
átszervezése. Az Országos Tisztifőrovosi Hivatal látja 
el továbbra is a népegészségügyi igazgatási, hatósági 
funkciókat, azonban a szakmai irányítási, módszerta-
ni, koordinációs feladatokat ellátó országos intézetek 
rendszere átszerveződik: létrejön az Országos Járvány-
ügyi Központ, az Országos Közegészségügyi Központ 
és az Országos Népegészségügyi Központ (ONK). Az 
Országos Járványügyi Központ az Országos Epidemi-
ológiai Központ alapján jön létre. Az Országos Köz-
egészségügyi Központhoz integrálódik az OKK, OSSKI, 
OKBI és az OÉTI.

Az Országos Népegészségügyi Központ az Orszá-
gos Egészségfejlesztési Intézet bázisán alakul meg, 
amelyhez kapcsolódik az Országos Gyermek-egész-
ségügyi Intézet, az Országos Alapellátási Intézet, az 
Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ fel-
adataiból a Veleszületett Rendellenességek Országos 
Nyilvántartása, az Egészségmonitorozás/nem fertőző-
betegségek epidemiológiája, az Országos Addiktológi-
ai Központ és a Ritka Betegségek Központja, valamint 
az Országos Élelmezéstudományi Intézettől a táplál-
kozás egészségügy feladatai. Továbbá az Országos Kör-
nyezet-egészségügyi Intézetből átkerülnek a környe-
zet-epidemiológiával és az egészséghatás előrejelzéssel 
kapcsolatos feladatok. Ugyancsak az Országos Nép-
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egészségügyi Központba integrálódik a Nemzeti Kábí-
tószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ. Az ONK 
koordinációs központként a végrehajtásban közremű-
ködők széleskörű partneri hálózatát fogja létrehozni.

Az Országos Népegészségügyi Központ legfonto-
sabb feladatai az alábbiak lesznek:
– a népegészségügyi stratégia szakmai megalapozá-

sa, népegészségügyi programok tervezése és vég-
rehajtásuk koordinálása;

– népegészségügyi monitorozás, népegészségügyi 
előrejelzések, egészséghatás vizsgálatok készítése, 
koordinálása;

– egészségkommunikációs, egészségnevelési, egész-
ségfejlesztési programok kidolgozása, koordiná-
lása, részvétel azok megvalósításában, valamint 
megvalósításuk és eredményességük monitorozá-
sában;

– népegészségügyi szakemberképzés, együttmű-
ködve a felsőoktatási intézményekkel.
A népegészségügyi tevékenység fenntartható 4nan-

szírozásának biztosítása nélkül e jelenlegi tervek sem 
fognak hosszútávon megvalósulni. A „népegészség-
ügyi termékdíj” bevezetése révén biztosítható, hogy az 
Új Széchenyi Terv keretében európai uniós forrásból 
megvalósuló népegészségügyi fejlesztések fenntartha-
tóak legyenek, ill. az egyéb népegészségügyi tevékeny-
ségek 4nanszírozási háttere hosszútávon biztosítható-
vá váljon.

Az EVSZ ajánlása szerint „a közpolitikák egymás-
tól való függése új kormányzati megközelítést igényel, 
melyek összehangolásakor a kormány közös célokat, 
integrált beavatkozásokat meghatározó, megnövelt össz-
kormányzati felelősségre építő stratégiai tervet készít-
het”. Az „egészséget minden szakpolitikában” elvnek 
megfelelően szükséges az egészséget támogató közpo-
litika szervezeti kereteinek kialakítása, az egészségha-
tás vizsgálatok bevezetése és alkalmazásának bővíté-
se.

A népegészségügyi fejlesztési források felhasználá-
sában szakmai prioritások érvényesítendőek. A forrá-
sokat a Népegészségügyi Programban megfogalma-
zott prioritásokkal és célkitűzésekkel összhangban kell 
felhasználni. Fontos biztosítani, hogy a fejlesztési for-
rásokból 4nanszírozott programok a fejlesztési ciklust 
követően beépüljenek a népegészségügyi gyakorlatba, 
és 4nanszírozásuk a fejlesztési szakaszt követően is 
megoldható legyen.

Szükséges a közösségi színtér alapú (munkahelyi, 
iskolai, települési) egészségfejlesztési programok elter-

jesztése, folyamatos támogatása. Ennek feltétele a fenn-
tartható 4nanszírozás, az ösztönző mechanizmusok 
kialakítása, a megvalósítók számára a tudástranszfer 
biztosítása, az önkormányzatok, a gazdasági élet sze-
replői, az egyéb munkáltatók és a civil szervezetek rész-
vétele. A helyi erőforrásokat, azaz az egészség koalíci-
ókat (egészségterv partnerségi csoportok) minél telje-
sebb mértékben be kell vonni a népegészségügyi dol-
gozók kapcsolati hálójába.

Az alapellátásban résztvevők prevenciós, egészség-
fejlesztési szerepének erősítése elengedhetetlen. A házi-
orvosi és a foglalkozás-egészségügyi ellátás prevenciós 
szemléletű átalakítása fontos feladat a megfelelő érde-
keltségi rendszer megteremtése, egészségfejlesztési, men-
tálhigiénés szakemberek, pszichológus, dietetikus, gyógy-
tornász bevonása révén. Ehhez kapcsolódóan szüksé-
ges a védőnői preventív tevékenység bővítése.

A népegészségügyi szűrőprogramok hatékonyságá-
nak javítása kiemelt feladat, amely elsősorban lakossá-
gi ismeretközléssel, a helyi közösségek és az önkor-
mányzatok bevonásával, a szervezeti keretek fejleszté-
sével érhető el. A szervezett szűrőprogramok mellett a 
pilot jellegű szűrőprogramok – pl. védőnői méhnyak-
szűrési, illetve vastagbélszűrési programok – országos 
kiterjesztését is elő kell készíteni.

A gyógyszerészek bevonása az egészségfejlesztési 
tevékenységbe, a gyógyszerészi gondozás kiterjesztése 
és ösztönzése új partnerekkel bővítheti az egészségfej-
lesztési tevékenységet végzőket.

A hatékony forrásfelhasználás egyik biztosítéka lehet 
az igazoltan eredményes és fenntartható hazai és nem-
zetközi jó gyakorlatok átvétele, felhasználása és kiter-
jesztése. Ennek érdekében ki kell dolgozni a transzpa-
rens 4nanszírozás és az egységes szakmai értékelés fel-
tételrendszerét.

A lakosság egészségműveltségének javítása érdeké-
ben a tervezett programok között szerepel a folyama-
tos, konzisztens, célcsoportokhoz igazított, programo-
kat támogató egészség-kommunikáció alkalmazása, a 
teljeskörű egészségfejlesztés bevezetése a közoktatási 
intézményekben (egészségtan oktatás, egészséges táp-
lálkozás az iskolai közétkeztetésben, mindennapi test-
nevelés, személyiségfejlesztés személyközpontú peda-
gógiai módszerekkel), valamint készségfejlesztés a fel-
nőttoktatásban és az egészségügyi ellátórendszerben.

A Kormány a korábbiakhoz képest hatékonyabban 
kíván élni az egészséget támogató közpolitikák eszkö-
zével. Ennek első aktusa volt a 2011. évi XLI. törvény a 
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasz-
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tásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. törvény módosításáról. A Nemzeti Táp-
lálkozáspolitika részeként előkészületben van a közét-
keztetés keretében szolgáltatott élelmiszerekre vonat-
kozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló jog-
szabály. A Nemzeti Táplálkozáspolitika fő cselekvési 
területei az elkövetkezendő három évben az egészsé-
ges élelmiszer-választás elérhetővé tétele, az egészség-
tudatos választáshoz elengedhetetlen minőségű fogyasz-
tói tájékoztatás, valamint a végrehajtott intézkedések 
nyomon követése. A prioritási célok megvalósítása 
érdekében új jogi szabályozás várható a magas cukor-, 
só- és zsírtartalmú élelmiszerek kínálatának visszaszo-
rítására vonatkozóan. Ezen túlmenően folyamatosan 
biztosítani kell, hogy a fogyasztók hozzájussanak a 
táplálkozással, a túlsúllyal, elhízással, azok kockázata-
ival kapcsolatos információkhoz, kiemelten az élelmi-
szerek csomagolásán feltüntetett adatok útján. Ehhez 
kapcsolódik a közösségi egészségfejlesztési progra-
mokban a 4zikai aktivitást javítására irányuló progra-
mok számának növelése.

A tervezett közösségi, kommunikációs és egészség-
fejlesztési programok az életmódbeli tényezőkre kon-
centrálnak. Ugyanakkor az ezek hátterében álló pszi-
cho-szociális tényezők befolyásolása nélkül nem vár-
ható érdemi áttörés. A Semmelweis Terv alapján a mél-
tánytalan egyenlőtlenségek csökkentése érdekében 
kiemelt feladat a szociális, oktatási, foglalkoztatási és 
egészségügyi ellátások összehangolt fejlesztése és alkal-
mazása a hátrányos helyzetű térségekben – különös 
tekintettel a gyermekvállalásra készülőkre és a gyer-
mekeket támogató ellátásokra.

A feladatok között szerepel a lelki egészség védelme 
és fejlesztése célzott kisközösségi programok, valamint 
az öngyilkosság és a depresszió megelőzését támogató 
helyi programok feltételrendszerének kialakításán ke-
resztül, a közösségi gondozói hálózatok megerősítése 
és fenntarthatóságának biztosítása és az addiktológiai 
ellátórendszer fejlesztése.

A Semmelweis Terv népegészségügyi prioritása a 
hosszú távú, konzisztens, intenzív népegészségügyi 
cselekvés feltételrendszerének megteremtése, valamint 
a nem-fertőző megbetegedések kockázati tényezőinek 
befolyásolása az egész lakosság körében. Emellett 
azonban kiemelten fontos a környezet-egészségügyi és 
a járványügyi biztonság megőrzése, javítása, így a 
Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram foly-
tatása, a védőoltási rendszer folyamatos korszerűsíté-
se, a HIV/AIDS prevenciós programok folytatása, a 

TBC szűrés szabályozásának korszerűsítése és haté-
konyságának fokozása.

A szakember-utánpótlás biztosítása és a bizonyíté-
kokon alapuló népegészségügyi politika szempontjá-
ból kiemelt jelentőségű az akadémiai szféra és az álla-
mi népegészségügyi intézményrendszer együttműkö-
désének fejlesztése, a népegészségügyi humán erőfor-
rások átgondolása az életpálya modell vonatkozásában 
is.

A közeljövő azonnali cselekvéseinek megfelelő stra-
tégiai keretet biztosít a jelenleg hatályos Nemzeti Nép-
egészségügyi Program, ezen belül kijelölhetők a prio-
ritások és cselekvési irányok. Ugyanakkor az új kihívá-
sokhoz és lehetőségekhez igazodva elengedhetetlen a 
népegészségügyi stratégia megújítása is, és legkésőbb 
2013-ban új népegészségügyi program létrehozása.
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Összefoglalás: Az egészségi állapotra ható társadalmi-gazdasági tényezők alakításában a kormányzati 
politika mellett jelentős szerepük van a helyi önkormányzatoknak, a civil társadalomnak és a munkáltatók-
nak egyaránt. A három szereplő mozgástere és érdekeltsége is eltérő, ezeknek megfelelően vállalnak szere-
pet e téren. Szerepük fontossága ellenére egyikük sem teljesít jól, különösen abban nem, hogy egymással 
együttműködve hatékonyabb módon javítsák az adott közösségek tagjainak életminőségét, csökkentsék 
az egészségi egyenlőtlenségeket. A számos eredményes települési és munkahelyi színtérprogram ellenére 
valódi áttörés még nem következett be. Vajon a kormányzati támogatás, a feltételek, az érdekeltség, a meg-
felelő tudás vagy a bizalom hiányzik-e igazán a továbblépéshez?
Kulcsszavak: helyi egészségpolitika, életmódmodellek, munka és egészség, települési egészségtervek, 
civil társadalom, közösségi erőforrások, ágazatközi megközelítés

Summary: Beyond the national health policy, local governments, civil society and employers have an 
equally important role in shaping the socioeconomic factors a|ecting health of people. The three actors 
have di|erent interest and engagement. None of these major players are performing well, particularly not 
in cooperating e|ectively to improve the quality of life for the members of communities and in reducing 
health inequalities. Despite the numerous e|ective setting programmes (in settlements and workplaces), 
there has not been a real breakthrough in this $eld. Our question is whether government support, condi-
tions of operation, interest, knowledge base or con$dence is lacking in order to make further useful steps?
Keywords: health policy at local level, models for a healthy lifestyle, work and health, community based 
health plans, civil society, community resources, multidisciplinary approach

A helyi önkormányzatok, munkáltatók és 
a civil társadalom szerepe az egészségre ható 
társadalmi-gazdasági tényezők alakításában
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Az életminőség egészségi állapotra is ható javításá-
ban, valamint az egészségi egyenlőtlenségek csökken-
tésében – több más tényező mellett – nagy szerepet 
kap a lakóhely, ami nem csupán térbeli, hanem lokális 
társadalomszervezeti meghatározottságot is jelent. Az 
intézményein keresztül is jól megragadható települési 
szinten a közösség, – a kohézió és a támogató társas 
kapcsolatok biztosítása mellett – számtalan olyan erő-
forrással rendelkezik, amelyet megfelelően használva 
jó eredményeket érhet el e téren [1]. Ez az oka annak, 
hogy a fejlett országokban a kormányzati szinten 

kidolgozott és elfogadott népegészségügyi koncepciók 
nagy része a településekre helyezi az életminőség javí-
tó programok megvalósítását. 

