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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Társadalmi 
Sebezhetőség és Egészség (Vulnerability and Health) 
Együttműködési Központjának nevezte ki a Debrece-
ni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Nép-
egészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézetét.

A WHO a kinevezésével az Intézet nemzetközi vi-
szonylatban is kiemelkedő tudományos munkáját, va-
lamint többéves múltra visszatekintő hozzájárulását az 
egészségfejlesztés, a népegészségügy és a hátrányos hely-
zetű lakossági csoportok, különös tekintettel a roma la-
kosság egészségi állapotának javítását célzó tudomá-
nyos kutatások fejlődéséhez ismerte el – hangsúlyozta 
Jakab Zsuzsanna, a WHO Európai Regionális Iroda 
regionális igazgatója.

Jakab Zsuzsanna, a DE OEC VII. Kapcsolat Napján, 
a Debreceni Regionális Egészség Fejlesztési Központ 
záró rendezvényén „Egészség a jövő Európájában: 
Health 2020” címmel előadást tartott a következő év-

tized egészségügyi programjáról, és átadta a WHO 
Együttműködési Központ létesítési dokumentumát  
Dr. Ádány Róza egyetemi tanárnak, a Népegészségügyi 
Kar dékánjának, az Együttműködési Központ vezető-
jének.

A Megelőző Orvostani Intézet, mint a WHO Együtt-
működési Központja a jövőben kutatásokat végez a ro-
mák egészségi állapotának és az azt meghatározó té-
nyezőknek méltányos és összehasonlítható jellemzése 
érdekében, foglalkozik a hátrányos helyzetű lakossági 
csoportokkal kapcsolatos tudományos evidenciák és ha-
tékony gyakorlatok gyűjtésével, elemzésével és terjesz-
tésével. Ezen kívül az európai tagállamok döntéshozói 
számára szervez szakmai rendezvényeket és szervezeti 
kapacitás-fejlesztési képzéseket a roma lakosság egész-
ségi állapotával kapcsolatos kutatásokról, kutatási mód-
szerekről, a társadalmi-gazdasági tényezőknek a romák 
egészségi állapotára gyakorolt hatásairól.

WHO Kollaborációs Központ létesült a Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Karán

Pusztai Zsó�a, Jakab Zsuzsanna, Ádány Róza és Piroska Östlin a megbízó levéllel



Két évre szóló együttműködési megállapodás

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és 

az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája között

(2012–2013)*

* A hivatalos dokumentum másolata
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Despite the signi  ̂cant increase in the life expectancy since the mid1990s, Hungary still ranks
among the lowest in Europe with regard to life expectancy at birth. Similar to other EU
countries the main causes of mortality are diseases of the circulatory system, cancer and
external causes. � is pattern has remained essentially unchanged since 2000, and mortality
from each of these causes continues to be higher than the EU27. Lifestyle factors - especially
the traditionally unhealthy nutrition, alcohol consumption and smoking - still play a very
important role in shaping the overall health of the population, and increasing prevalence of
obesity and smoking and alcohol consumption in the younger population poses new
challenges. Hungary has kept communicable diseases under control with broad immunization
programs of high coverage. Concerns about health in Hungary are not limited to its lagging
behind the EU countries of similar level of economic development, but also on persisting
geographical and social inequalities in health. � ere is signi  ̂cant gap between regions with
the highest and lowest healthy life years expectancy at birth. � e di� erence is partly
attributable to disadvantaged population and social groups, especially the Roma minority,
whose concentration is the greatest in the region of Northern Great Plain. Unemployment is
much higher in the Roma population than among ethnic Hungarians, and many live in slum
conditions without running water and sewerage.

A variety of reforms have been implemented and reform attempts made during the last
decade. � e most important of these aimed to reshape the stewardship and organisation of the
Hungarian health care system in several ways. During this period, cost-containment has
remained the dominant health policy objective, and public expenditure on health has declined
substantially, falling to 5.2% of GDP in 2008. � e reforms of stewardship covered several
areas, such as strengthening the care coordination system; introducing new ways to regulate
the capacity of providers; supporting the corporatization and outsourcing of public providers;
encouraging intersectoral cooperation to implement the National Public Health programme;
introducing managed competition to the social health insurance system by replacing the
NHIF A/HIF with multiple health insurers under partial private ownership; and setting up the
Health Insurance Supervisory Authority. Several useful technical improvements have been
achieved, especially in the area of health  ̂nancing. � ese include the successful introduction
of the health technology assessments; creating incentives to increase generic competition
among the pharmaceuticals reimbursed by the NHIFA; and the implementation of a
computerized system that draws on the NHIFA registration database to clarify patients’
entitlement status.

� e current government would like to address the increasing human resource crisis. � e new
health system care strategy of the government was accepted in form of government resolution
in June 2011 with special emphasis to the reorganization of the service delivery through using
a new care coordination model. � e National Assembly clearly signed its commitment to
public health with the approval of a new smoke free legislation that will make public places,
restaurants, bars and workplaces in the country smoke free with e� ect from January 2012 in
line with WHO FCTC 8. Article, and also made a new act on the public health excise tax on
the production of certain foods and drinks.

� is document constitutes the Biennial Collaborative Agreement (BCA) for 2012–2013
between the World Health Organization Regional O~  ce for Europe and the Ministry of
National Resources of Hungary on behalf of its government for the biennium 2012-2013.

2

Introduction
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� is 2012-2013 BCA is part of a provisional Medium-term framework for collaboration
between the WHO Regional O~  ce for Europe and the Ministry of National Resources of
Hungary for the six-year period 2008-2013, which corresponds to the period covered by the
WHO Medium term strategic plan (MTSP 2008-2013). � e document re� ects the new vision
of the WHO Regional O~  ce for Europe as approved by the sixtieth Regional Committee for
Europe - Better Health for Europe, as well as the concepts, principles and values underpinning
development of the new WHO Regional O~  ce for Europe’s new Country Strategy and the
European Policy for Health - Health 2020.

Achieving the objectives of the BCA is the responsibility of both the WHO Secretariat and the
government of the individual Member State.

� is document represents a practical framework for collaboration which has been elaborated
through successive consultations between the national health authorities and the WHO Europe
Secretariat.

� e agreed medium-term priorities for collaboration 2008-2013, speci  ̂ed in Part 1 of the
document, were taken as the starting point for the process leading to the speci  ̂c priority
outcomes for collaboration. In 2010, the sixtieth session of the Regional Committee

approved new strategic priorities of work, which re" ect the main issues faced by most

Member States in the WHO European Region and which are addressed through the

development of the new European Policy for Health - Health 2020. Among these key

priorities, the following are highlighted: strengthening health systems, particularly

primary health care; rejuvenating public health, including improved surveillance, disease

prevention and health promotion; tackling behavioural health determinants and risk

factors; controlling noncommunicable diseases such as heart disease, cancer and

diabetes; addressing communicable disease incidence, with particular reference to

poliomyelitis, HIV/Aids, MDR-TB, measles and malaria; implementing international

health regulations; ensuring emergency preparedness; supporting progress in

Environment and Health; and fostering the harmonization of health information systems

and knowledge sharing throughout the region. � e priorities and outcomes detailed in this
agreement are based on those key priority areas. � e outcomes are based on analyses of the
public health situation of the Region and input from national health authorities, while they
also take into account WHO global priorities (World Health Assembly and Regional
Committee resolutions), policy directions and country priorities and re� ect the WHO strategic
assessment.

Outcomes represent uptake by Member States, and their achievements are the joint
responsibility of the individual Member State and the Secretariat. For each outcome (i.e.
expected result), a number of outputs (products and services) are de  ̂ned to enable and
facilitate uptake by Member States. � e delivery of these outputs is the responsibility of the
Secretariat.

� e document is structured as follows:

1.    Part 1 includes health impact aimed for through the agreed medium-term priorities and
objectives for collaboration for the period 2008-2013, to be the focus of the joint
e� orts of the individual government and WHO Secretariat. It also describes the
speci  ̂c priorities to be achieved during 2012 – 2013.

3
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2.  Part 2 includes sections on the budget for the BCA, its  ̂nancing and the mutual
commitments by the WHO Secretariat and individual government.

An Annex to this BCA includes a summary of priority outcomes as well as outputs and
mode of delivery. � ree modes are envisioned:

-   � e intercountry mode, which addresses the common needs of countries
through region-wide approaches. It is expected that an increasing part of the
work will be delivered in this way.

-    � e multicountry mode is used when an output within an outcome is relevant
to a limited number of countries. � e resources that exist within the group will
be deployed optimally.

-   � e country-speci# c mode of operation is used for outputs that are highly
speci  ̂c to the needs and circumstances of individual countries. It will continue
to be important and the chosen mode of delivery in many cases.

4
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� e Medium-term priorities (part 1) provide a provisional framework for collaboration for
2008-2013. � e medium-term priorities may be revised every two years by mutual
agreement, where prevailing circumstances indicate a need for change.

� e biennial priority outcomes and outputs for 2012–2013, presented in the Annex, may be
amended by mutual agreement in writing between the WHO Regional O~  ce for Europe and
the individual country as a result of, for instance, changes in the country’s health situation,
changes in the country capacity to implement the agreed activities, speci  ̂c needs emerging
during the biennium, or changes in the Regional O~  ce’s capacity to provide the agreed
outputs, or in light of changes in funding. Either party may initiate amendments.

A� er the Biennial Collaborative Agreement is signed, the government will identify/con  ̂rm
responsible national focal points for each of the priority outcomes as well as appoint an
overall national counterpart to liaise with all national focal points on a regular basis. � e
national counterpart will be responsible for the overall implementation of the BCA on the part
of the ministry, while the Head of the WHO Country O~  ce (HWCO) will be responsible on
behalf of WHO. � e BCA workplan, including planned outputs and implementation schedule,
will be agreed accordingly. Implementation will start at the beginning of the biennium 2012–
2013. � e Regional O~  ce will provide the highest possible level of technical assistance to
the country and shall be facilitated and supported by the country o~  ce or other modalities
present in the country. Overall coordination and management of the country workplan is the
responsibility of the HWCO.