A település mellett hasonlóan fontos színtér a mun-
kahely. A munkafeltételek hatása a foglalkoztatottak 
egészségére evidenciának számít, és a káros tényezők 
hatása többé-kevésbé jól ismert. A munkavállalók egész-
sége nemcsak egyéni és családi életükre, hanem a kö-
zösség életében való részvételükre, a közösségi erőfor-
rások használatára is kiterjed, ebben az értelemben ala-
kítja a társadalmi-gazdasági viszonyokat.
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A civil társadalom szerepe az egészségre ható társa-
dalmi-gazdasági tényezők befolyásolásában szintén 
sokrétű. A civilek szolgáltatói, érdekvédelmi, nyomás-
gyakorló és más egyéb funkcióik elemzése helyett 
ebben az írásban elsősorban a többi szereplővel való 
kapcsolatát emeljük ki.

E három aktor, azaz az önkormányzatok, a munkál-
tatók és a civil társadalom szerepét a helyi egészségpo-
litika keretein belül is értelmezhetjük, melynek során 
a következő kérdések merülnek fel: 

1. Miben áll a helyi önkormányzat, a munkáltatók 
és a civil társadalom szerepvállalása és mozgás-
tere a lakosság (a foglalkoztatottak) egészségi 
állapotának alakításában, illetve az egészségi 
állapotra ható tényezők befolyásolásában? 

2. Mi jellemzi a helyi egészségpolitikát alakító sze-
replők (elsősorban az önkormányzatok és a ci-
vilek) közötti érdekstruktúrát és kapcsolatrend-
szert? 

3. Mik a megvalósítás realitásai, melyek a hazai ön-
kormányzati rendszer, a munkaadói és a civil 
szféra jellemzői?

Akár a lakó-, akár a munkahelyről van szó, az egész-
ség-egyenlőtlenségek kérdése nem kerülhető meg. 
A kedvezőtlen társadalmi-gazdasági tényezők halmo-
zottan érintik a társadalom  leghátrányosabb helyzetű 
csoportjait. Ugyanakkor, következményeiben, egész-
ség egyenlőtlenségek formájában – ha különböző mér-
tékben is, de – bárkit érinthetnek. A problémás lakó-
környezet a jobb státuszuak számára is egészség-hát-
rányokkal járhat, s ugyanez igaz a munka világára is. 
A magas végzettségűek munkafeltételeinek egyes di-
menziói akkor is egészségkárosítóak lehetnek, ha azok 
nem tartoznak a klasszikus 4zikai ártalmakhoz. A tár-
sadalmi tőke elégtelensége pedig szintén bárkit érint-
het, státuszától függetlenül [2].

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK – 
HELYI EGÉSZSÉGPOLITIKA

A helyi egészségpolitika vitathatatlan előnye, hogy 
az adott népesség egészen konkrét egészségi szükség-
leteire képes reagálni, és a helyi társadalmi-gazdasági 
viszonyok alakításán keresztül a lakosság egészségi 
állapotának javításához járul hozzá. Helyi szinten na-
gyobb esély van a problémák hatékonyabb megoldásá-
ra, mivel az érintettek jobban azonosulnak a célokkal, 
könnyebben találnak rá erőforrást (pl. megvalósító 

partnereket), s már rövidebb távon mérhetőek a be-
avatkozás eredményei (elsősorban az életminőség mu-
tatókon keresztül).

A helyi (egészség)politikában a közhatalmi szerep-
lők mellett fontossá válhatnak a gazdasági és a civil ak-
torok is, mivel „a közhatalom rendeltetése nem az, 
hogy minden helyi ügyről közvetlenül gondoskodjon, 
sokkal inkább az, hogy a különböző szereplőket hely-
zetbe hozza, tevékenységüket összehangolja, képvisel-
je a település, a helyi társadalom általános, közös érde-
keit” [3]. 

Az 1990-ben megalkotott önkormányzati törvény 
(ötv.) nagy autonómiát és széles felelősségi kört ad a 
több mint 3000 magyarországi települési önkormány-
zatnak. Az önkormányzati rendszer belső szerkezeti 
vázát, valamint az integráció és a munkamegosztás 
csomópontjait nem jelöli ki jogi szabályozás, azaz 
szinte teljesen a helyi döntések eredményeként formá-
lódik. A politikai önrendelkezés és autonómia azon-
ban jó életkörülmények és színvonalas szolgáltatások 
nélkül nem sokat ér. 

A rendszerváltást követő húsz év során számos 
elemzés látott napvilágot a helyi politika, helyi kor-
mányzás értelmezéséhez. A központi-lokális szintek, a 
centralizáció-decentralizáció arányainak változásait 
vizsgálva, általános tendencia a feladatok lefelé „adása”: 
az önkormányzatokra azonban ezzel túl sok feladat, 
kompetencia terhelődik, a szükséges források biztosí-
tása nélkül. Ezek eredményeként az önkormányzatok 
alig képesek az igényeknek megfelelni, elveszítve ezzel 
a helyi társadalom elégedettségét és bizalmát, csök-
kentve a rendszer legitimitását. 

A törvény az önkormányzatok kötelező feladatai-
nak felsorolásán kívül nem határozza meg a közszol-
gáltatások fogalmát, az egyes feladatkörök tartalmát, 
mélységét, valamint a kötelező feladatok körében nem 
különbözteti meg az állam által delegált feladatokat az 
önkormányzati feladatoktól [4]. Így például a önkor-
mányzatok feladatai között sorolja fel az egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítését, valamint 
az egészségügyi és szociális ellátás biztosítását, a köte-
lezően ellátandó feladatok közé azonban csak az utób-
biakat helyezi. A tartalom törvényi megfogalmazása és 
más iránymutatás hiányában az önkormányzatok nagy 
része a megelőzés, egészségfejlesztés feladatait kizáró-
lag államigazgatási (hatósági) kérdésként közelíti meg 
és egyenlőségjelet tesz a helyi egészségpolitika és 
egészségügyi ellátás közé [5, 6]. Mivel a feladat a többi 
területtől elkülönülten jelenik meg, így jellemzően az 
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egyéb települési stratégiai dokumentumokban (pl. 
településfejlesztési koncepció, környezetvédelmi prog-
ram) sem kapcsolódik össze más ágazati politikák-
kal1.

Magyarországon az önkormányzatok által kötelező-
en biztosítandó alapellátási formák sok településen 
nincsenek kiépítve. Ez a helyzet nemcsak amiatt 
súlyos, mert törvényi előírás ellenében áll fenn, hanem 
azért is, mert a kistelepülések többségében a hagyo-
mányos önsegítő folyamatok sem működnek támoga-
tás nélkül. A folyamatos forráshiánnyal küszködő, 
funkcióikat vesztett kistelepülések általában többszö-
rösen hátrányos helyzetű lakóitól pedig nem várható a 
szociális érdekegyeztetéssel, az innovációval jellemez-
hető szolgáltató önkormányzat, az infrastrukturális 
fejlesztések követelése. A szolgáltatások hiánya az élet-
minőség, az egészségi állapot romlásához vezet, ami 
döntően meghatározza az egészségi kockázatokhoz 
való viszonyt, a munkaképességet, a közösség életében 
való részvétel lehetőségeit, sőt akár a jövővel kapcsola-
tos várakozásokat is.

A CIVILEK, CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE AZ 
EGÉSZSÉGRE HATÓ TÉNYEZŐK ALAKÍTÁSÁBAN

A civil szektor hazai fejlődésében az egyik legfonto-
sabb fejlődési területté a lakosság szolgálata vált. Köl-
csönös szükséglet hozta létre, kényszeríttette ki az  
együttműködést az önkormányzatokkal a közösségi 
szolgálatok minden területén, és az önkormányzatok 
forráshiányos helyzete a legerőteljesebb motiváló té-
nyezője ennek a pozitív folyamatnak. A növekvő gaz-
dasági problémákkal, illetve a növekvő fogyasztói szük-
ségletekkel az önkormányzatok szolgáltató funkciói 
kerültek veszélybe, ezért keresték az együttműködés-
ben rejlő lehetőségeket a piaci és a nonpro4t szektor-
ral.

A civil szervezetek szolgáltatásokba történő bevo-
nását több tényezővel magyarázhatjuk: alacsonyabb 
költségek, nagyobb rugalmasság, kisebb bürokrácia, a 
szolgáltatók és az ellátottak közötti kisebb távolság, a 
nonpro4tok innovatív képessége a speciális problé-
mákkal küzdő társadalmi csoportok (pl. szenvedély-
betegek, fogyatékosok, krónikus betegek stb.) segítés-
ében, a marginális csoportok jobb elérhetőségében, a 

hátrányos helyzetűek érdekeinek képviseletében és a 
társadalmi szolidaritás erősítésében. Nyomós érv ezek 
mellett a nonpro4t szervezetek bevételszerző képessé-
ge is a hiányzó vagy hiányos források pótlására.

A civilek jelenléte több szempontból is kívánatos az 
egészségesélyek javításában. Tevékenységük különö-
sen nélkülözhetetlen az elmaradott régiókban, ahol a 
kistérségek többsége a társadalmi-gazdasági leszaka-
dás, kirekesztettség legtöbb meghatározó tényezőjét 
magán viseli. Kérdés persze, hogy milyen e szerveze-
tek társadalmi beágyazottsága, mennyiben tekintenek 
rájuk az adott közösségek úgy, mint amelyek képesek a 
kilátástalannak tűnő helyzet javítására? 

A hivatalos statisztika szerint a közel 3000 egészség-
ügyi tevékenységet végző nonpro4t szervezet 30%-át a 
kórházi és az intézeti ellátás támogatására hozták létre. 
Népegészségügyi célokat vállalt fel 10%-uk, illetve a 
szervezetek 55%-a dolgozik egy-egy demográ4ai, vagy 
egészségi problémával rendelkező csoport (4atalok, 
idősek, betegségekben szenvedők, hátrányos helyzetű-
ek, fogyatékosok, szenvedélybetegek stb.) segítéséért. 
E szervezetek egy része főleg anyagi segítséget nyújt 
(konkrét pénzbeli segítség mellett a szolgáltatások 
megszervezését), más része programok szervezésével, 
a közösségi élet megteremtésével járul hozzá az érin-
tettek életminőségének javításához. 

Az egészségügyben tevékenykedő civil  szervezetek 
fontos tevékenysége ellenére a népesség egészségi álla-
potára gyakorolt hatásuk, az egészségpolitika alakítá-
sában való részvételük messze elmarad azoktól vára-
kozásoktól, melyeket egyrészt saját maguk, másrészt 
az általuk segített célcsoportok várnának tőlük. Gyak-
ran ezek pótlására, a jószándék és a sikeresség bizonyí-
tására olyan tevékenységekbe kezdenek, melyek nem 
az ő feladatuk lenne (pl. szűrések végzése), viszont azon-
nali sikerélménnnyel társulnak.

Tevékenységükben, kapcsolatrendszerükben a loká-
lis szint dominál. Ez utóbbinál megjelenik a szektoron 
belüli, a szektoron kívüli, és a kettő közti átmenetet 
képező intézmény-közeli együttműködés is, de ezek 
többnyire csak helyi és eseti kapcsolatokat jelentenek 
– mélyebb szakmai, politikai beágyazottság nélkül. 
A szándék ellenére ma még a döntéselőkészítésben és 
–hozatalban való civil részvétel nagyon alacsony. 
Kompetenciájukat sok esetben saját maguk szűkítik le, 
nem vállalva szélesebb társadalmi, szakmai beágya-
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1 A környezetvédelmi törvény a környezet állapotának és annak emberi egészségre gyakorolt hatásának $gyelemmel kísérésére kötelezi az 
önkormányzatokat.



eredeti közlemények

népegészségügy / 89. évfolyam 2. szám

138

zottságot2. Csak kevés esetben jelenik meg a hosszú 
távú gondolkodás és a stratégiai tervezés, valamint 
tevékenységük teljesítménymérésének igénye [8]. 
Működési feltételeik többnyire nem biztosítottak, cse-
kély gazdasági és humán tőkével bírnak, körükben 
csak néhány „erős” szervezet található.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Önkormányzati képviselők, polgármesterek kör-
ében készült interjús vizsgálatok [9, 5, 10] azt mutat-
ták, hogy a politikusok – elvben – nem zárkóznak el a 
civilekkel való együttműködéstől. A gyakorlatban azon-
ban az önkormányzat egészségügyi feladatait a non-
pro4tokkal szerződve ritkán osztja meg, illetve a dön-
tések előkészítő szakaszában és megvalósításában part-
nerként nem számít rájuk.

Ennek egyik oka, hogy az önkormányzat gyakran 
nem is ismeri a helyi társadalom civil önszerveződése-
it, kompetenciáit. A másik lehetséges magyarázat a ne-
hézkes együttműködésre, vagy annak hiányára az ön-
kormányzatok korlátozott mozgástere, az együttmű-
ködésnek keretet adó jogi környezet diszfunkcionali-
tása. A törvény intézményeket bízott az önkormány-
zatra, miközben a lakosság egészségi állapotának érté-
kelését, az egészségfejlesztést – intézményeiben is – az 
Állami Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálathoz 
rendelte3. A két intézmény között nincs érdemi együtt-
működés, emiatt nincsenek meg azok az alapmecha-
nizmusok, amikhez a civilek kapcsolódhatnának. Sze-
repet kap ezek mellett a szolgáltatások biztosításának 
erős állami hagyománya (az egészségügy tradicionáli-
san állami feladatok közé tartozik), valamint a civil 
szektor gyengesége.

A napi működtetést meghatározó (fenntartási, 4nan-
szírozási), illetve a helyi rendeletekkel szabályozott 
kérdéseken (gyógyszertárak nyitva tartása, háziorvosi 
praxis tulajdonosának megváltozása stb.) túl más egész-
ségügyi kérdés nem is kerül napirendre az önkor-
mányzat döntéshozásában, mindaddig, amíg nincse-
nek rendkívüli, több érdek ütközésével járó események 
(pl. kórházbezárás stb.), vagy szélesebb lakossági kört 

érintő problémák (pl. egy településrész hiányzó járó-
beteg szakellátása). A képviselők a lakosság egészségi 
állapotával és az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos 
kérdéseket az egészségügyi intézményekhez tartozó-
nak vélik, – amit megítélésük szerint – elsősorban nem 
az önkormányzatnak (főleg nem a civilekkel együtt) 
kell képviselnie.

A kapcsolatok alakulásában szerepet játszik a civi-
lek és a politikusok gyakran eltérő „tempója“ is. A civil 
szféra érdekegyeztetése lassúbb folyamat, míg a politi-
kát a gyorsabb, „kapkodóbb“ stílus jellemzi (a várható 
hatások mérlegelése nélküli döntéshozatal, azonnal 
kommunikálható intézkedések stb.).

Nem hagyható 4gyelmen kívül az sem, hogy az 
egészségügyi civil szervezetek jelentős része a szemé-
lyes érintettség miatt jött létre. E szervezetekkel való 
intenzívebb együttműködés – mivel azok a saját célja-
ikon túl a tágabb kontextusban való gondolkodásban, 
más civilekkel való közös cselekvésben, és a közügyek-
ben való részvételben a tapasztalatok hiánya miatt sem 
nagyon érdekeltek – az önkormányzatok „kifáradását“ 
eredményezheti.

Az egészségpolitika „normál esetben” nem tartozik 
az önkormányzatot (és a politikusokat) foglalkoztató 
preferált területek közé, ez is magyarázza a civilekkel 
történő érdekegyeztetés hiányát. A helyi politika szint-
jén többnyire nincs is koncepció, konkrét elképzelés a 
helyi lakosság egészségi állapota, illetve az azt befolyá-
soló társadalmi-gazdasági tényezők alakítása kérdése-
iben [11]. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a helyi politi-
ka „érdeklődési körét“ és tevékenységének legfonto-
sabb irányait nem a problémacentrikusság és –meg-
oldhatóság, hanem a hatalom reprodukálhatósága és a 
választókkal való kapcsolat „optimalizálása“ szabja 
meg.

TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVEK – 
HELYI KÖZÖSSÉGEK

A törvényi elvárások mentén megvalósuló önkor-
mányzati terveken, stratégiákon túl, számos – főként 
civil – kezdeményezés indult el az elmúlt húsz évben, 
amely a közösségi részvétel és az ágazatok együttmű-

2 Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló STEPS (Strengthening Engagement in Public Health Research, 2009-2011) programban pl. a 
hazai civil szervezetek saját maguk szűkítették le kompetenciájukat, ezért bevonásuk is nehézségekbe ütközött. A civileket segíteni kell abban, 
hogy egyáltalán felismerjék, a szűkebb tevékenységi körükhöz, feladataikhoz a népegészségügy, az egészségpolitika szempontjából más fontos 
területek (társadalmi, politikai, emberi jogi, környezetvédelmi, interperszonális és tömegkommunikációs, gazdasági, fogyasztóvédelmi, média és 
reklámetikai stb. aspektusok) is kapcsolódnak, illetve annak szerves részét képezik [7]. 

3 2011. január 1-től az ÁNTSZ területi feladatát a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei vették át.
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ködésének erősítése révén segíti a településen élők 
életminőségének javulását. A WHO Egészséges váro-
sok projektje4 mellett az 1990-es évek végén Magyar-
országon elinduló  – kistelepülések számára kidolgo-
zott – Települési egészségterv program érdemel 4gyel-
met5. A program rövid de4níciója szerint: A települési 
egészségterv összetett, a település állapotleírásából ki-
induló, a lakosság életminőségének, egészségének javí-
tását szolgáló, az adott közösség aktív részvételével 
kidolgozott stratégiai terv és az ebből következő prob-
lémamegoldás-orientált cselekvési program.

Az egészségtervek legfontosabb jellemzőit – össze-
vetve azt más értékes és eredményes, de elsősorban 
felülről szervezett és kívülről támogatott programok-
kal – a következőkben látjuk.
– Olyan helyi szükségletekre épülő, követhető
   életmód- és egészség-modelleket kínál a közös-

ség tagjai számára, amelyek helyi forrásokból és 
helyi kompetenciákra építve valósíthatóak 
meg.

– Demokratikus és cselekvő részvételen alapuló, 
alulról építkező – a program érintettjei, kedvez-
ményezettjei által is aktívan támogatott – policy 
típusú program.

– A szemléletformálás (paradigmaváltás), vala-
mint az autonóm közösségekben végzett értel-
mes cselekvés lehetőségének biztosítása, a saját 
és mások egészségéért érzett felelősségérzet ki-
alakítása hangsúlyozott célja a programnak.

– A szektorközi együttműködésnek az egészség-
ügyi ellátás csak egy szereplője. Az egészségterv 
nem az egészségügyi ellátás terve.

– Kevés és általában nem kompetens a külső (a 
közösségen kívüli) és relatíve sok a belső (kö-
zösségen belüli) szakértő. Utóbbiak – szakkép-
zettségtől, iskolai végzettségtől függetlenül – 
kompetensek a közösség problémáinak de4niá-
lásában, s ezek többségének megoldásában6.

– A visszacsatolás a közösségen belül azonnali, a 
korrekcióra gyors lehetőség van, ezért is költ-

séghatékonyabb (nem fecsérel humán és pénz-
ügyi erőforrásokat a reménytelen, működés-
képtelen programokra).

– Viszonylag kevés anyagi forrást, ugyanakkor je-
lentős helyi humán erőforrást igényel, melyben 
a személyes elkötelezettség mélyebb, mint a fe-
lülről indított és kívülről támogatott progra-
mokban (az érdekekre való építés itt nem ele-
gendő).

– A külső támogatások és a belső források többsé-
ge bizonyíthatóan a településen belül, a kedvez-
ményezetteknél marad.

– A fenntarthatóság elsősorban a résztvevők szán-
dékaitól és elkötelezettségétől függ, nem pedig a 
külső 4nanszírozástól. 

– Jelentősebb politikai és gazdasági lobbi nélkül is 
működik, azaz kevésbé kiszolgáltatott az aktuá-
lis politikai-gazdasági történéseknek. 

– A programok aktorai és kedvezményezettjei 
   azonosak (valakik nem valakikért, hanem saját 

magukért tevékenykednek). 
– Olyan közösség jön létre, amely más problémák 

megoldására is képes, mivel ehhez már megfele-
lő tudással, fejlesztett képességekkel, begyako-
rolt készségekkel és nem utolsó sorban önbiza-
lommal, önbecsüléssel rendelkezik.

– A megvalósult programok egyik legfontosabb 
tapasztalata, hogy hatékony, hosszabb távon 
fenntartható programokat azok a közösségek 
tudtak létrehozni, amelyekben a civilek az ön-
kormányzattal és a helyi közösség más szereplő-
ivel (pl. helyi munkáltatókkal, vállalkozókkal, 
egészségügyi szolgáltatókkal) együtt voltak ké-
pesek közös értékeket megfogalmazni és közös 
érdekeket találni7.
A Települési egészségterv program 1998 és 2008 

között olyan elméleti kereteket8 és gyakorlati fogódzó-
kat nyújtott a magyarországi településeknek, közössé-
geknek, amelyekre támaszkodva a közösség tagjai 
helyi szükségletekre alapozott reális cselekvési progra-
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4 A WHO Egészséges Városok Hálózata nemcsak hagyományos egészségfejlesztési programokban segíti tagszervezeteit, hanem pl. – témánkhoz 
kapcsolódva – a helyi fejlesztéspolitikák egészséghatásainak vizsgálatát is szorgalmazza más partnerekkel együtt [12]. 

5 A Települési egészségterv módszertanát a Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete munkatársai dolgozták ki 1998-ban.
6 Az egyik Veszprém megyei település, Nyírád képviselője úgy fogalmazott, hogy az együttműködők köre hasonlít a Grimm testvérek Brémai 

muzsikusok című meséjében lévő zenekarhoz. „Időnként nem könnyű ezt a sokféle érdeket, személyt egy asztalhoz leültetni, és velük egységes 
álláspontot kialakítani. ...létrejöttek ezek a helyi kis zenekarok, amelyekben nem is zenészek voltak, és itt a zenekarban jöttek rá, hogy ők tulajdon-
képpen tudnak zenélni. ...átértékelődtek a helyi kapcsolatok is.“ (http://www.c3.hu/~kozsegiegterv/pdf/hirlevel_10_11.pdf)

7 A közösségi tervezési folyamatban számos kistelepülésen (pl. Szentbékkálla, Nádasd, Levelek, Kazár, Üllés) sikerült a lakosság mind szélesebb körét 
mozgósítani. A terv készítésének és megvalósításának időszakában egy széles kör segítette a kezdeményezők csoportját, miközben újabb és újabb 
szereplőket (köztük a településen működő vállalkozásokat) vontak be a közös gondolkodásba és cselekvésbe. 

8 Községi Egészségterv címmel 1998-ban a pályázó települések támogatására  Módszertani útmutató jelent meg, amely az egészségterv készítésé-
nek  lépéseit (egészségkép, kulcsproblémák kiválasztása, stratégia, cselekvési terv, erőforrások) írja le.
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mokat tudtak megvalósítani9 [13, 14]. A települési, 
közösségi egészségterv – különösen a kistelepüléseken 
– egyben a közösség általi fejlesztést is jelenti. A jó 
közösségfejlesztési folyamat helyi mozgalom, amely-
ben a folyamatosan aktivizálódó lakosság keresi a 
maga hozzájárulási lehetőségeit a közösség életminő-
ségének javításához, létrehozza saját intézményeit és 
együttműködési struktúrákat alakít ki10. Az egészség-
terv készítése során létrejövő közösségi fejlesztés a 
komplex társadalmi problémák kezelése érdekében 
igényli a szakmaköziséget, a határterületi együttmű-
ködéseket, vonatkozzék az a közigazgatással, szakpo-
litikákkal, szociálpolitikával, művelődésszervezéssel, 
a felnőttek tanulásával és képzésével, a szociális mun-
kával, természet és környezetvédelemmel, település és 
vidékfejlesztéssel vagy építészettel való együttműkö-
désre11. A települési egészségterv, mint közösségfej-
lesztési folyamat célja a helyi közösséghez és a társada-
lomhoz tartozás elősegítése. Esélyteremtés a közösség 
tagjai életfeltételeinek javítására és a pozitív változá-
sokra irányuló közös cselekvésben való részvételre 
[15].

Nem felejtkezhetünk meg azonban arról sem, hogy 
bár a közösségek egy részénél az egészségfejlesztésre 
vonatkozó stratégiai tervekben már megfogalmazódik 
az egyenlőtlenségek csökkentésének, a közösség erejé-
re, szolidaritására való támaszkodás igénye, de a tény-
leges megvalósítás kezdeti lépéseinél ez a tartalmi 
elem még nem hangsúlyos, a hátrányos helyzetűekre, 
a leszakadó társadalmi csoportokra (szegények, romák, 
szenvedélybetegek, a leg4atalabb generációk stb.) még 
nem koncentrál. A szolidaritás erősödése spontán mó-
don nem is várható, ezért motivációs hátteret biztosító 

módszereket kell kidolgozni az egyenlőtlenségek csök-
kentésének irányába továbblépni kívánó közösségek-
nek.

Vannak azonban olyan települések, közösségek, 
amelyek annyira le(ki)szakadtak a hazai társadalmi 
létből (gyakran 4zikailag, földrajzilag is), hogy jelenle-
gi helyzetük teljesen megbénítja őket, s önmaguktól 
nem képesek a változtatásra, a feltételek, a humán erő-
források12 és az önbizalom hiányából adódó tehetet-
lenség és bénultság érzésének leküzdésére. Számukra a 
külső segítség nélküli és egyszeri pályázati lehetőségek 
nem kihívást, legfeljebb frusztrációt jelentenek, illetve 
növelik leszakadásukat a jobb helyzetben lévő, a lehe-
tőségekkel élni tudó közösségektől.