WHO budget allocation for the biennium indicates the estimated costs of providing the
planned outputs predominantly at country level, including the cost of sta�  in countries
required to implement the country workplan. � e funding will come from both WHO
corporate resources and any other resources available through WHO. � ese funds should not
be used to subsidize or  ̂ll  ̂nancing gaps in the health sector, as a supplement to salaries or
for the purchase of supplies. Purchases of supplies and donations within crisis response
operations or as part of demonstration projects will continue to be funded through additional
mechanisms in line with WHO rules and regulations.

� e value of WHO technical and management sta�  based in the Regional O~  ce,
Geographically Dispersed O~  ces (GDOs) and of the input of the Country O~  ce for
delivering planned outputs is not re� ected in the indicated budget, and hence the  ̂gures
greatly understate the real value of the support to be provided to the country. � e funds
included in this Agreement are the Organization’s funds allocated for Regional O~  ce
cooperation within the country workplan.

� us, the value of WHO contribution goes beyond the indicated monetary  ̂gures in this
document, as it includes technical assistance and other inputs from HQ, RO, GDOs and
unfunded inputs from COs.

5

Terms of Collaboration
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� e corporate resources (Assessed contributions, CVCA1, and WHO Regional O~  ce for
Europe Flexible2 resources) will predominantly be used to ensure full achievement of the
regional Key Priority Outcomes (KPO) as described in the document “! e Programme budget 
as a strategic tool for accountability” (RC61/Inf.Doc/10).

� e value of government input – other than what might be channelled through the WHO
Secretariat – is not estimated in the BCA.

It should also be noted that this Biennial Collaborative Agreement is open to further
development and contributions from other sources in order to supplement existing shared
objectives or to introduce activities that have not been included at this stage.

In particular, the WHO Regional O~  ce for Europe will facilitate coordination with WHO
headquarters in order to maximize the e� ectiveness of country interventions in the spirit of
the “One WHO” principle.

I CVCA (Core Voluntary Contributions Account) = O~  cial Development Assistance (ODA) funds provided
� exibly and globally to WHO by donors for funding activities in support ofODA-eligible countries
2 WHO Regional O~  ce for Europe Flexible funds are voluntary funds provided � exibly at the level of the WHO
Regional O~  ce for Europe

6
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� e following priorities for collaboration for 2008–2013 were selected in response to public
health concerns and ongoing national e� orts to improve the performance of the health system.

1.   PRIORITY 1: Scaling up control and prevention of major non-communicable

diseases

•   Objective 1: To develop prevention tools and to have incorporated them in the NCD
health policy strategy in order to decrease the number of suicide in Hungary.

•  Objective 2: To support the implementation plan of national strategy on alcohol in
order to decrease the number of alcoholic patients and related morbidity.

•   Objective 3: To improve the multi-sectoral detection and prevention of children and
adolescents with special emphasis on mental health.

2.   PRIORITY 2: Functional and structural reorganization of the health service delivery

to meet the changing population health care needs

•  Objective 1:  To complete the monitoring tool for quality and safety in order to
strengthen the performance measurement in health policy and to provide baselines for
planning and evaluation decisions.

•   Objective 2:   To institutionalise regular reporting of perfom1ance measures by MoH
based on the elaborated monitoring tools.

•  Objective 3:  To improve the catastrophe preparedness of the Emergency Medical
Services.

3.   PRIORITY 3: Support to the implementation of health # nancing reform through

improved stewardship

•  Objective 1:  To complete the health  ̂nancing monitoring tool with elaborating
additional indicators for e~  ciency and  ̂nancial sustainability.

•   Objective 2:   To increase the market e~  ciency of the essential generic medicines and
the access to generic medicines.

4.  PRIORITY 4: Environment and Health

•    Objective 1:  To support the implementation and to achieve the main goals of Parma
Declaration

� e above agreed Medium-term priorities for collaboration 2008–2013 were taken as a
starting point, while the new vision of the WHO Regional O~  ce for Europe as approved by
the sixtieth session of the Regional Committee for Europe - Better Health for Europe, as well
as the concepts, principles and values underpinning the development of the Regional O~  ce’s
new Country Strategy and the European Policy for Health – Health 2020 were taken into
account. � e aim of the Biennial Collaborative Agreement (BCA) is to impact health, i.e., to

7

PART 1. Medium-Term priorities for collaboration for 2008-2013

and priorities for 2012-2013
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raise the level of health and reduce the inequity in the distribution of health within the
population.

� e agreed medium-term priorities facilitate the strategic orientation of collaboration and
serve as a basis for focusing collaboration on a select number of priority outcomes (uptake by
Member States) deemed feasible to achieve and essential to improving the health situation and
where WHO can make a unique contribution.

� e 2012-2013 Priorities are as follow:

PRIORITY: European Health Policy – Health 2020

Health 2020 aims to o� er overarching framework of governance and policy for health,
comprising strategic approaches, such as whole-of-society and whole-of-government
approach as well as addressing social detenninants of health. Several policy documents tried
to address the intersectoral, multilevel national collaboration with a particular focus on non-
communicable diseases in Hungary, yet a sustainable and appropriate organizational
framework is needed in several respects. Capacity building programs will promote key
national stakeholders both at central and local level in mastering their governance for action
on SDH, health inequities and HiAP approach with particular emphasis on vulnerable and
Roma population as well as development of a National Health Plan. Work with the Hungarian
SDH/Health Equity Collaborative Working Group set up in the current BCA would further
strengthen scienti  ̂c and policy partnerships for improved governance of SDH and Health
Equity.

PRIORITY: Health Systems strengthening and Public Health

Hungary needs to have an overreaching, evidence-based strategy for mobilizing resources for
health at government level in order to properly address the challenges of broader economic
policy objectives and the escalating health care professionals human resource crisis emerging
in the country. � e planned outputs aim to endorse to strengthen the institutional capacity to
monitor and analyze the health workforce dynamics; to create evidence-based health
 ̂nancing polices to sustain existing achievements of universal health coverage; to develop

policy framework for performance assessment of the health system that is taking into account
inequity aspects; and  ̂nally to mobilize and use inputs across international boundaries to
assess hospital reforms and phannaceutical policy.

PRIORITY: Non-Communicable Diseases, Health Promotion and Healthy Lifestyles

Hungary has recently adopted a new legislation on smoke free places and on food tax policy
as well as current update of a new National Public Health program is taking place. Technical
assistance and policy advice to assess and evaluate the economic and health impacts of these
measures as well as capacity building programs to strengthen their implementation and
development of local alcohol policies would be provided.

PRIORITY: Health Information, Evidence, Research and Innovation

� e planned activities will support follow up to 2011 Hungarian EU Presidency
priorities. Capacity for translating the best available research and evidence into policy
responses will be strengthened.

8
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2.2   Commitments

� e individual government and the WHO Secretariat jointly commit to work together to
mobilize the addicional funds required to archieve the Outcomes de  ̂ned in this agreement.

2.3.1          Commitments of the WHO Secratariat

WHO agrees to provide, subject to availability to funds and its rules and regulations, the
outputs de  ̂ned in the Annex. Separate agreements will be concluded for any local cost
subsidy or direct  ̂nancial cooperation inputs at the time of execution.

2.3.2          Commitments of the Government

� e Government shall engage in the policy and strategy formulation and implementation
processes required and provide available personnel, materials, supplies, equipment and local 
expenses necessary for the uptake of the priority outcomes identi# ed in the Annex.

9
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� is Annex is subject to further amendments as stipulated in the Terms of Collaboration of
the BCA.

PRIORITY: European Health Policy – Health 2020

10

Annex: Priority Outcomes and Outputs

SO Outcomes Outputs

Mode of delivery

Country 
speci  ̂c 

(CS)

Multi 
country 

(MC)

Inter
country 

(IC)

7 Improved capacity and uptake
for governance for action on
the social determinants of
health and health inequities
within the Health 2020 Policy
Framework and consistent to
WHA 62.14

1) Capacity Building
Programme to strengthen
know how and skills to
implement whole of
government and society
approaches to SDHI Equity.
Including exchange of
promising practices and
innovations in policy
formulation, investment,
delivery and accountability for
health equity

X

2) IFH Regional Lab-
Investment for Health Equity
in Development at the
Regional Level

X

3) Support the development of
a National Health Plan based
on multisectoral collaboration
to accelerate progress towards
achieving health and health
equity on country speci  ̂c
base. To include an appraisal
of policies and governance
options for addressing SDH &
Health Equity

X

7 Member States
systematically use analyses of
gender, and other social and
economic determinants and
health inequalities to inform
the development,
implementation, monitoring
and or evaluation of health
policies & programmes and in
a transparent and accountable
way.

1) Intercountry mixed-meth-
ods
5 day workshop (using 2009
KISH event as model) and as
part of the capacity building
program

X
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PRIORITY: Health Systems strengthening and Public Health

11

SO Outcomes Outputs

Mode of delivery

Country 
speci  ̂c 

(CS)

Multi 
country 

(MC)

Inter 
country 

(IC)

10 Hungary strengthens its
institutional capacity to
monitor and analyse health
workforce dynamics and
developments, to formulate,
implement and evaluate
evidence- informed policies
and strategies, and to
promote e� ective health
workforce interventions in
order to improve health
outcomes.

1) Technical support and
consultancy provided for
establishing national HRH
Observatory

X

2) Sub-regional policy dialogue
on better managing health
professional mobility and
implementation of the WHO
Global Code of practice

X

3) Technical guidance and
capacity building to adopt,
apply and use WHO tools and
frameworks for the
implementation of the WHO
Global Code at national level

X

10 Health  ̂nancing policies
implemented in Hungary to
make progress towards, or
sustain existing
achievements of, universal
health coverage, with
attention to minimizing the
negative e� ects of the
 ̂nancial crisis on the health

1) Technical support on
developing a strategic policy
framework for health  ̂nancing
with a focus on revenue
collection to ensure stable and
sustainable � ow of funds for
health to maintain universal
coverage

X

7 Greater capacity and
commitment among Member
States to better meeting the
right to health and health
needs of poor, vulnerable and
socially excluded groups
(VGs) with particular
emphasis on action for
migrants and Roma
populations.

1) Involvement of HUN
representatives in multi-
country activities on Roma
health (focusing on MDGs 4
and 5 in the context of the
Roma Decade)

X

2) Identi  ̂cation of a
microregion or municipality
appropriate for an assessment
of health system access
barriers and wider
determinants of health, as well
as the potential development
of a local action plan and/or
pilot project

X
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sector and ensuring that
 ̂nancing and service

delivery arrangements for
priority personal and public
health services are well
aligned.

10 Hungary applies a strategic
and systematic approach to
health policy development
and implementation by
developing/evaluating
national and/or sub-national
health plans and strategies or
by assessing the
performance of their health
system.

1) Technical support to the
institutionalization of the HSPA
framework, based on the
elaborated monitoring tools in
the former BCA’s taking into
account inequity aspects

X X

10 Hungary is equipped with 
and use evidence on their
own health system, the
health system of other
countries and ongoing
evidence updates to support
decision making, and reform
processes.

1) Development of WIKI HiT
including provision of
dedicated researcher time at
Semmelweis institute to assume
responsibility for country
monitoring and updating.
Participation in training on the
WIKI facility through
engagement with the OBS NLI
network

X

10 Member States mobilize and 
use Inputs from across 
disciplines and international 
boundaries and the 
principles of knowledge
brokering to bring evidence
to bear on policy decisions
and on the assessment and
evaluation of the impact of
reforms.

1) Central Europe Policy
Dialogue series 2012 -
participation of ministerial
delegation with WHO CO
involvement � eme: Hospital
reforms

X

2) Central Europe Policy
Dialogue series 2013 -
participation of ministerial
delegation with WHO CO
involvement � eme:
Pharmaceutical costs

X



hírek, események

népegészségügy / 90. évfolyam 1. szám (2012)

18

PRIORITY: Non-Communicable Diseases, Health Promotion and Healthy Lifestyles

13

SO Outcomes Outputs

Mode of delivery

Country 
speci  ̂c 

(CS)

Multi 
country 

(MC)

Inter 
country 

(IC)

6 Multi-sectoral policies and 
strategies established within
Member States to increase
the level of implementation 
of the WHO FCTC by using
the MPOWER framework.

1) Policy tools, including
evaluation tool of programmes
and policies, with special
attention to taxation and
marketing policies

X

2) Best practices for
strengthening capacity to
implement the WHO FCTC
with special focus on smoke-
free public places

X X

6 Tobacco surveillance system
built on sustainability, 
standardization and 
comparability across
countries and presenting data
in a disaggregated format for
more e� ective policy
formulation

1) Capacity building and
technical assistance to
implement youth survey

X X

2) Capacity building and
technical assistance to use
survey data for sound and
evidence based policy making
in line with WHO FCTC and
its guidelines

X

6 Strengthened national
programmes on alcohol in 
line with European Alcohol 
Action Plan 2012-2020 

1) Development,
implementation and follow up
of local alcohol policies and
participate in yearly regional
alcohol meetings

X X

6 Hungary has implemented 
 ̂scal and other policy 

interventions to create 
supportive environments for 
NCO prevention and control

1) Support the evaluation of
the health and economic
impacts of the introduced
excise tax on selected food
products and elaborate the way
how to earmark the revenue
from the tax to public health
services

X
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PRIORITY: Health Information, Evidence, Research and Innovation

14

SO Outcomes Outputs

Mode of delivery

Country 
speci  ̂c 

(CS)

Multi 
country 

(MC)

Inter 
country 

(IC)

10 Increased uptake of high 
quality, internationally
harmonized information and
evidence based analytical 
products for planning
monitoring and evaluation 
of health situation and 
inequalities

1) Enhanced analytical
outputs for di� erent reports
and other dissemination and
communications products

X

2) Available national core
health data sets MS allowing
analysis of health needs and
inequalities to inform decision
makers at national and sub-
national level

X

10 Increased uptake of tools
such as policy briefs and
evidence syntheses for the
translation of evidence into
policy and uptake of
capacity building initiatives
for evidence-informed
policy

1) Preparatory work of
establishment of EVIPnet
EURO. Countries work
together to identify key
priority ( public) health
issues in their countries and
potential organization of an
initial workshop on
mobilising the best available
research to work through
policy responses to priority
issues

X
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LIST OF ABBREVIATIONS

General abbreviations

AC – Assessed contributions
BCA – Biennial Collaborative Agreement
CVCA – Core Voluntary Contributions Account
HWCO – Head of the WHO Country O~  ce
HQ – World Health Organization headquarters
KPO – Key Priority Outcome
MTSP – WHO Medium Term Strategic Plan
ODA – O~  cial Development Assistance
SO – Strategic objective
VCS – Speci  ̂ed Voluntary Contributions

Technical abbreviations

MDG – Millennium Development Goals

PHC – Primary Health Care

SDH/HI – Social determinants of health and inequities

NHPS&P – National health policies, strategies and plans

WHO FCTC – WHO Framework Convention on tobacco control

MPOWER – A Policy package to reverse the tobacco epidemic (Monitor, Protect,
O� er, Warn, Enforce, Raise)

NCD – Non-communicable diseases

IHR – International Health regulations

NFPs – National focal points

M/XDR-TB – Multidrug and extensively drug resistant TB

HiT – Health in transition
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Pusztai Zsófia

Összefoglalás: Tekintettel az országok között és azokon belül egyre növekvő méltánytalan egyenlőtlensé-
gekre, melyeket a kedvezőtlen gazdasági körülmények tovább növelhetnek, az EVSZ Európai Regionális 
Irodája egy új európai egészségpolitika, az “Egészség 2020” kidolgozását tűzte ki célul, melynek egyik fő 
célja az egészség-egyenlőtlenség csökkentése. Összhangban az európai törekvésekkel a magyar egészség-
ügyi kormányzat és az EVSZ közötti kétoldalú együttműködési megállapodás keretében egyetemek és nép-
egészségügyi intézet vezető szakértőinek bevonásával munkacsoport alakult, mely ajánlásokat fogalmaz 
meg az egészség-egyenlőtlenségek hatásosabb kezelése céljából, többek között a kormányzási folyama-
tok, az ágazatközi együttműködések és az egészségpolitikai kapacitások fejlesztéséhez.
Kulcsszavak: az egészség társadalmi meghatározói, egészség-egyenlőtlenség, munkacsoport, ágazatközi 
együttműködés, kapacitásfejlesztés

Summary: Considering the growing inequities within and between the countries of the European Region  
that are increased by unfavourable economic condition, the Regional O6ce for Europe of the World Health 
Organization is developing a new European health policy, the ‘Health 2020’, one of the main goals of which 
is to decrease health inequity. In line with the European process and based on a bilateral agreement between 
the Hungarian Health Governance and the WHO Regional O6ce for Europe an SDH/HI  collaborative work-
ing group was established with the overall objective of developing practical recommendations for tackling 
the social determinants of health and health equity issues in Hungary, including development of gover-
nance mechanisms, further strengthening intersectoral collaboration and support capacity building tar-
geting all levels of the government.
Keywords: social determinants of health, health inequity, working group, intersectoral collaboration, capacity building

Áttekintés a WHO – Egészségügyi Világszervezet 
(EVSZ) – „Az egészség társadalmi meghatározói
és egészség-egyenlőtlenségek” program 
tevékenységéről Magyarországon

Review of the current activities of the WHO „Social 
determinants of health and health inequity” 
program in Hungary

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

BEVEZETÉS

Több éve számos ország egészségpolitikájának meg-
fogalmazott célja az egészség egyenlőtlenségek csökken-
tése. Az Egészségügyi Világszervezet is évtizedek óta ar-
ra törekszik, hogy a kormányzatok fokozott ^gyelmet 
fordítsanak az egészséget meghatározó társadalmi té-
nyezőkre, ^gyelembe véve mind az országok között, 
mind azokon belül egyre növekvő méltánytalan egyen-
lőtlenségeket.

E munka keretében az EVSZ Egészség Társadalmi 
Meghatározóival Foglalkozó Bizottságának (CSDH) 
[1] 2008-ban kiadott ajánlásai, melyek a magyar szak-
irodalomban már részletes bemutatásra kerültek [2], 
valamint az Európai Unió [3, 4] szakértői tanulmánya 
széleskörű bizonyítékokkal szolgálnak arra vonatko-
zóan, hogy az elkerülhető és méltánytalan egészségi 
egyenlőtlenségek okai elsősorban az egészséget meg-
határozó tényezők társadalmi eloszlásában találha-
tóak.

eredeti közlemények

22 népegészségügy / 90. évfolyam 1. szám (2012)



A jelentős egyenlőtlenségek az egészségi állapotban 
– újkeletű kifejezéssel élve egészség szakadék – az új 
évezred első évtizedének eltelte után is jelen vannak még 
Európán belül, sőt egyes, az egészség terén fennálló 
egyenlőtlenségeket tovább növelhetik a kedvezőtlen gaz-
dasági körülmények, valamint a fokozódó mértékben 
idősödő európai népesség okozta demográ^ai kihívás 
és a klímaváltozás is. Más európai országokhoz hason-
lóan Magyarországnak továbbra is súlyos gazdasági vál-
ság kihívásaival kell megküzdenie. Nagyon fontos len-
ne, hogy a válság leküzdésével kapcsolatban bevezetett 
kormányzati intézkedések ne növeljék tovább az egész-
ségi és társadalmi egyenlőtlenségeket. A CSDH Bizott-
ság ajánlásainak végrehajtásával kapcsolatos fő kihívás 
Magyarországon is elsősorban az, hogy mennyiben si-
kerül a kidolgozott ajánlásokat megfelelő szervezeti kör-
nyezetben alkalmazni. 

A kedvezőtlen tendenciákat is ^gyelembe véve az 
EVSZ Európai Regionális Irodája 2010-ben célul tűzte 
ki egy új európai egészségpolitikai koncepció az “Egész-
ség 2020” kidolgozását, amelyet az idei Regionális Köz-
gyűlésen fogadhatnak el a tagállamok, meghatározva 
ezzel az EVSZ 2020-ig tartó [5], az EU-val összhang-
ban levő európai stratégiáját, melynek egyik fő célja az 
egészség egyenlőtlenség csökkentése. Az előkészítő mun-
ka keretében Sir Michael Marmot vezetésével egy Bi-
zottság áttekintette, elemezte és javaslatokat fogalma-
zott meg az európai problémák lehetséges megoldása-
ira, melynek előzetes eredményeit 2011 októberében 
az egészség társadalmi meghatározóival foglalkozó Rio 
de Janeiro-i világkonferencia [6, 7] keretében ismer-
tették. A Bizottság részletes munkáját, az európai átte-
kintést, a lehetséges kiemelt cselekvési területeket, va-
lamint a magyar vonatkozásokat a Népegészségügy cí-
mű folyóirat 89. évfolyam 2. számában [8] már bemu-
tattuk, az alábbiakban a tanulmány publikálása óta el-
telt időszakban megkezdett tevékenységekről számo-
lunk be.