A MUNKAHELYI KÖRNYEZET, A MUNKÁLTATÓK 
DOLGOZÓIK EGÉSZSÉGÉRE GYAKOROLT 
HATÁSA

A munkavégzés feltételeinek, a munkahelyi körül-
ményeknek a foglalkoztatottak egészségére gyakorolt 
hatása relatíve jól ismert, az egészségre ártalmas és fel-
tárt tényezők szerepe, néhány kivételtől eltekintve, jól 
de4niált13. A munkahelyi egészség és biztonság fel-
adatait a közösségi irányelvek mellett hazai jogszabá-
lyok szabályozzák, betartásuk ellenőrzését felelős in-
tézmények végzik. Reális képet azonban sem e szerve-
zetek ellenőrzései, sem a munkaadók jelentési kötele-
zettségei alapján nem kaphatunk a hazai munkahelyi 
balesetekről, a regisztrált foglalkozási betegségekről (a 
munkával összefüggő morbiditásról és mortalitásról 
pedig még kevésbé)14. 

 9  A programot támogató Soros Alapítvány több száz településnek nyújtott $nanszírozási segítséget. A koncepció jelentőségét és fenntarthatóságát 
az is jelzi, hogy a programot több szervezet, valamint az Egészségügyi Minisztérium is átvette és a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében 
továbbra is lendületben tartotta. A települési egészségtervek mellett munkahelyi egészségtervek elkészítésére is lehetett támogatást nyerni. 
Mindkét program nagy összegű támogatási kerettel került be az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai közé – kissé módosított 
koncepcióval.

10 Dunaegyháza egészségtervének cselekvési programjában, a Duna-parti játszótér építésében például az egész falu részt vett: az önkormányzat 
munkásai az elvadult növényzetet irtották, a kőgát tisztítását a Horgászegyesület vállalta, a fák elkorhadt ágait a Zöld Erő Természetvédelmi 
Egyesület fér$ tagjai vágták le, a Haladás Rt. önkéntes munkában elszállította a használaton kívüli szivattyúcsonkot. A pályázati lehetőség 
fenntartható együttműködéshez segítette a település közösségét.

11 Nádasd községben egy közösségfejlesztő szakembernek akkor nyílt lehetősége, hogy összehangolja e területeket, amikor polgármesterré 
választották. 

12 Halmai [16] a humán PPP (pap-pedagógus, postás, polgármester) szerepkörök tartós nélkülözésének következményét jövőkép nélküli, gazdátlan, 
összetartás és ambíció nélküli, leépülő településként jellemzi.

13 Ez nem jelenti azt, hogy minden munkahelyi expozíció hatása feltárt (ld. a kémiai, vegyi anyagokat, melyekből több ezer hatása ma is ismeretlen 
az emberi szervezetre, bár a REACH bevezetése hazánkban is jelentős lépésnek tekinthető a kémiai biztonság javítására). Izgalmas kutatási 
témának ígérkezne annak vizsgálata is hazai körülmények között, hogy az örömmel végzett munka a megfelelő munkafeltételekkel együtt 
hogyan hat a foglalkoztatottak egészségére Csíkszentmihályi [17] kutatásai szerint az emberek többsége a munkája végzése során éli át legtöbb-
ször az áramlatélményt.

14 “Magyarországon a bejelentett foglalkozási eredetű megbetegedések száma nem éri el az 1.000 főt sem, de tudjuk, hogy ezek valós száma évente 
7.000–10.000 lehet. … a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések száma Magyarországon 1.200-1.400/év, és ismeretes az is, hogy a 
rosszindulatú elfajulások 75–85%-a környezeti kóroki tényező hatására alakul ki (ez a 33.000 eset magyarországi rosszindulatú betegség okozta 
halálok közül 25.000–28.000-ért felelős).” Részlet a 2003. évi Népegészségügyi Programból [18].
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Ami az elmúlt két évtizedben a munkahelyi egész-
ségvédelem területén történt, az a munkahelyek belső 
„magánügyének” minősíthető15. A központi és helyi 
államigazgatás az egészségvédelem elveit még a saját 
intézményeinél sem tudja (akarja?) képviselni, illetve 
az ehhez szükséges feltételeket megteremteni16. A ver-
senyszférában tevékenykedő gazdasági szervezetek 
életébe való határozott beavatkozás pedig könnyen 
politikai kérdéssé válhat, mivel munkahelyek megszű-
nésének kockázatával járhat. A kontrollt gyakorló álla-
mi intézmények magatartását, beállítódását és alkal-
mazott gyakorlatát tehát egyfajta tudathasadásos álla-
pot jellemzi, és a helyi egészségpolitika mozgásterét is 
jelentősen leszűkíti.

Nem meglepő, hogy a munkavállalók egészségének 
védelme nem a legfontosabb feladat a munkaadók és a 
munkavállalók (valamint ez utóbbiak érdekvédelmét 
ellátó szakszervezetek) számára sem. E két kulcssze-
replőt egyaránt a munkahelyek fenn-, illetve megtar-
tásának érdekei vezérlik. A gazdasági kényszerek (a 
gazdaság torz szerkezete, az egyéni, a mikro- és kisvál-
lalkozások magas száma, a munkaadói terhek stb.) mel-
lett jelentős szerepe van az értékválasztásnak is: a mun-
kaerőpiacon nagyszámban jelenlévő (még egészséges) 
munkaerő nem kényszeríti a munkaadókat arra, hogy 
segítsék aktuális munkavállalóik egészségben maradá-
sát. A foglalkoztatásban állók félelme a munkanélküli-
ségtől pedig elfogadhatóvá teszi a rosszabb munkafel-
tételeket és -körülményeket, akár az egészségromlás 
kockázatával együtt is.

A munkahelyek, az oktatással együtt, kulcs színterei 
az egészségfejlesztésnek és az egészségi egyenlőtlensé-
gek csökkentésének – fogalmaz a Second Programme 
of Community Action in the 4eld of health (2008-13) 
„Together for Health” dokumentuma [21]. Az elmúlt 
két évtizedben Magyarországon a munkahelyi egész-
ség kérdése nem volt kiemelt népegészségügyi priori-
tás az egészségpolitika számára. Erről tanúskodik a 
2003. évi Népegészségügyi Program is, melyben ugyan 
– a deklaráció szintjén – megjelenik a munkahely, mint 
az egészséget támogató társadalmi környezet része17, 
ám üzenetértékű, hogy e területtel kapcsolatban konk-

rét programokat még a tervezés szintjén sem fogal-
maztak meg a készítők e fontos dokumentumban. 
Kérdés, hogy a közeljövőben elfogadásra kerülő Sem-
melweis terv képes lesz-e túllépni azon, hogy a mun-
kahelyek, csak mint egészségfejlesztési színterek sze-
repeljenek egy zárójeles felsorolásban? Fontos aktorok 
lesznek-e a munkáltatók a népegészségügyi program-
ban és vajon a betegségteher okai között felmerülnek-e 
– az életmód elemei mellett – a munkavégzéssel, mun-
kafeltételekkel kapcsolatos egészségi ártalmak is?

Magyarországon sem ismeretlenek a munkahelyi 
egészségfejlesztéssel kapcsolatos törekvések, progra-
mok, és pályázati kiírások – ha egyelőre csak jelzéssze-
rűen is. Az 1997-ben alakult Egészségesebb Munkahe-
lyekért Egyesületnek –  számos jó programja mellett is 
[23] – 2011 elején 85 vállalati tagja volt, amely megíté-
lésünk szerint nem az Egyesület működésének haté-
konyságát, inkább az egészségpolitika e területtel kap-
csolatos prioritásait tükrözi vissza.

Az egészségesebb munkahelyek kategóriájába való 
bekerülést szolgáló törekvések mellett megjelentek a 
befogadó, diszkrimináció-mentes és sokszínű munka-
helyekért programok is. Céljuk a vállalati imázs javítá-
sa mellett a hatékonyság és a termelékenység növelése. 
Az eltérő származású (gyakran más országbeli), vagy 
hátterű, kultúrájú munkavállalók „befogadásával” és 
bevonásával az adott fogyasztói csoportokat jól isme-
rő, szokásaikhoz, kultúrájukhoz jobban illeszkedő ter-
mékek fejlesztésével új piacok nyílhatnak, illetve a 
régiek is stabilabban megtarthatóak18. A Hungarian 
Business Leaders Forum által 2007-ben közreadott “Kó-
dex a sokszínűségről és a befogadásról” ajánlásai között 
az egészségükben károsodott vagy fogyatékkal élő mun-
kavállalók ugyan nem kiemelt célcsoportok, de a pél-
daként bemutatott vállalati programokban e csopor-
tok elfogadása, foglalkoztatása is szerepel már [24].

Az önkéntes egészségpénztárak eddigi hazai törté-
nete a munkavállalók egészségvédelmével összefüggő 
tanulságokkal is szolgál: az egészségpénztárak egy 
része kezdetben munkahelyi bázison szerveződött, ma-
ga a pénztártörvény, annak szelleme, rendelkezései a 
munkavállaló pénztártagok egészségének megőrzését, 

141a helyi önkormányzatok, munkáltatók és a civil társadalom szerepe

15 Jelentős változásokon ment keresztül a foglalkozásegészségügyi szolgálat rendszere is. Bár formailag jól kiépített, mindennapi működésének 
tartalmában számos kívánnivalót hagy maga után [19, 20]. 

16 A helyi egészségpolitikának jelentős beleszólása nem is nagyon lehet más területen, mint a saját intézményeinél a helyi társadalmi-gazdasági 
feltételek alakításán keresztül.

 17 „Lehetővé kell tenni, hogy a munkahelyek a kötelező munkaegészségügyi intézkedések megvalósításán túl is az ott dolgozók egészségfejleszté-
sét szolgálják. Kiemelt partnerek ebben a kormányzati és önkormányzati munkáltatók, a munkahelyi egészségpénztárak.” (Népegészségügyi 
Program 2003). E témáról lásd részletesebben, Kapás Zsolt írását [22].

18 A sokszínűség-menedzsment ma már önálló curriculum a versenyszféra vállalatai emberi erőforrás képzésében, melyet az ILO segítségével 
fejlesztettek ki.
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védelmét helyezte előtérbe. Azóta – folyamatosan csök-
kenő adókedvezmények mellett – a szolidaritási ala-
pon végzett szűrésektől és a primér prevenciót szolgá-
ló egészségvédő programoktól sikerült eljutni addig, 
hogy az egészségpénztárak egy része szolgáltatásait 
tekintve ma inkább egy kereskedelmi bankhoz hason-
lít19. Emellett tevékenységükkel – a szabályozás válto-
zásainak is köszönhetően – sokkal inkább a betegsé-
gek menedzselését segítik (pl. a gyógyszervásárlások 
támogatásával), mint az egészséget, különösen a pri-
mér prevenciót. Az egészségpénztári szolgáltatások a 
béren kívüli juttatások (cafetéria rendszer) közé építve 
el is veszítették kiemelt státuszukat.

Jól ismert, hogy az egészségi egyenlőtlenségek növe-
kedéséhez a munkakörülmények jelentősen hozzájá-
rulnak (a konkrét 4zikai, kémiai ártalmak és az igény-
bevétel mellett a stressz, amely a nem megfelelő mun-
kaszervezésből, az önálló munkavégzés hiányából, a 
munkavégzés tervezhetetlenségéből, a hátrányos meg-
különböztetésből, a zaklatásból, a bizonytalan alkal-
mazási formákból stb. adódik). A munkakörülmények 
egészségre gyakorolt hatása és a munkavállalók által 
való szubjektív megítélése társadalmi, demográ4ai cso-
portonként más-más mintázatot mutat. Az OLEF 
(2003) eredményei alapján különbségeket regisztrál-
tak a munka és a munkaidő feletti kontrollban, a mun-
kahellyel kapcsolatos biztonság, a munkakörülmények 
megítélésében, a társas támogatottságban, a stressz ész-
lelésében stb. Mindezek lényegesen befolyásolják az 
egyes megbetegedéseket (magas vérnyomás, szív- és 
érrendszeri betegségek, depresszió stb.).

A KSH 2007-ben készített munkaerő-piaci felméré-
sében [25] kitértek a hátrányos megkülönböztetés 
különböző – köztük az egészségi állapoton alapuló – 
dimenzióira. A hátrányos megkülönböztetést észlelő 
19–64 évesek 13 százaléka az álláskeresésénél, elhe-
lyezkedésnél egészségi okot jelölt meg, ez a tényező a 
gazdaságilag inaktívaknál kapott relatíve nagyobb hang-
súlyt. A létszámleépítéseknél, az elbocsátásoknál is a 
vezető okok között szerepelt a megromlott egészségi 
állapot. A kutatás adatai szerint egészségi állapota mi-
att bocsátották el a megkülönböztetést észlelők 17%-
át.

A munkabalesetekre és a munkával kapcsolatos 
egészségkárosodásokra is kiterjedő adatfelvételt elő-
ször 1999-ben valósított meg a KSH Magyarországon 

az Eurostat ajánlásainak megfelelően, majd az adatfel-
vételt 2007-ben megismételték20. Az adatok szerint a 
munkabalesetek következtében megsérültek, megbe-
tegedettek többsége fér4, az egynél több balesetet szen-
vedők körében arányuk különösen magas, amely a 
veszélyesebb munkaterületeken dolgozó fér4ak maga-
sabb arányából következik. A végzett munkával kap-
csolatos egészségkárosodást jelzők kétharmada a csont-, 
ízületi, illetve izompanaszt tekintette a legsúlyosab-
baknak. A szívbetegség, szívroham, keringési rendszer 
megbetegedései jóval kisebb arányt képviselnek, ha-
sonlóan a depresszió, szorongás, stressz, fejfájás, látás-
probléma, egyéb szembetegségek és a légzőszervi pa-
naszokhoz. Az eltérő munkakörülményekből követke-
zően más-más munkával kapcsolatos egészségkároso-
dás jellemezte a 4zikai és a szellemi foglalkozásúakat 
[26]. A munkakörülmények tehát hatást gyakorolnak 
az egészségi állapotra, ugyanakkor a hatás fordított 
irányban is érvényesül: a kedvezőtlen egészségi állapot 
hátrányos munkaerőpiaci pozícióhoz, így rosszabb 
munkakörülményekhez vezethet.

A munkafeltételek részletesebb vizsgálata nem nél-
külözhetné a makrogazdasági kontextusba való helye-
zést sem. A globalizált gazdaságban (nem csak kelet-
európai viszonyok között) a gazdasági verseny sok 
tekintetben „lefelé tolja“ a teljesítményt. Nem jobbat, 
hanem olcsóbbat kell előállítani, ehhez pedig enged-
ményeket kell tenni nemcsak a termékek, szolgáltatá-
sok minőségében, hanem a munkafeltételekben is. Kér-
dés, hogy még azon cégeknél is, ahol bizonyos munka-
köröket kiemelt bérezéssel jutalmaznak, vajon mit 
vásárolnak meg a munkavállalótól? A szaktudását, vagy 
inkább a lemondását bizonyos alapvető dolgokról, 
mint az autonómia, a szabadidő, sőt sok esetben a mél-
tóság, az emberi jogok? Ezek ugyanis – értelmezésünk 
szerint – mind a munkafeltételekhez tartoznak, akkor 
is, ha a 4zikai munkakörülmények megfelelnek a jog-
szabályokban foglaltaknak.

MERRE TOVÁBB? – NEMZETKÖZI PÉLDÁK

Az Európai Unió országaiban, különösen Finnor-
szágban az elmúlt években egyre nagyobb 4gyelmet 
kap az „Egészséget minden szakpolitikában” (Health 
in All Policies, HiAP) kezdeményezés, amely az egyéni 

19 A piacvezető egészségpénztárakat már a bankok is hozták létre.
20 Az adatok összekapcsolhatók voltak a Gazdasági aktivitás KSH kérdőív adataival, így átfogó képet nyerhettünk az érintettek társadalmi helyzetéről 

is. A 2009-ben felvett ELEF kérdőív is tartalmazott a munkakörülményekre vonatkozó kérdéseket, melyek feldolgozása folyamatban van.
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életmóddal foglalkozó kockázat- illetve betegségköz-
pontú megelőzési politika helyett a közösségi szükség-
letekre épülő, egészségközpontú, multiszektoriális egész-
ségpolitika kialakítását helyezi előtérbe [27]. E meg-
közelítést helyi szinten is alkalmazzák.

Figyelmet érdemel az a nagy-britanniai kezdemé-
nyezés is, amelyet 1997-ben a munkáspárti kormány-
zat indított el az egészségegyenlőtlenségek csökkenté-
sére. A kormányzat a központi szerveket és a helyi ön-
kormányzatokat megosztott feladatok ellátására kérte 
fel. Az önkormányzatok kulcsszerepének elismerését 
jelentette, hogy a brit egészségügyi minisztérium fej-
lesztési ügynökséget alapított azzal a céllal, hogy az 
egyes önkormányzatokat a hatékony egészségprogra-
mok megvalósításában segítse. A felhatalmazás és azok 
a feladatok, amelyeket a kormányzat az önkormányza-
toktól elvár, számos stratégiai dokumentumban is meg-
jelentek. A dokumentumok az önkormányzatok ún. 
„hely-formáló” szerepére hívják fel a 4gyelmet, amely 
szerint az önkormányzatok képesek a különböző érin-
tettek összehívására és közös jövőkép kialakítására 
[28].

Az elmúlt években egyre több fókusz esett az evi-
denciák gyűjtésére, hogy azokat a beavatkozásokat se-
gítsék, amelyeknek hatásuk lehet az egészségi kimene-
tekre. Helyi önkormányzatok, regionális egészségob-
szervatóriumok, az alapellátás népegészségügyi igaz-
gatóságai és egyetemi kutató intézetek kezdtek el együtt-
dolgozni annak érdekében, hogy evidenciákat gyűjt-
senek és értékeljék a beavatkozásokat21. Az ország egész 
területén egészségképek készültek, amelyek a helyi 
hatóságoknak információkat nyújtottak lakosaik egész-
ségi állapotáról. Ennek eredményeként a választott kép-
viselők (sok esetben a nagyon sokszínű közösségből), 
valamint azok a testületek, amelyek felelőssége kiter-
jed az egyenlőség és a társadalmi kohézió javítására, 
egyre többet tudtak meg közösségük tagjainak egész-
séghez való viszonyáról [30]. A döntések meghozata-
lának, új tevékenységek elindításának az információk 
megfelelő és hatékony felhasználása az alapja22.

Az önkormányzati dolgozóknak számos tevékeny-
ségi területen van kulcsszerepük a partnerségi megkö-
zelítés tekintetében, így az oktatás, közlekedés, terve-
zés, szabadidő, lakhatás, környezet egészségügy és szo-

ciális ellátás terén is. A helyi önkormányzatoknak 
módjuk van a népegészségüggyel foglalkozni, például 
mint munkáltatók, az általuk irányított és végzett szol-
gáltatások, szabályozási (rendeletalkotási) hatáskörük 
és közösségi irányító szerepük alapján, valamint a jól-
létet támogató erejük kapcsán.

Az egészség-egyenlőtlenségekkel kapcsolatos leg-
fontosabb teendőket a WHO – számos szakértő, több-
éves munkájára és tudományos bizonyítékokra támasz-
kodva – ajánlásban foglalta össze. A Closing the gap in 
a generation (WHO 2008) dokumentum minden olyan 
területre kitér, amely ennek az írásnak is témája [31]. 
Ezek az ajánlások, üzenetek nemcsak a nemzeti és 
helyi kormányzatoknak, hanem – több más szereplő 
mellett – a munkáltatóknak, civil szervezeteknek is 
szólnak23.

MERRE TOVÁBB? – MAGYAR LEHETŐSÉGEK

Bár a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően az ér-
vényben lévő hazai népegészségügyi program is hang-
súlyozza, hogy az egészség társadalmi, gazdasági befo-
lyásolása csak hatékony ágazatközi együttműködésben 
valósítható meg, a magyar politikai közgondolkodás-
ban és a gyakorlatban eddig kevés helyet kaptak a nép-
egészségügyi szempontok az egészségügyi tárcán 
kívül24. A működő egészségterveket leszámítva nehéz 
ún. „egészségpolitikai illetve népegészségügyi jó gya-
korlatot“ találni települési szinten. Az elmúlt időszak-
ban az ÁNTSZ-en belül multiszektoriális egészségko-
alíciók létrehozására indultak komoly erőfeszítések, 
melyek sorsa a 2011. évi átszervezések miatt bizonyta-
lanná válhat. E koalíciók túlélésére és továbbfejleszté-
sére akkor van esély, ha tényleges szükségletekre és 
értékekre építve, s nem csupán szervezeti, vagy „tech-
nikai“ célokból alakultak meg. 

Új tendencia, hogy a nagyobb településeken  – első-
sorban a településfejlesztési koncepciók kidolgozása 
mentén – a szereplők között ún. közpolitikai hálóza-
tok jönnek létre, melyek nagyon változatosak, sokféle 
ágazati, helyi sajátosságot mutatnak. A magyarországi 
településeken  kötelezően megalkotandó településfej-
lesztési koncepció egy ágazatokat átfogó településpoli-
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21 Ezt szorgalmazzák évek óta hazánkban is a vezető népegészségügyi kutatók és gyakorlatban dolgozó szakemberek [29].
22 Például annak ismeretében, hogy a településen magas a közúti halálozások száma, a helyi önkormányzat intézkedéseket hozhat a közlekedési 

balesetek csökkentésére (iskolák környékén közlekedési tábla, útelem stb.). 
23 Ld. a magyar fordítást: www.oe$.hu/modszertan11.pdf , valamint Vitrai [2].
24 A modellek megalapozottsága pedig vezető kutatók által is alátámasztott [32].
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tikai dokumentum25, amely a környezeti és gazdasági 
alapokon túl a társadalmi szempontokat is tekintetbe 
veszi. „Figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés 
végrehajtásával bekövetkező változások az érintett 
lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és szo-
ciális helyzetében hátrányos következményekkel ne 
járjanak”. Ugyancsak e törvény szerint a tervezési folya-
mat során biztosítani kell a nyilvánosságot és a széles-
körű egyeztetés lépcsőit, ami ezúttal már nem pályáz-
tatói igényként, hanem törvényi elvárásként fogalma-
zódik meg. A helyi településfejlesztési koncepció kia-
lakításában a helyi egészségfejlesztési szakemberek, ci-
vil szervezetek képviselői a gazdasági partnerekkel 
egyenrangú félként vehetnek részt, amennyiben a helyi 
döntéshozók az előkészítést a törvény szellemében 
végzik.

Az új népegészségügyi intézményrendszer kialakí-
tásában, valamint az Új Széchenyi Terv egészséget és 
egészségügyet érintő operatív programjaiban a terve-
zés során érdemes lehet – az előbb bemutatotthoz 
hasonló – népegészségügyi határterületeket érintő tör-
vényeket, jogszabályokat és ágazatközi szempontokat 
4gyelembe venni, illetve a nem egészségügyi progra-
mokban egészség szempontokat érvényesíteni, minél 
nagyobb esélyt kínálva arra, hogy a döntéshozók kü-
lönböző szinteken az egészségügyön kívül hozott dön-
téseikben is 4gyelembe vegyék a lakosság egészségi 
állapotára gyakorolt hatásokat.

 Magyarországon a helyi egészségpolitika szereplőit 
megjelenítő kapcsolati hálózat-elemzések26 szerint a 
helyi-regionális szintű döntéshozásban még mindig a 
felülről-lefelé történő szerveződés érvényesül [3, 33, 
34, 35]. Ha a szektorokat és a szervezeti típusokat ves-
szük szemügyre, akkor az önkormányzatok, politiku-
sok, területfejlesztési intézményrendszerek kapcsolat-
rendszere mutatkozik a legerősebbnek, míg a nonpro-
4t és a gazdasági szféra a legkevésbé behálózottnak27. 
A hálózat-paradigma melletti érvek pedig egyértel-

műek: „a lényegesen rugalmasabb, több szereplőt moz-
gató struktúrák közötti kooperációt már nem tudja a 
hierarchia, illetve a közhatalmi eszközrendszer bizto-
sítani. Szükségessé válik az alkudozás, a horizontális ko-
operációk bevezetése, megtanulása, a verseny helyett a 
konszenzusra törekvés” [36].

A kapcsolatháló egy árnyaltabb, tevékenységi terü-
letekre is lebontott vizsgálatát célzó dél-dunántúli civil 
kutatás [35] azt mutatta, hogy míg a környezetvéde-
lem, a gazdaság-, település- és vállalkozásfejlesztési 
szervezetek együttműködési kapcsolatai a különböző 
partnerekkel erősek, addig a szociális, egészségügyi 
tevékenységet ellátó szervezetek csak közepesen sűrű 
kapcsolati hálóval rendelkeznek28. A kapcsolatok jel-
legét a szervezetek társadalmi feladatvállalása befolyá-
solja: a közszolgáltatást végző szervezetek állami/ön-
kormányzati kapcsolatai mindig direktebbek, mint 
például az érdekvédelmi vagy adományozó szerveze-
teké, s különösen igaz ez az egészségügyi szervezetekre.

A kulcsszereplők közötti kapcsolatokat ma még szá-
mos tényező nehezíti, ezek közül is meghatározó az 
eltérő gondolkodásmód, és a bizalomhiány. Ez meg-
akadályozza a partnereket a közös érdekek, találkozási 
pontok felismerésében, és e bizalom nélkül nem jöhet 
létre érdemi párbeszéd, partnerszintű kapcsolat a felek 
között.