A NEFMI ÉS AZ EVSZ KÖZÖTTI MEGÁLLA-
PODÁSBAN MEGHATÁROZOTT TEVÉKENY-
SÉGEK A 2011–2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

A mindenkori egészségügyi vezetés és az EVSZ kö-
zötti kétoldalú együttműködési megállapodások kere-
tében kétéves ciklusokban különféle fejlesztési projek-
tek valósulnak meg összhangban a regionális és ország-
speci^kus prioritásokkal. Ezek a projektek minden eset-

ben a magyar egészségügyi rendszer jobb működését 
támogatják mindenekelőtt az egészségpolitikai kapa-
citások növelésével. Az elmúlt években az EVSZ pro-
jektek a népegészségügyi stratégiai gondolkodás meg-
erősítésében jelentős szerepet játszottak.

A jelenlegi kétéves együttműködés előkészítéseként 
2011 nyarán az egyetemek és népegészségügyi intéze-
tek vezető szakértőinek bevonásával megalakult „Az 
egészség társadalmi meghatározói és egészség-egyen-
lőtlenségek magyarországi munkacsoportja” (további-
akban: Munkacsoport).  A Munkacsoport tevékenysé-
ge összhangban van a készülő „Egészség 2020” egész-
ségpolitikai keretrendszerrel, és ajánlásokat fogalmaz 
meg az egészség-egyenlőtlenségek hatásosabb kezelé-
se céljából, többek között a kormányzási folyamatok, 
az ágazatközi együttműködések és az egészségpolitikai 
kapacitások fejlesztéséhez.

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES 
BEMUTATÁSA

A program nagymértékben épít az elmúlt évtizedek 
során a magyar szakemberek, kutatók által felhalmo-
zott tudásra, publikációkra és a rendelkezésre álló 
adatbázisokra. A szakemberek közül többen meghí-
vott szakértőként részt vesznek majd a tervezett mun-
kában. 

1. A munkacsoport tagjai megalakuláskor:

Prof. Ádány Róza 
(DE Népegészségügyi Kar, dékán)

Dr. Gaál Péter 
(SOTE EMK, megbízott igazgató)

Dr. Kaposvári Csilla
(EgészségMonitor, ügyvezető)

†Prof. Kopp Mária 
(SOTE Magatartástudományi Intézet, kutatási igazgatóhelyettes)

Dr. Kósa Karolina 
(DE Népegészségügyi Kar, Egészségfejlesztési Tanszék, tanszékvezető)

Prof. Orosz Éva 
(ELTE TÁTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék, 
tanszékvezető)

Prof. Szilárd István 
(PTE Orvostudományi Kar, vezető tanácsadó) 

Dr. Vitrai József 
(Országos Egészségfejlesztési Intézet, vezető tanácsadó)

Dr. Vokó Zoltán 
(Országos Egészségfejlesztési Intézet, főigazgató)
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Dr. Erio Ziglio 
(EVSZ Velencei Iroda)

Sarah Simpson 
(EVSZ Velencei Iroda)

Dr. Pusztai Zsó^a 
(EVSZ Magyarországi Iroda)

Szigeti Szabolcs 
(EVSZ Magyarországi Iroda)

2. A Munkacsoport céljai a 2012–2013. évi Kétoldali 

Együttműködése Megállapodás keretében a követ-

kezők: 

  i. Jelentés készítése, amely bemutatja az egészség-
egyenlőtlenségeknek és az egészség társadalmi 
meghatározóinak magyarországi helyzetét, 
továbbá a problémák okaira és lehetséges meg-
oldásaira vonatkozóan javaslatokat fogalmaz 
meg egy egészség-egyenlőtlenségeket csökkentő 
nemzeti program prioritásaira;

 ii. 2012 és 2013 során a jelentés első – vitaanyag 
változatának – széleskörű megvitatása, majd 
véglegesítése 2013 végére; 

iii. Adatbázis kialakítása, amely mindazoknak a 
helyi vagy országos programoknak, terveknek, 
jó gyakorlatoknak, akciósorozatoknak standar-
dizált leírását tartalmazza, amelyek az egészség 
társadalmi meghatározói negatív hatásainak és 
az egészség-egyenlőtlenségeknek a csökkentését 
célozzák. Ez - a későbbiekben továbbfejleszthe-
tő, folyamatosan frissíthető – adatbázis hozzájá-
rulhat a magyarországi egészségmegőrzés haté-
konyságának, módszerességének és átláthatósá-
gának növeléséhez.

iv. Az egyetemek és a kormányzati szervezetek 
közötti tartósabb együttműködés kereteinek 
kialakítása, valamint hatékony kormányzati 
mechanizmusok azonosítása és a helyi követel-
ményeknek megfelelő innovatív megoldások 
fejlesztése.

Az ELTE TÁTK Egészség-Gazdaságtani Kutatócso-
portjának vezetésével elkészült a fenti feladatokat meg-
alapozó koncepció. Ennek első változatát két munka-
csoportülésen vitatták meg a hazai szakértők, az EVSZ 
Velencei Irodájának vezető szakembereivel közösen az 
EVSZ Magyarországi Iroda koordinálásával. A végle-
gesített koncepció 2012 márciusában elfogadásra ke-
rült. A NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársá-
gától Dr. Horváth Ildikó egészségpolitikai főosztályve-
zető felügyeli a szakmai munkát. 

3.A koncepció három nagyobb részből áll:

A. Helyzetértékelés a magyarországi egészség egyen-
lőtlenségekről.  

B. “Az egészség-egyenlőtlenségekre és az egészség 
társadalmi meghatározóival foglalkozó projek-
tek adatbázisának” koncepcionális kerete;

C. A Munkacsoport által elkészítendő – “Az egész-
ség társadalmi meghatározói és az egészség-egyen-
lőtlenségek Magyarországon” című – jelentés 
tartalmának és szerkezetének részletes leírása, 
amely magában foglalja a jelentés céljára, stílu-
sára és a kidolgozás folyamatára vonatkozó ja-
vaslatokat is.

A Munkacsoport jelentésének elkészítése során fon-
tos szempont, hogy összehasonlítható legyen más or-
szágok jelentéseivel, valamint a hosszú távú megvaló-
sítást szolgálja. A Munkacsoport által nyújtott helyzet-
kép és a prioritásokra vonatkozó javaslatok, valamint 
azok széleskörű megvitatása elősegítheti, hogy a kor-
mányzat illetékes szervezetei kidolgozzanak egy rész-
letes nemzeti stratégiát az egészség-egyenlőtlenségek 
csökkentésére. 

A Munkacsoport jelentésének vitaanyag változata 
javaslatot fog tartalmazni a 2013-ban folytatandó szé-
leskörű szakmai és egészségpolitikai vita szereplőire és 
módszereire is. A Munkacsoport – mandátumának meg-
felelően – a vitasorozat alapján véglegesített jelentését 
2013 végén a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának, és 
lehetőség szerint a Parlament illetékes bizottságainak 
nyújtja be.

A Munkacsoport emellett elemzést készít a hazai 
egészség-egyenlőtlenségek társadalmi költségeiről és 
azoknak a beavatkozások révén elérhető “hasznáról”. 
Bizonyítékokkal igazolja, hogy a hazai egészség-egyen-
lőtlenségek csökkentése társadalmi-gazdasági és poli-
tikai előnyökkel jár a politikusok és a választók számá-
ra, és erről hatásosan kommunikál. A cél, hogy a szak-
emberek, civilek és politikusok meg legyenek győződ-
ve arról, hogy tenni kell és lehet a hazai egészség-egyen-
lőtlenségek csökkentésére.

 A jelentés elkészítésével párhuzamosan a NEFMI 
és az EVSZ 2008 óta egy olyan egészségügyi rendszer-
szintű teljesítményértékelést támogató monitoring rend-
szer fejlesztésén dolgozik, amely jól illeszkedik a ma-
gyarországi egészségpolitikai környezethez, és ^gye-
lembe veszi a nemzetközi tapasztalatokat. Magyaror-
szág 2008 júniusában írta alá a WHO Európai Régió-
jának Miniszteri Konferenciáján az egészségügyi rend-
szerek megerősítését célzó kartát Tallinnban [9]. A Tal-



linni Karta többek között azt célozta meg, hogy az alá-
író kormányok elkötelezzék magukat egészségügyi rend-
szereik teljesítményének transzparens és elszámoltat-
hatóságot lehetővé tévő mérésére. A Tallinni Kartával 
összhangban a Munkacsoport kiemelten fontos célja 
az is, hogy az egyenlőség, igazságosság szempontjai is 
beépüljenek a jelenleg előkészítés előtt álló, és várha-
tóan rendelettel szabályozott teljesítményértékelési rend-
szerbe.

A tervezett kétoldalú együttműködések további köz-
ponti tevékenységeként a kormányzat minden szintjét 
megcélzó kapacitásfejlesztések szerepelnek, részben olyan 
ágazaton belüli és ágazatközi szakpolitikák kidolgozá-
sára és értékelésére, melyek az egészség egyenlőtlensé-
get csökkentik, részben azért, hogy a helyi fejlesztési 
tervekbe a társadalmi igazságosság jobban beépüljön. 

Ennek keretében korábban – 2011 novemberében – 
került sor a NEFMI és EVSZ vezetésével az első szak-
mai konzultációra magyarországi önkormányzati po-
litikusok, városvezetők, egészségügyi, szociális és fej-
lesztési területen dolgozó vezető tisztviselők és szakér-
tők számára.  A képzés során a helyi önkormányzatok 
tisztviselői és szakértői gyakorlati példák és útmutató 
segítségével bővítették ismereteiket azokról a lehető-
ségekről, amelyekkel javítani tudják a lakosság egész-
ségét, és csökkenteni tudják a társadalmi tényezők ál-
tal okozott egészség-egyenlőtlenségeket, valamint jó 
gyakorlatok során megismerték, hogy miképpen játsz-
hat meghatározó szerepet a rendszerszinten gondol-
kodó, de helyi szintű megközelítés a hátrányos helyze-
tű lakossági csoportok egészségi problémáinak keze-
lésében.