Az utóbbi években a bizalom témája29 Magyaror-
szágon is felértékelődött, elsősorban az üzleti szektor-
ban. Bizonyított ugyanis, hogy a bizalomhiány egy kap-
csolatban, egy szervezetben, a gazdaságban lassú és 
nagyon drága folyamatokat eredményez. A bizalom 
természetesen nem csak úgy „van”, és nem is csak az 
elhatározáson múlik, hanem tudatos építkezéssel ala-
kítható és növelhető. Nem elvont fogalom és érték, leg-
fontosabb összetevőit a kompetencia (szakmai, képes-
ségbeli hitelesség) és a jellem  (amellyel a szervezetek 
is rendelkeznek) adják30. Bizalom nemcsak egyének 
között jöhet létre, hanem intézmények, valamint egyé-

25 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről:  7. §  (5) A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása 
érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált 
településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelí-
téseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a 
fejlesztési célokat, azok $nanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.

26 A kapcsolati hálózat-elemzés során a kapcsolathálózat a társadalmi hálóban résztvevő cselekvőkből, valamint a köztük fennálló kapcsolatokból áll 
össze. A cselekvők lehetnek egyének, szervezetek, vállalatok, nemzetek, azaz kollektív társadalmi egységek is, a kapcsolat pedig a cselekvők 
között fennálló meghatározott típusú kötések halmazaként írható le [35].

27 Ugyanilyen elszigetelt helyzetben jelennek meg pl. a felsőoktatás vagy az államigazgatás intézményei is.
28 Ennél is gyengébb kapcsolatokat a kulturális, oktatási és tudományos szervezetek körében mértek.
29 Egy társadalom fejlődésének alapja az igen magas társadalmi tőke, a bizalom, az erős civil társadalom – e témával számos társadalomkutató 

foglalkozott már [37, 38, 39, 40, 41].
30 Bizalmunk például abban az orvosban van, aki kiváló szaktudása mellett olyan emberi értékekkel is rendelkezik, ami miatt fel sem merül bennünk, 

hogy gyógykezelésünk során nem az általános szakmai és emberi morális standardoknak megfelelően járna el.
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nek és intézmények között is. Bizalom ott teremthető, 
ahol világosak a célok és értékek, a szándékok és a cse-
lekvés mozgatórugói. Mindehhez természetesen a meg-
felelő „képességeknek” is társulniuk kell, azaz, hogy 
mire képesek, illetve milyen bizonyítható tapasztala-
tokkal rendelkeznek már, legyenek e szereplők akár ön-
kormányzatok, akár munkáltatók, akár civilek. A biza-
lom építése tanulható, ha érdekeltek vagyunk a költ-
séghatékony együttműködésben. 

Kutatói naivitás lenne természetesen csak az egyes 
helyi szereplők jó szándékára építve jelentős változá-
sokat remélni az egészségi állapotra ható társadalmi-
gazdasági tényezők kedvező alakulásában. A társadal-
mi normák (beleértve a jogi normákat), az értékek és 
érdekek alakítása továbbra is elsősorban a döntésho-
zók felelőssége, akkor is ha gyakran ennek nincsenek 
tudatában. Egy ország, benne a helyi társadalmak mi-
nőségét az mutatja, hogy tagjainak – a saját közössége-
iken keresztül – van-e lehetőségük befolyásolni közös 
ügyeik alakulását, s ezzel javítani életminőségükön, 
egészségükön.
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Pusztai Zsófia

Összefoglalás: Az Egészségügyi Világszervezet évtizedek óta törekszik arra, hogy a kormányzatok fokozott 
$gyelmet fordítsanak az egészséget meghatározó társadalmi tényezőkre. A mind az országok között, mind 
azokon belül egyre növekvő méltánytalan egyenlőtlenségeket $gyelembe véve az EVSZ Európai regionális 
Irodája egy új európai egészségpolitika, az „Egészség 2020” kidolgozását tűzte ki célul, mivel szükségesnek 
tartja egy koherens és integrált politikai keretrendszer kialakítását, mely az egészségügyi rendszerek meg-
erősítésével más szektorokat is meg tud szólítani az ágazatközi együttműködés és a horizontális kormány-
zás javításával. Ennek keretében több tanulmány elkészítése mellett egy Bizottság került felállításra az 
egészség társadalmi meghatározóinak és az egyenlőtlen egészségnek áttekintésére az európai régióban 
13 munkacsoport részvételével. A két fázisban, 2012-re készülő jelentés már világosan meghatározott gya-
korlati ajánlásokra és szakpolitikai intézkedésekre tesz javaslatot. Ezzel összhangban a magyar egészség-
ügyi kormányzat és az EVSZ közötti megállapodás értelmében az elkövetkező évben várhatóan a kormány-
zat minden szintjét megcélozva kerül sor kapacitásfejlesztésre, valamint a helyi és központi kormányzat 
közötti koordinációt, illetve az ágazatközi együttműködést támogató mechanizmusok létrehozására.
Kulcsszavak: az egészség társadalmi meghatározói, egyenlőtlen egészség, ágazatközi együttműködés, 
kapacitásfejlesztés

Summary: The World Health Organization has been making e|orts for decades to ensure that govern-
ments pay special attention to social determinants of health. Considering the growing inequities within as 
well as between countries, the Regional O�ce for Europe of the World Health Organization would develop 
a new European public health policy, the ‘Health 2020’ as the O�ce is convinced about the necessity of 
establishing a coherent and integrated policy framework which – by strengthening the health systems – 
can address other sectors with the improvement of intersectoral collaboration and horizontal governance. 
To help this process several studies are carried on and in addition a Committee has been set up with 13 task 
forces for the European review of the social determinants of health and health divide. A $nal report will be 
prepared by 2012 in two phases proposing clearly set practical recommendations and policy measures in 
order to decrease inequities across the Region. In line with the European process and based on an agree-
ment with the Hungarian Health Governance WHO in the coming year in Hungary will support capacity 
building targeting all levels of the government as well as development of mechanisms to support e�cient 
coordination between local and central governments and further strengthen intersectoral collaboration.
Keywords: social determinants of health, health divide, intersectoral collaboration, capacity building

Az egészség társadalmi meghatározói és 
az egyenlőtlen egészség európai áttekintése
az EVSZ Európai Régiójában

European review on social determinants of health 
and the health divide in the WHO European Region

Egészségügyi Világszervezet, Magyarországi Iroda – 1051 Budapest, Zrínyi utca 3. – Tel.: (1) 328 6080 – E-mail: puz@euro.who.int

BEVEZETÉS

Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentése több éve 
számos ország egészségpolitikájának megfogalmazott 

célja. Az EVSZ az 1980-as évek [1] vége óta törekszik 
arra, hogy a kormányzatok napirendjükön tartsák az 
egészséget meghatározó társadalmi tényezőkkel való 
foglalkozást. Ennek a munkának a keretében az Egész-
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ségügyi Világszervezet Egészség Társadalmi Meghatá-
rozóival Foglalkozó Bizottságának 2008-ban kiadott 
zárótanulmánya [2], ugyanúgy mint az ennek hatására 
Angliában elkészült Marmot jelentés [3] és az EU spa-
nyol elnökség alatt elkészült szakértői tanulmány [4] 
széleskörű bizonyítékokkal szolgál arra vonatkozóan, 
hogy az elkerülhető és méltánytalan egyenlőtlenségek 
okai az egészséget meghatározó tényezők társadalmi 
eloszlásában találhatóak. A legtöbb egészségprobléma 
és a korai halálozások legfőbb okai a társadalomban 
gyökereznek, melyeket a korai gyermekkori évek, az 
oktatás, a foglalkoztatás, a munkafeltételek, a jövedel-
mek, a környezet, a helyi körülmények, a társadalmi 
kirekesztés befolyásolnak. A Bizottság ajánlásainak be-
mutatása a magyar szakirodalomban részletesen is meg-
történt [5].

Hasonlóan fontos lépés ezen a területen a Magyar-
ország által is aláírt Tallini Karta (2008) [6], amely 
elkötelezte az EVSZ európai tagállamait az egyenlőség 
és szolidaritás értékeinek előmozdítására. Ez a doku-
mentum olyan egészségügyi rendszerben gondolko-
dik, ami magában foglalja mindazokat a tevékenysé-
geket, amelyek más szektorok politikáira és intézkedé-
seire kísérelnek meg hatást gyakorolni az egészséget 
meghatározó társadalmi, környezeti és gazdasági té-
nyezők kezelése érdekében.

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is beke-
rült a társadalmi tényezőket megszólító egészségpoli-
tika támogatása a kormányzati célok közzé. Ennek fon-
tos állomása volt az Egészség Évtizedének Népegész-
ségügyi Programja 2003-ban [7]. A program ugyan szá-
mos vonatkozásban nem tudta teljesíteni a vele szem-
ben kitűzött elvárásokat különböző szervezési és 4nan-
szírozási problémák miatt [8], ugyanakkor a jelenlegi 
egészségügyi kormányzati vezetés továbbra is kiemelt 
szerepet kíván szentelni a népegészségügyi program 
megvalósításában és megújításában a hatékony ága-
zatközi koordináció megteremtésének és a társadalmi 
tényezőket megcélzó kormányzati gondolkodásnak.

AZ EGÉSZSÉG TÁRSADALMI 
MEGHATÁROZÓINAK EURÓPAI 
ÁTTEKINTÉSÉRE LÉTREHOZOTT BIZOTTSÁG
AZ EVSZ EURÓPAI RÉGIÓJÁBAN

Miután minden rendelkezésre álló bizonyíték arra 
utal, hogy a növekvő egyenlőtlenségek elkerülhetőek a 
megfelelő, hatékony beavatkozások és szakpolitikák 
koherens alkalmazásával, ezért rendszerszintű és fenn-

tartható akciókra van szükség a lakosságban található 
méltánytalan egészségi, társadalmi és gazdasági egyen-
lőtlenségek további növekedésének megakadályozásá-
ra és, a gazdasági válság kihívásaira válaszolva. Ezt fel-
ismerve az EVSZ Európai Regionális Irodája 2010-
ben célul tűzte ki egy új európai egészségpolitika, az 
„Egészség 2020” kidolgozását, melyre az EVSZ 60. 
Regionális Közgyűlésén a tagállamaitól felhatalmazást 
is kapott.

Az „Egészség 2020” megalkotásával az EVSZ Euró-
pai Iroda már korábbi kezdeményezések, mint a Talli-
ni Karta [6] és a Milleniumi Fejlesztési Célok [9, 10], 
valamint az Európai Bizottság [11], a WHO [12–14] 
és tagállamok [15] rendelkezésre álló ajánlásait és ta-
nulmányait is 4gyelembe veszi, ugyanakkor szüksé-
gesnek tartja egy koherens és integrált politikai keret-
rendszer kialakítását, mely az egészségügyi rendszerek 
megerősítésével más szektorokat is meg tud szólítani 
az ágazatközi együttműködés és a horizontális kor-
mányzás javításával. Az „Egészség 2020” ezenkívül a 
népegészségügyi politikák megújításával és a szüksé-
ges kapacitások növelésével, a tagállamokkal egyetér-
tésben átfogó nemzeti egészségpolitikák és tervek lét-
rehozását, megújítását is támogatja.

Az „Egészség 2020” két év alatt készül el a tagálla-
mok aktív részvételével és a 2012. évi Regionális Köz-
gyűlésen kerül jóváhagyásra. Az Egészség 2020 kereté-
ben számos tanulmány és elemzés mellett két fő tanul-
mányt készítenek:

1. Európai áttekintés az egészség társadalmi meg-
határozóiról és az egyenlőtlen egészségről

     Sir Michael Marmot vezetésével.
2. Az egészségügyi kormányzásról a 21. század-

ban Prof. Ilona Kickbusch vezetésével.
Az 1. pont alatti Bizottság jelentésének átfogó célja, 

hogy a társadalmi igazságosság szempontja Európa min-
den kormányzati döntésében központi szerepet kap-
jon, ezáltal csökkentve az elkerülhető egészségi egyen-
lőtlenségeket. A tanulmány elkészítésének első fázisá-
ban az EVSZ 53 tagállamból álló, sokszínű Európai 
Régiójában áttekintik a rendelkezésre álló bizonyíté-
kokat és az eddigi ajánlások fontosabb következtetése-
it az európai helyzet alapján. Megvizsgálják az egész-
ség egyenlőtlenségek különböző szintjeit az országok 
között és az adott országokon belül is, majd azonosít-
ják azokat az okokat, amelyek az egyenlőtlenségek csök-
kentését gátolják, illetve megvizsgálják a lehetőségeket 
is, amelyek azokat javítják. Az első munkafázis 2010 
decemberében lezárult. Az erről készült jelentés a 



népegészségügy / 89. évfolyam 2. szám

2011. évi Regionális Közgyűlésen kerül ismertetésre. 
A második munkafázisban 2011-ben és 2012-ben a 
kijelölt munkacsoportok és szakértők már világosan 
meghatározott gyakorlati ajánlásokra és szakpolitikai 
intézkedésekre tesznek javaslatot, többek között a mé-
rési és monitoring módszerek kidolgozásán, esetta-
nulmányok készítésén, kapacitásfejlesztésen és folya-
matos konzultációkon keresztül a hatékony átfogó 
kormányzati politika támogatására.

A jelentés elkészítését 13 munkacsoport támogatja: 
nyolc ún. tematikus csoport és öt átfogó horizontális 
csoport. Minden csoportnak egy vezetője és két társel-
nöke van. Munkájukat az adott témának kiváló szak-
értői segítik. Az egyik munkacsoportnak (7.) magyar 
vezetője van Prof. Kopp Mária személyében, valamint 
a Bizottság munkáját tanácsadóként segíti Prof. Ferge 
Zsuzsa és a tudományos bizottságában Prof. Orosz 
Éva.
A nyolc tematikus feladatcsoport a következő:

1. Korai évek, az oktatás és a család
2. Foglalkoztatás és munkakörülmények, beleért-

ve a foglalkozást, a munkanélküliséget és a 
migráns munkavállalókat

3. Társadalmi kirekesztés, hátrány és kiszolgálta-
tottság

4. GDP, adózás, jövedelem és jólét
5. Fenntarthatóság és a közösségek szerepe
6. Betegség megelőzés és kezelés
7. A nemek közötti társadalmi és gazdasági egyen-

lőtlenségek egeszségi hatásai 
8. Az idősebb korosztály problémái

Az öt átfogó feladatcsoport a következő:
1. Közgazdaságtani szempontok
2. Kormányzás és szolgáltató rendszerek
3. Globális tényezők 
4. Méltányosság, egyenlőség és emberi jogok 
5. Mérési módszerek és célok 

LEHETSÉGES KIEMELT CSELEKVÉSI TERÜLETEK

a) A kormányzási, irányítási struktúrákban a ho-
rizontális megközelítés elve érvényesüljön. Az 
egészségügyi szektornak meghatározó szerepe 
van abban, hogy a méltányosság, az esélyegyen-
lőség, a szolidaritás és az egészség számos kor-
mányzati szakpolitikának fontos részévé váljon.

b) Nemzeti, regionális és helyi szintű akciók, ka-
pacitásfejlesztés.

c) Az EVSZ kiemelten fontosnak tartja Nemzet-
közi Szervezetekkel és Intézetekkel, azon belül 
kiemelten az Európai Unióval történő együtt-
működést a Régióban.

d) A legtöbb bizonyíték az interszektoriális együtt-
működést az egyenlőtlenség csökkentésének 
kulcsfontosságú beavatkozási elemeként emlí-
ti. Tapasztalatok szerint a jelenleg meg4gyelhe-
tő fragmentált interszektoriális megközelítés-
nek egyik oka a közép- és kelet-európai orszá-
gokban az egészségügyi ellátórendszer reform-
jai során hátrányba került népegészségügyi 
programok és kapacitások fejlesztésének hiá-
nya, ezen kívül a legfelső szintű döntéshozói el-
kötelezettséghez a kulcspozíciókban lévők tár-
sadalmi tényezőkről történő tudásának fejlesz-
tése szükséges.

e) Országok közötti különbségek; a globális poli-
tikai ajánlásokat az adott ország helyi tényezői-
nek 4gyelembevételével kell alkalmazni.

f) Mérhetőség és monitorozhatóság terén a meg-
felelő indikátorrendszer fejlesztése és alkalma-
zása, mely a jólétet is méri, továbbá az adat-
gyűjtés minőségének és felhasználhatóságának 
javítása.

AZ EURÓPAI ÁTTEKINTÉS JELENLEGI ÉS 
TOVÁBBI VÁRHATÓ MAGYAR VONATKOZÁSAI

Miután a jelentés egyik fő célja a tagállamok támo-
gatása az ágazati és az ágazatközi együttműködések 
mechanizmusainak kidolgozására az egészség társa-
dalmi meghatározóinak területén, ehhez nemzeti és 
helyi szinten is meg kell erősíteni a kormány funkcióit 
különösen a szakpolitikák koherenciája szempontjá-
ból. Az egészségügyi minisztériumoknak kulcsszere-
pet kell játszaniuk ebben a folyamatban, hiszen támo-
gatni tudnak más minisztériumokat az egészséggel 
összefüggő esélyegyenlőséget előmozdító politikák 
megalkotásában. A magyar egészségügyi vezetéssel 
egyetértésben az elkövetkező időszakra tervezett tevé-
kenységek nagy részében kapacitásfejlesztésre kerül 
sor a kormányzat minden szintjét megcélozva az aláb-
bi prioritások szerint.

1) Az Egészségügyi ágazat döntéshozóinak és nép-
egészségügyi szakemberek kapacitásának fej-
lesztése, helyi egyetemek bevonásával olyan 
ágazaton belüli és ágazatközi szakpolitikák ki-
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dolgozására és értékelésére, melyek az egészség 
egyenlőtlenségeket csökkentik.

2) Helyi önkormányzatok, szakértők és civil szer-
vezetek számára továbbképzések, hogy a helyi 
fejlesztési tervekbe az egészség társadalmi meg-
határozói megközelítés, a társadalmi igazsá-
gosság is beépüljön. 

3) A helyi és központi kormányzat közötti koor-
dináció, együttműködés javítását támogató 
mechanizmusok létrehozása.

4) Hazai szakértőkre épülő munkacsoport létre-
hozása az EVSZ támogatásával a hatékony in-
terszektoriális akciókra vonatkozó gyakorlati 
útmutató és módszertan tesztelésére.

A következő az EVSZ és a magyar kormányzat 
között aláírandó Kétéves Együttműködési Megállapo-
dás (2012-13) keretében fő prioritásként a Nemzeti 
Egészség Terv kidolgozása fogalmazódott meg, mely-
ben már az egészség társadalmi meghatározóit illető-
en az EVSZ és EU, valamint az Egészség 2020 ajánlásai 
is prioritást kapnak majd.
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Summary: England was one of the $rst countries to research the link between socio-economic conditions 
and health and over the last 40 years there has been a growing understanding of the nature and scale of 
health inequalities in society. The response from successive governments has evolved from a refusal to 
acknowledge the existence of health inequalities to the implementation of a range of policies designed to 
narrow them by means of action on the social determinants of health.  While large numbers of children 
have been lifted out of poverty and health outcomes have improved greatly for the whole population dur-
ing this time, the social gradient of health is still evident, and England has had limited success in narrowing 
the gap in health outcomes through government policies. At a time of economic recession and rising 
unemployment there is a real risk that the gap in health outcomes will continue to widen unless we learn 
the lessons from policy implementation in the last decade and look to the evidence on protective and 
e|ective interventions to help us navigate the way forward.
Keywords: social determinants of health, health inequality, government policies

Összefoglalás: Anglia volt az első ország, ahol elkezdték vizsgálni a társadalmi-gazdasági tényezők és az 
egészség kapcsolatát, elősegítve a társadalomban tapasztalható egészségi egyenlőtlenségek természeté-
nek és mértékének mind teljesebb megértését az utóbbi 40 év folyamán. Az egymást követő kormányok 
reakciója elutasítástól az egészségi egyenlőtlenségek elismerésén át egy sor, a társadalmi egészségdeter-
minánsokra ható, az egyenlőtlenségek csökkentését lehetővé tevő politika megvalósításáig fejlődött. 
Miközben sok gyermeket kiemeltek ez idő alatt a szegénységből és a teljes népesség egészségi állapota 
nagymértékben javult, az egészség társadalmi rétegződése mindmáig egyértelműen létezik. Anglia kor-
mányzati politikákkal korlátozott eredményeket ért csak el az egészségi állapot különbségeinek csökken-
tésében. A gazdasági válság és emelkedő munkanélküliség időszakában az egészségi egyenlőtlenségek 
növekedésének valós a kockázata, hacsak nem tanulunk az elmúlt évtizedben megvalósult politikák tapasz-
talataiból és tartjuk szem előtt a hatékony protektív intervenciók bizonyítékait, amik segíthetnek a tovább-
haladásban.
Kulcsszavak: társadalmi egészségdeterminánsok, egészségi egyenlőtlenség, kormányzati politikák
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INTRODUCTION

England has a long tradition of studying the link 
between socio-economic conditions and health, dat-
ing back to the industrial revolution, when it became 
clear that there were marked di¢erences in mortality 
in areas with di¢ering levels of a«uence. However, 

since the 1970s, there has been a growing understand-
ing of the social determinants of ill health, in other 
words the conditions in which people are born, grow, 
live, work and age, as well as the role of health and 
other policies in addressing them [1]. :is has focused 
attention on what are now termed the “causes of the 
causes” of health inequalities and, in particular, the 
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role that conditions in early childhood impact on 
health throughout life [1].

Interest in health inequalities has been sustained by 
evidence of their persistence, despite the existence of 
universal coverage by the National Health Service 
(NHS) and steady improvements in population health 
over the past 50 years [1].

In a 2009 review of progress in tackling health 
inequalities in England in the previous decade, the 
Department of Health (DH) concluded that although 
much had been achieved, there was still much more to 
do. :e DH argued that an e¢ective response must be 
on a su¬cient scale if it is to have an impact and that 
concerted action across government was required, 
implementing a combination of policies known to be 
e¢ective, while using existing levers, systems and pro-
cesses to ensure their delivery on the ground [2].

A HISTORICAL PERSPECTIVE

:e UK was the 4rst country to go through the 
industrial revolution and to be confronted with the 
health problems arising in the rapidly expanding 
industrialising cities, explaining Britain’s long histo-
ry of research on the link between socio-economic 
conditions and health. By 1860 William Farr was 
using mortality data to document di¢erences in mor-
tality between localities, arguing for a better under-
standing of the di¢erent environments in which the 
classes worked [3]. By the second half of the 19th 
century there was no dispute about the fact that 
poorer sections of the community were more likely 
to su¢er disease and early death. :is had been clear-
ly demonstrated by a number of commentators, 
including Edwin Chadwick, who in his Report on an 
Enquiry into the Sanitary Conditions of the Labour-
ing Population had shown, for example, that in Liv-
erpool in 1840 the average age at death was 35 for the 
gentry and professional persons, 22 for tradesmen 
and their families, and 15 for labourers, mechanics 
and servants [4]. In 1911, the British government 
introduced questions on occupation into the census 
and by 1913 Stevenson, a medical statistician at the 
General Register O¬ce, used this information to 
generate a set of tables of mortality according to what 
was described as “social grades”, later referred to as 
“social classes”. Stevenson produced an eight-point 
classi4cation which was revised in 1921 to produce a 

new 4ve class scheme that has been used since then 
in the UK [3].

By the early 1970s there was a widespread sense of 
optimism in much of Europe, with economies boom-
ing and welfare states in place. It was widely assumed 
that the combination of economic growth and social 
protection would ensure that health inequalities would 
be a thing of the past. Consequently it came as a sur-
prise to many people when a report of patterns of 
mortality in the UK showed that the gap was as large 
as ever. :e 1970-72 Decennial Supplement of Occu-
pational Mortality showed that men in social class V 
(unskilled) were 2.5 times as likely to die before age 65 
than those in social class I (managerial and profes-
sional) and that children in social class V families were 
twice as likely to die as those in social class I. Another 
landmark piece of research was the Whitehall Study 
which began in 1967 and looked at males employed in 
the British civil service. It found marked di¢erences in 
health and mortality according to grade of employ-
ment even in this selected and relatively privileged 
group of the population [3].

THE BLACK REPORT, 
THATCHER AND THE CONSERVATIVE 
GOVERNMENTS FROM 1979 TO 1997

In the late 1970s, the then UK Labour government, 
faced with this evidence, commissioned a report into 
the causes of health inequalities and the implications 
for policy. :is was the 4rst attempt by any Govern-
ment to seek to understand the nature of inequalities 
in health and what might be done about them [5]. 
However, the resulting Black Report fell victim to the 
political cycle and was completed just aer the elec-
tion that brought Margaret :atcher into power in 
1979. It proved immensely controversial. :e new 
Government was determined to minimise its impact, 
releasing in on a bank holiday with no publicity. :is 
back4red spectacularly as the authors ensured that the 
media became aware of the government’s tactics. It 
was soon published commercially and rapidly became 
a best seller. 

:e Black Report showed that, although the 4rst 35 
years of the NHS had seen a continued improvement 
in health across all social classes, there was still a gap 
in infant mortality rates, life expectancy and the use of 
health services. :e report suggested four possible 
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mechanisms to explain the persisting gap: artefact, 
selection, behavioural and materialist [6]. Artefact 
might arise because the numbers of unskilled workers 
(social class V) were declining rapidly, rendering them 
a small group on the extreme of the health distribu-
tion. Selection could arise when health a¢ected an 
individual’s social class rather than the other way 
round. Behavioural explanations attributed the poor 
health of those in lower classes to their activities, such 
as smoking. Materialist linked it to their living condi-
tions. Subsequent research has show the dominant 
role of the behavioural and, especially, materialist 
explanations.

Despite the popular acclaim that greeted the Black 
Report, health inequalities were o¢ the political agenda 
in the UK in the 1980s and most of the 1990s during 
the period of Conservative rule. However academics 
continued to produce research, initiating and taking 
advantage of methodological developments in the 
measurement of socio-economic and health status and 
developing new data sources [6]. :e discourse began 
to shi in the early 1990s when the government, under 
sustained pressure, conceded that the term health vari-
ations could be used. Variations did not carry the nor-
mative same meaning as inequalities but the term was 
a tacit recognition that there was a problem [6].