Egy jól működő település – mindenekelőtt – a fenn-
tartható fejlődés feltételeinek megteremtése céljából erő-
feszítéseket tesz az egyenlőtlenségek csökkentésére és 
a szociális kohézió növelésére. Érthető tehát, ha egyre 
növekvő ^gyelem irányul a gyakorlati stratégiák és a 
legígéretesebb akciók - jó gyakorlatok - felé, melyek az 
egyenlőtlen egészség és a növekvő egészség szakadék 
megoldását célozzák meg, többek között a helyi ta-
pasztalatok megosztásával. Tágabb vonatkozásban az 
is nyilvánvalónak tűnik, hogy a gazdasági válság és a 
klímaváltozás hatásai történelmi jelentőségű változá-
sokat okoznak, miközben a kormányoknak arra kell 
koncentrálniuk, hogy országaikban gazdaságaik meg-
újítását szolgáló terveket alkossanak és hajtsanak vég-
re, s ezzel párhuzamosan az államháztartási kiadáso-
kat egyensúlyban tartsák.  Ugyanakkor a helyi önkor-
mányzatok érzékelik talán a leginkább, hogy a jelenle-

gi gazdasági visszaesés eredményeként növekvő mun-
kanélküliség és szegénység milyen jelentősen érinti a 
lakosság egészségi állapotát. Az önkormányzatok, ci-
vilek, helyi szakértők komoly szerepet játszanak az 
„Egészséget Mindenkinek” elv elérésére irányuló össz-
kormányzati megközelítés megvalósításában - minde-
nekelőtt abban, hogy az egészség társadalmi meghatá-
rozóit és az egészség egyenlőtlenségeit megszólító ága-
zatok közötti közpolitikai kezdeményezések hangsú-
lyosan jelenjenek meg a helyi tervekben és fejlesztési 
stratégiákban.

KÖVETKEZTETÉS

Az európai tapasztalatok arra utalnak, hogy az egész-
ségfejlesztés növelésének és az egészség egyenlőtlensé-
gek csökkentésének jelentősége ma már többnyire ál-
talánosan elfogadottnak számít az egészségpolitikai dön-
téshozók között. Azonban továbbra is hiányzik a meg-
felelő mértékű rendszerszintű és hatékony beruházás 
ahhoz, hogy az egészség társadalmi meghatározói szak-
politikák végrehajtására egy interszektoriális, ágazat-
közi együttműködést elősegítő rendszer alakuljon. Ezért 
is kiemelt jelentőségű, hogy a publikációban bemuta-
tott fejlesztési munkák elkezdődtek Magyarországon.
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nyújtott támogatást a WHO Magyarországi Iroda mun-
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Összefoglalás: Az Országgyűlés 2011. április 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről és a dohány-
termékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítását, 
amely jelentős mértékben szigorítja a dohányzás térbeli korlátozásával kapcsolatos rendelkezéseket. A tör-
vénymódosítás 2012. január 1-jén lépett hatályba. A törvény szigorításával Magyarország is megfelel az 
Európai Unió és a WHO egészségpolitikai, szakmai elvárásainak és egyben jelentős mértékben csökkenthe-
ti a dohányzás okozta népegészségügyi és gazdasági károkat is. Az Nvt. betartatásához és társadalmi elfo-
gadottságának növeléséhez elengedhetetlen a pontos lakossági tájékoztatás a média bevonásával, illetve 
a hatósági munka megfelelő támogatása.
Kulcsszavak: dohányzás, dohányzás visszaszorítása, törvénykezés, passzív dohányzás

Summary: The Parliament adopted the amendment of Act XLII of 1999 on the Protection of Non-Smokers 
and Certain Regulations on the Consumption and Distribution of Tobacco Products on the 26th April 2011 
which modi"cation introduced a signi"cant restriction on smoking bans. The amendment came into force 
on the 1st January 2012. With this tightening Hungary comes up to the health policy and professional expec-
tations of the European Union and the WHO and substantially decreases the smoking related public health 
and economic burden as well. For the observance and development of social support of the Act on the 
protection of non-smokers, detailed provision of information to the public with the involvement of the 
media and adequate support to the work of the authorities are essential.
Keywords: smoking, tobacco control, jurisdiction, passive smoking

A nemdohányzók védelméről szóló törvény
hatályba lépett módosításával összefüggő és 
a dohányzás visszaszorítását szolgáló aktuális 
tevékenységek áttekintése

Summary of the current activities in relation to 
the amendment of the act on the protection of 
non-smokers and tobacco control
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BEVEZETÉS

Az Országgyűlés 2011. április 26-án elfogadta a nem-
dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasz-
tásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 
évi XLII. törvény módosítását [1]. A törvénymódosí-
tással jelentős mértékben szigorodtak a dohányzás tér-
beli korlátozására vonatkozó törvényi rendelkezések. 
A törvénymódosítás eredményeként a kijelölt helyek 
kivételével nem szabad dohányozni közforgalmú intéz-
mény nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, 
közösségi közlekedési eszközön, munkahelyen, a gya-

logosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, 
zárt légterű közforgalmú közlekedő, összekötő terek-
ben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a ját-
szóterek külső határvonalától számított 5 méteres tá-
volságon belül. Ugyancsak tilos rágyújtani a vasúti pá-
lyaudvarok utasok által használt területein, továbbá a 
busz-, villamos- és trolibuszmegállókban, és várakozó 
helyeken, valamint azok külső határvonalától számí-
tott 5 méteres távolságon belül. 

Nem lehet dohányzó helyet kijelölni közforgalmú in-
tézmények és munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, 
helyi tömegközlekedési eszközökön, a HÉV-en, a tá-
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volsági buszon, valamint a menetrend szerint közleke-
dő személyszállító vonaton.

Közoktatási, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi in-
tézményben, továbbá az egészségügyi szolgáltatóknál 
még nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely.

A büntetés-végrehajtási intézményekben, a rendőr-
ségi előállító helyiségekben, fogdákban és az őrzött szál-
láshelyeken a fogvatartottak – köztük a kóros elmeál-
lapotúak – számára, a pszichiátriai intézetben a pszi-
chiátriai betegek számára, valamint azon munkaválla-
lók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munka-
helyen a korrigált e�ektív hőmérséklet a 24 C°-ot meg-
haladja, illetve bizonyos feltételekkel a fokozottan tűz- 
és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, va-
lamint tűzveszélyes munkahelyeken, létesítményekben 
azonban zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető. Szin-
tén ebbe a kategóriába tartoznak a vendéglátóhelyeken, 
szállodákban a módosítás hatálybalépésekor már mű-
ködő ún. szivarszobák.

A közös használatú, zárt légterű helyiségben való 
dohányzás tilalma a társasházakra, lakásszövetkezetek-
re is kiterjed, ha az összes tulajdonos, vagy lakásszö-
vetkezeti tag legalább négyötöde másként nem dönt.

A törvénymódosítás 2012. január 1-jén lépett ha-
tályba, de a hatályba lépett részek alapján bírságot csak 
2012. április 1-jétől, három hónap türelmi idő után sza-
bott ki a hatóság. A törvény szigorításával Magyaror-
szág is megfelel az Európai Unió és a WHO egészség-
politikai, szakmai elvárásainak, és egyben jelentős mér-
tékben csökkentheti a dohányzás okozta népegészség-
ügyi és gazdasági károkat is.

Az Nvt. társadalmi elfogadottságának növeléséhez 
elengedhetetlen a hatékony tájékoztatás a média bevo-
násával, fontos pontosan tájékoztatni a lakosságot a do-
hányzási korlátozással érintett helyekről vagy helyisé-
gekről, valamint közterületekről, a dohányzásra kije-
lölt helyekről, a nemdohányzó intézményekről vagy mun-
kahelyekről „szembetűnő”, „jól látható”, illetve „egyér-
telmű” módon felirat vagy jelzés alkalmazásával. A kül-
földi tapasztalatok alapján várható, hogy a törvény ha-
tályba lépése a hazai dohányzással kapcsolatos attitűd-
ben és szokásokban jelentős változásokat indít meg. 
A dohányzási szokások megváltozásának igazolásához 
a törvény hatályba lépése előtti, kiindulási állapot ada-
tai is elengedhetetlenül szükségesek.

AZ NVT. HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSÁVAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ÉS A DOHÁNYZÁS VISSZA-
SZORÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

A fentebb említett  szempontok ^gyelembevételével 
a következőkben részletezett tevékenységek valósultak 
meg a Dohányzás Fókuszpont szakmai támogatásával 
és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) által biz-
tosított forrásból.

Nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy egy ilyen 
törvényi szigorítás bevezetésével kapcsolatos egyik nél-
külözhetetlen elem a lakosság véleményformálása. Fon-
tos a lakosság törvénnyel kapcsolatos ismereteinek meg-
felelő szintre emelése és a rendelkezésekkel kapcsola-
tos pozitív attitűd kialakítása. Erre a célra a dohányzás 
teljes tilalmát már bevezető országok sikerrel alkal-
maztak szervezett médiakampányt, illetve ennek ré-
szeként tájékoztató jellegű nyomtatott anyagokat. A szi-
gorítás társadalmi elfogadottságának tovább növelésé-
hez az elektronikus média bevonása is elengedhetet-
len.

Hazánkban a passzív dohányzás elleni, valamint a 
leszokásra motiváló és informáló médiakampány több 
szakaszban került megvalósításra, amelyeket a követ-
kező tematikus portálok segítettek:

„Ne szívj tovább!” 
        http://neszivj.postr.hu/, 

„Fellélegezhetünk!” 
        http://fellelegezhetunk.hu/web/ 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat szakmai információkat és aktualitá-
sokat is tartalmazó honlapja 

        https://www.antsz.hu/
és a Dohányzás Fókuszpont honlapja 

        http://www.fokuszpont.dohanyzasvissza-
        szoritasa.hu/, valamint a 
        http://www.leteszemacigit.hu/. 

A portálok és a médiában sugárzott rövid^lmek szé-
les körben, közérthető módon tájékoztatják a lakossá-
got a törvényi szigorítás fontos részleteiről, illetve erő-
sítik a lakosság azzal kapcsolatos pozitív attitűdjét.

A feldolgozott témák a törvény rendelkezéseire, a szi-
gorítás szükségességének okaira, az érintettekre, az érin-
tettség módjára vonatkozó kérdésekre adnak választ. 
A rövid^lmek készítésekor külön ̂ gyelmet fordítottak 
a lakosság törvény által érintett különböző célcsoport-
jaira, mint például: a munkaadók, munkavállalók, pe-
dagógusok, egészségügyi dolgozók, ̂ atalkorúak, vendég-
látósok, közösségi közlekedésben résztvevők. A hatá-

▶

▶

▶

▶
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sosság érdekében hiteles és a célcsoportok befolyáso-
lására alkalmas személyek bevonásával készültek a rö-
vid^lmek. Ilyen hiteles személyiség Kemény Dénes ví-
zilabdaedző, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi 
kapitány, akinek főszereplésével két rövid^lm is ké-
szült, valamint a pályaudvarokon az ő hangjával hang-
zanak el a dohányzási korlátozással kapcsolatos pozi-
tív üzenetek az utazóközönség részére. Elismert színé-
szek részvételével több a dohányzás és a passzív dohány-
zás egészségre gyakorolt hatását bemutató, illetve le-
szokási módszereket ismertető rövid^lm készült. A hon-
lapokon humoros ábrák, képek és animációk tartják 
fenn az odalátogatók ^gyelmét. A törvény bevezetésé-
nek sikeressége érdekében ki kellett használni az elekt-
ronikus média és a személyes kommunikáció során 
terjeszthető nyomtatott tájékoztató anyagokban rejlő 
lehetőségeket. A kampány részét képezték a közterüle-
teken elhelyezett óriásplakátok, és egyéb infokommu-
nikációs eszközök.

A médiakampányok mellett megvalósult a szórakoz-
tató és vendéglátást nyújtó intézményekben a hatályba 
lépő Nvt. módosítás HORECA (Hotels, Restaurants, 
Cafes) promóciója. Stílusjegyeiben megegyezett a do-
hánytermékek direkt, helyszíni promóciójához hason-
ló hostess promócióival. A direkt hostess promóció a 
szórakozóhelyek, vendéglátóegységek bevonásával va-
lósult meg, melynek keretében felhívták a ^gyelmet a 
dohányzás káros hatásaira, szénmonoxid méréssel meg-
mutatták a dohányzók részére, hogy a mérgező gáz a 
dohányzás után több órával is kimutatható a tüdejük-
ben, és motiválták a résztvevőket a leszokásra. A hos-
tess promóció keretében tájékoztató anyagokkal, egész-
ség kvízzel és vitamin portával hívták fel a célcsoport 
^gyelmét a dohányzás káros hatásaira, biztatták a la-
kosságot az egészséges életmódra.

A törvény szigorítása elengedhetetlenné tette a la-
kossági és szakmai tájékoztatásra szolgáló www.lete-
szemacigit.hu honlap információinak bővítését, tovább-
fejlesztését. Az időszerű, új helyzetből adódó elvárá-
soknak megfelelő tartalom kialakításához nélkülözhe-
tetlen a leszokásban segítséget nyújtó országos rende-
lőhálózat megjelenítése, illetve a törvénymódosítás ál-
tal előírt felirat vagy más egyértelmű jelzés ajánlott 
változatainak elérhetővé tétele. Az új funkciók beépí-
tésével lehetővé vált, hogy az érdeklődők könnyen hoz-
zájuthassanak a számukra legközelebbi leszokást segí-
tő rendelés elérhetőségéhez település alapján történő 
online kereséssel, valamint az intézménytulajdonosok 
letölthessék a dohányzást tiltó, illetve engedélyező táb-

lák alapjául szolgáló egységes feliratokat, jelzéseket. 
A www.leteszemacigit.hu információs portál webcíme 
2013-tól az európai uniós Dohánytermék Irányelvben 
(2001/37/EK irányelv [2]) meghatározottak szerint a 
cigarettás dobozok képekkel kombinált ^gyelmeztető 
feliratának szövegében is feltüntetésre kerül, ahogy a 
törvény által előírt felirat vagy más egyértelmű jelzés 
szövegében is.

A dohányzás további térbeli korlátozása az egész la-
kosság, de elsősorban a dohányosok számára olyan je-
lentős változást jelent a mindennapi életben, hogy a tör-
vény bevezetését megelőzően és azt követően nélkü-
lözhetetlen a lehető legteljesebb körű tájékoztatás, vé-
leményformálás és ezzel párhuzamosan a leszokás irá-
nyába történő motiválás, illetve segítségnyújtás. Erre 
az egyik legalkalmasabb eszköz egy olyan telefonos szol-
gáltatás biztosítása, amely alkalmas a leszokásban se-
gítséget nyújtó módszerekről és helyekről szóló tájé-
koztatásra, valamint amely lehetőséget teremt a tör-
vény betartásával kapcsolatos észlelések jelzésére. Utób-
bi azért lényeges, mert azok számára is biztosítja, hogy 
észrevételeiket jelezzék, akik a hivatalos, személyes meg-
jelenést is igénylő, időigényes hatósági ügyintézés me-
netében nem tudnak, vagy nem kívánnak részt venni. 
A telefonvonalon beérkező észrevételek továbbításra 
kerülnek az illetékes népegészségügyi szakigazgatási 
szerv felé. A helyi tarifával működő telefonos szolgál-
tatás száma: 06 40 200 493. Ez a telefonszám a cigaret-
tás dobozok képekkel kombinált ^gyelmeztető felira-
tának szövegében ugyancsak feltüntetésre kerül, vala-
mint a törvény által előírt dohányzási korlátozással érin-
tett, illetve dohányzásra kijelölt helyeket jelölő felirat 
vagy más egyértelmű jelzés szövegében. A szolgáltatás 
0–24 órás automata nyomógombos rendszerként mű-
ködik, munkanapokon 9.00–14.00-ig ügyintéző tanács-
adói szolgáltatás mellett.

A módosított Nvt. alapján, a dohányzási korlátozás-
sal érintett helyet vagy helyiséget valamint közterüle-
teket, a dohányzásra kijelölt helyet, illetve a nemdohány-
zó intézményt vagy munkahelyet, „szembetűnő”, „jól 
látható”, illetve „egyértelmű” módon az oda érkezők 
számára felirat vagy jelzés alkalmazásával (pl. matri-
cák) kötelező megjelölni. A jelölésre ajánlott matricák 
tartalmának megtervezése a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium Egészségügyért Felelős Államtitkárságának Nép-
egészségügyi Főosztálya, az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat valamint az OEFI Dohányzás 
Fókuszpont szakmai munkájának támogatásával és ko-
ordinációjával valósul meg.
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A dohánytermékek csomagolása, címkézése szintén 
fontos eszköze a dohányzás visszaszorításának. A do-
hánygyártó cégek évente több millió dollárt költenek 
arra, hogy az új fogyasztókat függővé tegyék és a do-
hányzók leszokását megakadályozzák. A dohányipar fo-
lyamatosan eltereli a ̂ gyelmet a dohánytermékek egész-
ségkárosító, halált okozó hatásairól az indirekt és di-
rekt reklámokon és promóciós kampányokon keresz-
tül, beleértve a gondosan kialakított csomagolást. Mint-
hogy a cigaretta egészségre veszélyes termék és fogyasz-
tása bizonyítottan fokozott kockázatokkal jár, erről a 
fogyasztóit megfelelő módon tájékoztatni kell. Jelen-
leg ennek egyik módja a 2001/37/EK irányelvben [2] 
meghatározottak szerinti, említett egészségvédelmi ̂ gyel-
meztető feliratok elhelyezése a dohánytermékek cso-
magolásán. Ezek egy része – a dohányzás egészségká-
rosító hatásainak feltüntetésével – a leszokási szándék 
kialakulását, illetve megerősítését kívánja elősegíteni. 
Másik része a passzív dohányzással összefüggésben, a 
dohányzó ember másokkal szembeni felelősségét hang-
súlyozza. Az EU tagországok önkéntes alapon dönt-
hetnek a képes egészségvédelmi feliratok bevezetésről, 
de csak az Európai Bizottság által elfogadott 14 féle fel-
iratból és az egyes feliratokhoz tartozó összesen 42 kép-
ből választhatnak.

A kombinált ^gyelmeztetésre vonatkozó előíráso-
kat a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szó-
ló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: Nvt.) 8. § (5) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalko-
tott, a dohánytermékek jelöléséről, valamint az egész-
ségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályai-
ról szóló kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) tartal-
mazza. A Kr. 1. melléklete tartalmazza a kombinált ̂ gyel-
meztetéseket.

A képekkel kombinált egészségvédő ^gyelmezteté-
sek bevezetése 2013 januárjában a dohánytermékek cso-
magolásán – amelyet a magyar lakosság közel négyötö-
de támogat – szintén fontos előrelépés lesz. Ez egyrészt 
a fogyasztó felé történő egészséggel összefüggő kom-
munikáció legcélzottabb módja, másrészt a ^atalok fe-
lé hatásosabb üzenetátadást tesz lehetővé, mint a je-
lenlegi szöveges ^gyelmeztetések.

Az intézkedés várható hatása a lakosság egészségi 
állapotának javítása, egészségének fejlesztése. A jó egész-
ség önmagában is jelentős egyéni és társadalmi érték, 
ugyanakkor egyéni és társadalmi erőforrás is. A do-
hányfogyasztás csökkentése javítja a munkaképes ko-
rúak egészségmutatóit. A hatékony szabályozási intéz-

kedések alkalmazásával, valamint a fenntartható nép-
egészségügyi célú kezdeményezések támogatásával csök-
kennek Magyarország dohányzás okozta megbetegedé-
si és halálozási mutatói. A lakosság jó egészsége a fenn-
tartható gazdasági növekedés záloga, kiegyensúlyozott 
munkaerőpiacot, hosszan tartó aktív életet jelent. 