THE ACHESON INQUIRY AND NEW LABOUR: 
1997 TO THE 2000S 

When a Labour government came to power in 1997, 
Sir Donald Acheson, the Chief Medical O¬cer for 
England, was invited to undertake an independent 
review of inequalities of health. :e purpose of the 
Inquiry [7] was to inform the development of the 
Government’s public health strategy and, in particu-
lar, to contribute to the forthcoming White Paper, Sav-
ing Lives: Our Healthier Nation [8].

:e Inquiry’s report and its recommendations were 
instrumental in fostering widespread recognition that 
health inequalities needed to be addressed, and that 
tackling the social determinants of health inequalities 
was crucial to this process [9]. :e report emphasised 
the need for e¢ective interventions to address the 
social determinants of health inequalities throughout 
the life course and its recommendations were addressed 
to the Government as a whole and not simply the DH 
or the NHS.

:e appointment of a Public Health Minister (sub-
ordinate to the minister of health, a cabinet post) and 
the implementation of Health Action Zones and 
Healthy Living Centres signalled a clear strategic 
direction favouring partnership working, with a focus 
on area- and community-based action. In its White 
Paper, published in 1999, the Labour Government 
spelt out its intentions to improve the health of the 
whole population and in particular those people who 
are worst o¢. Subsequently, two national health in-
equality targets were announced in 2001 for achieve-
ment by 2010 [10]:
– for children under one year: to reduce by at least 

10% the gap in infant mortality between manual 
groups and the population as a whole

– for health authorities: to reduce by at least 10% 
the gap between the 4h of areas with the lowest 
life expectancy at birth and the population as a 
whole.
:e targets were followed by the development of a 

national cross governmental health inequalities strat-
egy, Tackling Health Inequalities: a Programme for 
Action in 2003 [11]. :e setting of national targets and 
development of a national strategy to tackle health 
inequalities marked a watershed moment but also sig-
nalled a shi in focus to inequalities in health out-
comes i.e. life expectancy and infant mortality. :is 
focus is thought to have shaped a more pragmatic 
approach to reducing health inequalities in England, 
driven by the measurable di¢erences in health out-
comes rather than by one focused on social determi-
nants [12].

A report reviewing the progress made by the Gov-
ernment, its agencies and others in implementing the 
recommendations of the Acheson Inquiry carried out 
in 2003 found that most of the Inquiry’s recommenda-
tions had been addressed by policies which sought to 
tackle the social determinants of ill health and policies 
that cover the lifespan [9]. :ese policies primarily 
focused on de4ned geographical areas such as Health 
Action Zones; income and employment through wel-
fare-to-work strategies and tax credits; and income 
redistribution through tax and bene4t reform. :e 
study found, however, that no progress had been made 
in areas such as water ;uoridation, reform of private 
medical practice, and reform of the Common Agricul-
tural Policy. 

:e House of Commons Select Committee on 
Health, reporting on Health Inequalities in early 2009, 
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concluded that although health in the UK was improv-
ing, in the previous ten years inequalities between the 
social classes had widened, as well as between the two 
genders and di¢erent ethnic groups. :e Committee 
also noted that elderly people and those su¢ering from 
mental health problems or learning disabilities also 
have worse health than the rest of the population [13]. 
:e Committee highlighted the scarcity of good evi-
dence about the e¢ectiveness of interventions and the 
need for new methods evaluating new initiatives.

In summary, therefore, it seems that progress over 
the past few decades has been limited, in part because 
of an ideological rejection of the idea that the state has 
a role to play and in part because of a lack of clarity 
about what policies might work [14].

BEYOND 2010: THE MARMOT REVIEW 

In November 2008, ten years aer the publication 
of the Acheson Report, the Labour Government com-
missioned an independent review of the evidence for 
e¢ective strategies to reduce persisting health inequal-
ities in England from 2010 on. :e review was prompt-
ed by the publication earlier that year of Closing the 
Gap in a Generation [15], the report from the Global 
Commission on Social Determinants of Health 
(CSDH) of the World Health Organisation (WHO), 
which advocated that national governments should 
develop and implement strategies and policies aimed 
at improving health equity suited to their particular 
national context. :e CSDH was chaired by Professor 
Sir Michael Marmot and he was asked by the Prime 
Minister to lead the review for England. Speci4cally 
he was to identify the evidence that would underpin 
future policy on reducing health inequalities and show 
how this evidence could be translated into practice 
[1].

:e review recognised that existing targets on 
health inequalities applied to all of Government and 
numerous interventions, programmes and policies 
had improving or protecting the health of the most 
vulnerable among their aims. It con4rmed that there 
continued to be substantial improvements in life 
expectancy and infant mortality for all groups but also 
that a social gradient remained. 

One of the reasons for the failure of policies to nar-
row these gaps in life expectancy and infant mortality 
was identi4ed as the division of central and local gov-

ernment into silos that severely compromise the scope 
for e¢ective integration of cross cutting programmes. 
:e review argued that the underlying causes of ill 
health were not being addressed systematically and 
that instead there was a focus on tackling more proxi-
mal causes such as smoking, through behaviour 
change programmes. 

It described a proliferation of highly targeted proj-
ects and new initiatives at a national level. Regular 
structural change, sta¬ng shortages, and fragmented 
and short-term funding streams had constrained prog-
ress. Short political cycles and a culture of demanding 
quick impacts acted as further constraints. However, it 
can be di¬cult to isolate long-term outcomes of inter-
ventions of policies designed to narrow inequalities 
[1].

Marmot argued that reducing health inequalities is 
a matter of fairness and social justice, the achievement 
of which should be seen as an important goal in its 
own right, although he also made the economic argu-
ment for narrowing health inequalities as this would 
reduce losses from productivity due to ill health and 
would increase tax revenue, reduce welfare payments 
and lower treatment costs [16].

He re-emphasised the importance of recognising 
the social gradient in health. :is would move away 
from the implicit focus of previous policies on di¢er-
ences between extremes, with interventions targeted 
at the most disadvantaged. Instead, he argued strongly 
for a more universal approach.

“To reduce the steepness of the social gradient in 
health, actions must be universal, but with a scale and 
intensity that is proportionate to the level of disadvan-
tage. We call this proportionate universalism.” 

He envisaged that success would be more likely to 
come from the cumulative impact of a range of com-
plementary programmes rather than from any indi-
vidual programme, coupled with more e¢ective, coher-
ent delivery systems and accountability mechanisms.

:e Marmot Review recommended that action to 
reduce health inequalities must address all the social 
determinants of health, with a renewed focus on inter-
ventions that change the circumstances of people’s 
everyday lives. :is was partly a in response to the evi-
dence that, in the past decade, e¢orts had been con-
centrated on individual interventions, such as those 
designed to improve access to health care and speci4c 
preventative and health promotional measures. Its re-
commendations related to six policy objectives which 
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would require implementation across central and local 
government, the NHS, the non-governmental and pri-
vate sectors and community groups using local deliv-
ery systems and coupled with empowerment of indi-
viduals and local communities. :ese are:
– Give every child the best start in life
– Enable all children young people and adults to 

maximise their capabilities and have control over 
their lives

– Create fair employment and good work for all
– Ensure healthy standard of living for all
– Create and develop healthy and sustainable places 

and communities
– Strengthen the role and impact of ill health pre-

vention.

THE RECESSION, THE COALITION 
GOVERNMENT AND THE CURRENT NHS 
REFORMS

Although commissioned by the outgoing Labour 
government, the incoming Conservative-led coalition 
has indicated that it accepts the recommendations, 
although it has yet to respond in any detail. :eir 
implementation will be taking place at a time of 
unprecedented austerity in public spending in Eng-
land and during the most radical reform of the NHS 
since its inception; challenges that run the risk of 
negating any positive e¢ects of individual policy ini-
tiatives to reduce health inequalities. 

:e global 4nancial crisis that began in 2008 dealt a 
major blow to the UK economy as tax revenues col-
lapsed at the same time as massive sums of money 
were being used to bail out failing commercial banks 
that had indulged in reckless policies [17]. It quickly 
became clear that di¬cult policy choices would have 
to be made about public spending and the debate 
around how and when to reduce the large budget de4-
cit was central to the debates in the run up to the May 
2010 UK general election.

:e new government has pursued large and 
extremely rapid cuts in public expenditure, actions 
that many commentators view as ideologically driven. 
:e 2010 Comprehensive Spending Review (CSR) set 
out how the Coalition Government will carry out its 
de4cit reduction plan [18]. :e cuts in non-health sec-
tor public spending a¢ecting welfare, incapacity ben-
e4t, working tax cred¬its, childcare funding and hous-

ing are unprecedented, averaging 25% over the next 
parliament but reaching an estimated 34% for some 
government departments (enough to wipe out the 
entire higher education, prison and courts systems 
when applied to the corresponding departments) [19].  
Many of these cuts involve an attack on universalism, 
and in particular what are labelled “middle class ben-
e4ts”. While the o¬cial line is that these go to those 
who do not need them, they also create a situation in 
which the middle class no longer see any personal 
bene4t from the welfare state and thus are less likely to 
support it.

Furthermore, a number of economists suggest that 
the severity of the crisis is being overstated, and that 
greater government spending may be required for 
economic recovery, noting that the UK’s underlying 
debt, as a share of gross domestic product, remains 
less than that of many other industrialised countries, 
it has longer than many other countries before it is 
required to re4nance loans, and the actual de4cit in 
2009-10 was considerably less than expected. :e 
recently created O¬ce of Budget Responsibility has 
reduced its estimate for growth as a result of the 4scal 
tightening in the budget and there are now serious 
concerns that the government’s policies could lead to a 
further recession.

It is clear that the policies being pursued will have 
profound consequences for public health for many 
years [19.] Cuts totalling 28% over four years in local 
government spending will add to the pressures on the 
NHS. 

In July 2010 the coalition government published a 
White Paper, Equity and Excellence: Liberating the 
NHS [20] that set out the Government’s long-term 
vision for the future of the NHS. :e government’s 
actual intentions are extremely unclear, although they 
do envisage a substantially greater role for private 
companies and remove the requirement by govern-
ment to ensure a comprehensive service, and the sub-
sequent parliamentary Bill has attracted enormous 
controversy. At the time of writing it seems unlikely 
that it will be accepted by the second chamber, other 
than in a substantially modi4ed form. On 4th April 
2011 the government was forced to pause its progress 
and engage in an unprecedented “listening exercise” 
to communicate its intentions to health professionals 
and the public, although with little success. However, 
the government has begun the process of implementa-
tion even before the legislation is in place, leading to 
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a massive organisational disruption as key sta¢ leave 
bodies that are scheduled to be abolished.

:e massive cuts in the public sector have yet to be 
fully implemented; many of the half million public 
sector jobs that are to disappear will only do so over 
the coming months. However, when coupled with cuts 
to welfare, incapacity bene4t, working tax cred¬its, 
childcare funding, housing allowances, and other 
areas, health and social care services will face growing 
pressures.

Rising unemployment will inevitably have grave impli-
cations for the most vulnerable in society. Research on 
previous economic crises has shown how greater 
unemployment is associated with increased suicide 
rates. Yet it also shows that, with increases in social 
welfare and in particular active labour market policies 
that keep people in work or return them rapidly to the 
workforce, this is not inevitable [21].

In high income countries like England, food price 
in;ation during the recession has led to consumers 
spending less on food overall, while buying relatively 
cheaper, poorer quality foods to save money. In the US 
and UK, the price of energy dense, nutrient poor foods 
has tended to rise less than that of healthier products, 
making them more a¢ordable. Consequently, fast food 
and so drink companies such as McDonald’s have 
been recording windfall pro4ts despite the overall fall 
in consumer spending. :is a¢ects not only individual 
consumers but also social policy responses, with high-
er prices of healthy ingredients squeezing school meal 
budgets and reducing values of welfare food vouchers. 
As increasing costs of basic foodstu¢s further erode 
the purchasing power of poor people, the quality of 
their diets is likely to su¢er, exacerbating health 
inequalities [22].

:e Institute for Fiscal Studies has concluded that 
the spending review’s impact is regressive because 
some of the biggest losses will be felt by those who 
bene4t most from the public services that are being 
cut. :e heaviest users of such services are the poor, 
and without new jobs in the private sec¬tor to absorb 
the newly unemployed, the ranks of the poor will 
inevitably grow. It is also possible that the hidden 
economy in cigarette and alcohol smuggling will grow, 
with negative consequences for public health [23].

CONCLUSION

Despite being one of the 4rst countries to describe 
the scale and nature of health inequalities, England 
has had limited success in narrowing them. :e rea-
sons are, at least in part, political. During the 1980s 
and early 1990s the Conservative government refused 
even to acknowledge their existence. :e Labour gov-
ernment that came to power in 1997 did implement a 
range of policies designed to narrow them but, while 
removing large numbers of children from poverty, 
failed to tackle other deep-seated problems. :e cur-
rent Conservative-led government has spoken exten-
sively about the need to improve social mobility but it 
sees the welfare state as a barrier to this goal, entrench-
ing rather than overcoming disadvantage. However, it 
seems unable to articulate its true intentions, perhaps 
because of a fear that they will be rejected by a public 
that retains a basic belief in solidarity. Unfortunately, 
this solidarity is under unprecedented attack from ele-
ments of the largely right-wing press so, given the gov-
ernment’s attack on universalism, there must be fears 
about whether it can be sustained in the future [24].
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