A külföldi tapasztalatok alapján várható, hogy a tör-
vény hatályba lépése a hazai dohányzási szokásokban 
változásokat indít meg. A dohányzási szokások meg-
változásának igazolásához a törvény hatályba lépése 
előtti, kiindulási állapot adatai elengedhetetlenül szük-
ségesek. Legutóbb néhány éve (ELEF 2009) történt adat-
felvétel e területen, ezért indokolt volt a magyar fel-
nőtt lakosság dohányzási szokásairól adatot szolgálta-
tó kérdőíves felmérés megvalósítása 2012 elején. A fel-
mérés adatokat gyűjtött a magyarországi felnőtt korú 
lakosság dohányzási szokásairól, az aktív és passzív do-
hányzás prevalenciájáról, a leszokással kapcsolatosan, 
az Nvt. módosítással összefüggő attitűdökről és annak 
való megfelelésről, a dohánytermékek csomagolásával 
kapcsolatos véleményekről. Az adatok elemzése jelen-
leg még folyamatban van. A Nemzetközi I¤úsági Do-
hányzás Felmérés magyarországi kutatás (Global You-
th Tobacco Survey) 2003-as és 2008-as megvalósítása 
után, 2012-ben is sor kerül az adatok önkitöltős kér-
dőívvel történő felvételére és elemzésére valamint ta-
nulmány készítésére. A 13–15 év közötti ^atalok rep-
rezentatív mintán történő kérdőíves lekérdezése jelen-
leg folyamatban van, az adatok eredmények publikálá-
sa az év közepén várható.

Az Nvt. betartásának ellenőrzésében a kormányhi-
vatalokban működő NSZSZ-ek és a kistérségi intéze-
tek munkatársai vesznek részt. Az ellenőrzések során 
alkalmazásra kerülő jegyzőkönyv és mellékletei a tör-
vénymódosításnak megfelelően kialakításra kerültek, 
a segítségükkel gyűjtött adatok informatikai feldolgo-
zása is fontos szempont. A törvény betartásának ellen-
őrzése során keletkezett adatokból kinyerhető összesí-
tés különböző mennyiségi és minőségi követelmények-
nek kell, hogy megfeleljen. Ehhez mindenképpen egy 
erre a célra fejlesztett és az iktatási rendszerhez illesz-
kedő új szo�ver elkészítése volt szükséges.  A szo�ver 
segítségével lehetővé vált az új jegyzőkönyvek által rög-
zített adatok pontos és részletes feldolgozása (pl. mi-
lyen körülmények között, melyek a leggyakoribb tör-
vénysértések stb.). A szo�ver alkalmazásával készült 
elemzések segítik a törvény hatásainak vizsgálatát. A ta-
pasztalatokhoz számítógépes adatok formájában tör-
ténő hozzáférés segíti az ellenőrzések hatékonyabb vég-
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rehajtása módszertanának kifejlesztését. A szo�ver tá-
mogatja a törvény betartatását, emeli az ellenőrzésre 
felhatalmazott hatósági szervek adatszolgáltatásának 
minőségét és segíti a hatóság és ezen keresztül az állam 
hitelességének megőrzését. 

A 2012. január 1-én hatályba lépett, szigorított Nvt. 
betartásának ellenőrzéséről az első három hónapot ma-
gában foglaló türelmi időszak lezárásával megszület-
tek az első eredmények. Összesen 18073 egységet vizs-
gáltak, ebből a kifogásolt egységek száma 957, a ható-
sági intézkedések száma pedig 530 volt. A kifogásolá-
sok arányát – azaz azokat az eseteket, ahol a törvény 
betartásával kapcsolatban valamilyen szabálytalansá-
got találtak – tekintve a büntetés-végrehajtási intéz-
mények állnak az első helyen (16,7%), ezt követi a köz-
terület (13,7), valamint pszichiátriai intézet (13,6%), a 
legkisebb arányt a munkahelyek (3,7%), illetve az egész-
ségügyi szolgáltatók (2,5%) képviselik.

A türelmi időszakban szerzett tapasztalatok folya-
matban levő összegzésével párhuzamosan újabb kér-
dések, megoldásra váró feladatok merültek fel, ame-
lyek egyrészt a nem egyértelmű jogi értelmezésből, a 
törvény által le nem fedett vagy nem egyértelműen 
meghatározott helyzetekből, illetve az ellenőrzés, vala-
mint a törvény betartatásának nehézségeiből fakadnak. 
Az alábbiakban néhány példát említünk erre vonatko-
zóan. Az Nvt. 2. § (4) bekezdése értelmében az egész-
ségügyi szolgáltató, illetve az egészségügyi szolgálta-
tást is nyújtó többcélú intézmény esetén nyílt légtér-
ben sem jelölhető ki dohányzóhely az intézmény terü-
letén. Az ellenőrzések során tapasztaltak alapján a hi-
vatkozott bekezdésben foglaltak betarthatóságával kap-
csolatban, a többcélú, egészségügyi szolgáltatást is nyúj-
tó intézmények esetén kihívásként merült fel például, 
hogy a szociális otthonokban tartózkodó idős embe-
rek hogyan kötelezhetőek az intézmény elhagyására. 
Hasonló a helyzet az akár több ezer munkavállalót fog-
lalkoztató, több hektárnyi területtel rendelkező intéz-
ményeknél is, ahol az intézmény elhagyása dohányzás 
céljából szintén akadályokba ütközik. Azon gyógyfür-
dők esetén, amelyeknél a gyógyászati rész teljesen önál-
ló, ^zikailag is elkülönülő egység, ugyanakkor külső, 
szezonálisan működő strandterülettel is rendelkezik, 
újragondolásra szorulhat a korlátozás a szezonálisan 
működő részlegen. További kérdés merül fel az egész-
ségügyi szolgáltatást is nyújtó többcélú intézmények 
esetén azok működési helye alapján való besorolás te-
kintetében, nevezetesen, ha pl. irodaházról, vagy tár-
sasházról van szó.

Fentieken túl kihívást jelentenek az ellenőrzések, il-
letve a törvény betartatása szempontjából a folyama-
tos beérkező lakossági panaszok a közterületeken tör-
ténő dohányzással kapcsolatosan (ablak alatt, lakóház 
bejáratánál).

A nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorí-
tásával valamennyi zárt közforgalmú intézményben tel-
jes dohányzási tilalom van érvényben. A törvény be-
tartásának ellenőrzésére, illetve az intézményekben meg-
változott levegőminőség változásának mérésére, ezál-
tal a szigorítás hatásának monitorozására az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet Levegőhigiénés Osztá-
lya, az Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás 
Fókuszpontja és a Budapest VI., VII., VIII., IX. kerüle-
ti Népegészségügyi Intézetek munkatársai kidolgoz-
tak és megvalósítottak egy, a szórakoztató vendéglátó 
ipari létesítmények belső téri levegőminőségét vizsgá-
ló kutatást.

A vizsgálatban a szálló por 2,5 µm alatti frakciója 
(PM2,5) került kiválasztásra mint indikátor anyag, mi-
vel ezen porfrakció a beltéri dohányzásra nagyon ér-
zékeny. A cigarettákból származó dohányfüst részecs-
kék átmerője a ^nom és az ultra ^nom részecsketarto-
mány (0,02–2 µm) közé esik. 

A végzett felmérés eredményei egyértelműen iga-
zolták azt a felvetést, hogy a dohányzást tiltó rendelke-
zések hatására a beltéri légszennyezettségben jelentős 
javulás várható. A vizsgált 2,5µm alatti részecskék tö-
megkoncentrációja szigni^kánsan (p<0,001) magasabb-
nak bizonyult valamennyi vizsgált vendéglátó ipari egy-
ségben, ha dohányoztak az adott belső térben. Az átlag 
PM2,5 koncentrációban 90% körüli csökkenés ^gyel-
hető meg az összes vizsgált zárt légterű helyszínen a 
dohányzást tiltó törvény szigorítása után.

A vendéglátóhelyek előtt kültéren végzett mérések, 
a külső térre jellemző PM2,5 eredmények igazolták, hogy 
a vizsgált belső terekben a cigarettafüst számít a magas 
2,5µm alatti aeroszol koncentráció legfőbb forrásának. 
A dohányosok által gyakran hangoztatott azon érvelés 
tehát, amely szerint sokkal nagyobb mértékű a levegő-
szennyezettség az utcákon, forgalmas utak mentén, mint 
pl. egy étteremben, ahol dohányoznak, cáfolható, sőt 
az ellenkezője egyértelműen igazolható.

ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK

A dohányzás és a passzív dohányzás Magyarorszá-
gon is jelentős népegészségügyi és gazdasági terhet okoz. 
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A dohányzás térbeli korlátozása törvényi szabályozás-
sal az egyike a nemzetközi gyakorlatban is bevált, a do-
hányzás visszaszorítását célzó intézkedéseknek. Hazánk-
ban a nemdohányzók, de a dohányzók többsége is egyet-
ért a dohányzás tiltásával a zárt légterű közforgalmú 
helyeken.

A törvényi szabályozás betartását, céljának elérését 
segíti a lakosság tájékoztatása, a leszokás támogatása, 
az ellenőrzési rendszer működésének biztosítása. Fon-
tos a véleményformálás és az információk minél széle-
sebb körbe történő eljuttatása, amelyhez költséghaté-
kony módszerek alkalmazása javasolt. A dohánytermé-
kek csomagolásán a színes képekkel ellátott kombinált 
^gyelmeztetések bevezetése is része a tájékoztatásnak. 
A szövegekkel ellátott képek ̂ gyelmeztetnek a dohány-
zás következtében nagyobb gyakorisággal bekövetke-
ző betegségek kockázatára, segítenek a leszokással kap-
csolatban, felhívják a ̂ gyelmet a passzív dohányzás ve-
szélyeire, valamint érzékeltetik a terhesség alatti do-
hányzás magzatkárosító hatását. 

A honlapok, a telefonos szolgáltatás, a helyi ^gye-
lemfelkeltő akciók, az elektronikus médiában bemuta-
tott rövid^lmek és beszélgetések egymásra épülő rend-
szerben, megfelelő szakmai koordinációval biztosít-
hatják a kampány sikerét.

A folyamatok és tevékenységek monitorozása, bele-
értve a médiában megjelenő vélemények nyomon kö-
vetését is, valamint a tizennyolc év alatti ^atalok és a 
felnőttek körében történő prevalencia és attitűd kuta-
tások, valamint a dohányzás és a passzív dohányzás okoz-
ta gazdasági károk célzott vizsgálata lehetővé teszik, 

hogy adatok álljanak rendelkezésre a helyzetértékelés 
megkönnyítése és a további tennivalók megtervezése 
céljából.

Magyarország a dohányzás visszaszorítása területén 
megvalósítható intézkedésekben a törvényi szabályo-
zást tekintve a világ élvonalába tartozik. Ugyanakkor a 
megelőzési programok, a leszokás támogatási rendszer 
és célzott kutatások fenntarthatóságának biztosítása nél-
kül veszélybe kerülhetnek az elért eredmények. A te-
vékenységek egyik lehetséges forrása a nemzetközi gya-
korlatban már bevált termékadó bevezetése lehetne a 
dohánytermékekre [3].

A társadalmi szervezetek, szakmai intézmények, a 
politikai döntéshozók, a nemdohányzók és a dohány-
zók a törvénymódosítás megalkotásával, annak betar-
tásával sokat tettek az egészségi állapotunk javítása ér-
dekében. Ezeknek az erőfeszítéseknek az eredményét 
természetesen sok tényező befolyásolja, de a résztvevők 
elkötelezettsége mindenképpen bizakodásra ad okot.
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Összefoglalás: Az idősödés nem csak biológiai folyamat, de a lélektani fejlődés egyik meghatározó jelen-
tőségű szakasza is egyben. Az idős ember mentalitása az egyének, közösségek, családok, és egész generá-
ciók jövőjét befolyásolja hosszú távon. Nincs egységes idősödési teória, azonban számos elmélet próbálja 
megmagyarázni az időskor következményeivel történő szembenézés, a megküzdés fontosságát. A szelek-
ció–optimalizáció–kompenzáció-modell szerint három alapvető folyamat esszenciális a sikeres idősödés szem-
pontjából. Eszerint a harmonikus idősödés során a szelekció folyamatában olyan célokat választunk ki, melyek 
fontosak számunkra, ehhez optimalizáljuk erőforrásainkat, valamint kompenzáljuk a megjelenő vesztesé-
geket, melyek a biopszichoszociális változások során felszínre kerülnek.
Kulcsszavak: szelekció, optimalizáció, kompenzáció, időskor, egészségmegőrzés

Summary: Aging is not only a biological process, but simultaneously it is one of the decisive phases of the 
psychological development. The future of individuals, communities, families and whole generations is in<u-
enced in long term by the elderly’s mentality. There is no uniform aging theory, although several models try 
to explain the importance of coping with consequences of old age. According to the Selective Optimiza-
tion with Compensation Theory there are three fundamental processes that are essential in successful 
aging. Accordingly, during harmonic aging, in the process of the selection important aims are selected, 
resources are optimized , and appearing losses , which are caused by biopsychological changes, are com-
pensated.
Keywords: selection, optimization, compensation, old age, health promotion
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BEVEZETÉS

Az idősödés nem csak biológiai folyamat, de a lélek-
tani fejlődés egyik meghatározó jelentőségű szakasza 
is egyben. Az idős ember mentalitása hosszú távon be-
folyásolja az egyének, közösségek, családok, és egész 
generációk jövőjét. A várható élettartam örvendetes 
növekedésének eredményeképpen emelkedett azok szá-
ma, akik átlépve az időskor küszöbét még évtizedeken 
keresztül aktívan hozzájárulnak a szűkebb és tágabb 
társas környezetük további gyarapodásához.

A XX. század elején a populáció kevesebb, mint a 
fele (kétötöd része) érte meg a 65 éves kort, és csak 
15%-uk élt 85 éves koráig. A fejlett országok nagy részé-
ben a ma születettek minimum négyötöde fogja meg-

ünnepelni 65. születésnapját, és 40 százalékuk a 85.-et 
is. A jövőben az életkilátások további növekedése vár-
ható, aminek köszönhetően egyre több idős ember lesz 
[1]. Ezek a folyamatok megnövelik a korral gyakorib-
bá váló előnytelen kimenetelű egészségi változásokat, 
betegségek számát is. Így, a XXI. századra szükségsze-
rűen előtérbe kerül a megelőzés, az egyénre szabott 
egészségügyi és szociális ellátás, illetve az egészség és 
életminőség, köztük a mentális hatékonyság fenntar-
tása.

A népesség jelenlegi idősödési folyamata példa nél-
küli az emberiség történetében. A 60 éves, és idősebb 
populáció gyarapodása ugyanis a ^atalabb népesség 
arányának csökkenésével jár együtt. 2050-re az idősek 
száma a világon mindenhol meg fogja haladni a gyer-
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mekkorúak (15 éven aluliak) számát. Ez a változás a 
fejlettebb országokban már egy évtizede bekövetke-
zett. Az idősebbek szerepkészletében felértékelődik a 
generációk közötti és a generációkon belüli összetar-
tás erősítése, az egyensúly fenntartásában a társadalom 
morális és perszonális struktúrájának biztosítása. Az 
idősödő népesség hatással van a gazdaságra, annak nö-
vekedésére, szintjének megtartására, a befektetésekre, 
a fogyasztásra, a munkaerőpiacra, a nyugdíj- és adó-
rendszerre; a társadalmi jóléti kiadásokat tekintve az 
egészségügyi és szociális ellátásra; a családok összeté-
telére, az együtt élő közösségekre, a háztartásokra, a 
migrációra stb., de még a politika területén is jelentő-
séggel bír, mivel hatással van pl. a szavazóbázis mintá-
zatára, a szavazók érdekeinek képviseletére [2].

AZ IDŐSÖDÉS ÉS A „KÖVETKEZMÉNYEIVEL” 
VALÓ EGYÜTTÉLÉS

Öregnek lenni egy olyan állapot, melytől szinte min-
denki retteg: a legtöbb ember úgy gondolja, hogy az 
idősödés során csak veszteségek érhetik. Az idősödés-
hez való hozzáállásunk, valamint a róla alkotott misz-
tikus elképzeléseink következtében az egész folyamat-
ról úgy gondolkodunk, mely elfogadhatatlan és felet-
te mindenféleképpen győzedelmeskednünk kell [3, 4]. 
Az idősödésen kívül azonban egyetlen más elérhető al-
ternatíva sem túl vonzó, így, ha a szerencsések közé tar-
tozunk, meg fogunk öregedni.

Az előzőekben vázolt tények mellett a demográ^ai 
eltolódás következményeit is ̂ gyelembe kell venni. Min-
denekelőtt azt szükséges tudni, hogy milyen reális prob-
lémákkal kell szembenéznie az időseknek, azaz mi vár 
a jövőbeli idős nemzedékekre, és hogyan tudnak meg-
küzdeni a rájuk váró feladatokkal.

Nincs egységes „idősödési teória”, azonban számos 
elmélet próbálja megmagyarázni az időskor következ-
ményeivel történő szembenézés, megküzdés fontossá-
gát. Sem a hiányosságokra koncentráló elméletek, sem 
a kizárólag optimista nézeteket valló teóriák nem fe-
lelnek meg teljes mértékben a valóságban lezajló fo-
lyamatoknak. Nincs kétség afelől, hogy az idősödés so-
rán számos negatív és visszafordíthatatlan változás kö-
vetkezik be biológiai, lélektani és szociális területen egy-
aránt. Az idősödéshez való személyes viszony kialakí-
tása azonban az egyén feladata, még akkor is, ha har-
colnia kell az előítéletekkel, ha ki kell állnia az általa 
célszerűnek és progresszívnek vélt elképzelései mel-

lett. A utóbbi évtizedekben a pszichoszociális terüle-
tek szakirodalmán belül is nagy jelentőséget tulajdoní-
tanak az idősödéshez való rugalmas hozzáállás elter-
jesztésének, az eddigi beállítódások újraértékelésének 
[5].

Az idősödés biológiai folyamatai során az élettani 
változásokhoz, a funkciók beszűküléséhez kell igazíta-
ni az erőforrásokat. Ebben az alkalmazkodásban rend-
kívüli fontossággal bír a megelőzés az egészségügyi el-
látás (is). Az idősek társadalmi erőforrásait aláássák 
szerepveszteségeik és a társadalmi elszigeteltség, a mar-
ginalizáció: ahogy az ember idősödik egyre kevésbé 
képes találni olyan, korban hozzáillő társat, társaságot, 
aki hasonló élettörténeti és gyakorlati tapasztalattal ren-
delkezik, így fokozatosan kirekesztődik a szűkebb-tá-
gabb társadalmi környezetből. Ezen túlmenően az idő-
södés elválaszthatatlanul összefonódik a rendelkezés-
re álló erőforrások csökkenő mennyiségével. Nem kel-
lemes az a felismerés, miszerint nem biztos, hogy ele-
gendő időnk van a számunkra fontos céljaink teljesíté-
sére, ezért fel kell adnunk őket, másokról pedig a nem 
megfelelő erőforrás mennyisége miatt kell lemonda-
nunk. Így szükségessé válik egyfajta sorrend kialakítá-
sa, annak érdekében, hogy a hátralevő időben a lehető 
legtöbb célunk megvalósulhasson, valamint a rendel-
kezésre álló eszközök, erőforrások, és idő hatékony ki-
, illetve felhasználása egyre sürgetőbb megoldást köve-
tel. Ezek az alkalmazkodási problémák azok, melyek elő-
idézik az idősödés folyamatában a változásokat. A kul-
turális akceleráció folyamata egyre több cél kivitelezé-
sét akadályozza meg az idősebb nemzedék számára, és 
a ^atalabbaktól kell megtanulniuk, hogyan tartsanak 
lépést ebben a gyorsan, és folyamatosan változó világ-
ban [5].

Maga az idősödés folyamata nem egyforma, nem 
húzható rá minden emberre ugyanaz a séma. Az idő-
sek természetesen különböznek egymástól abban, hogy 
mennyire érzik magukban a tetterőt, milyen teljesít-
ményre képesek és mit jelent számukra az idősödés, 
milyen következtetéseket tudnak levonni a biológiai 
funkciók hanyatlásának folyamatából. E befolyásoló té-
nyezőknek a pszichológiai dimenziók mellett számos 
szociológiai jellemzője is van, melyek bemutatására e 
tanulmány nem tér ki.  Nem csak a csökkenő erőforrá-
sokkal kell azonban megküzdeni, hanem több pozitív 
változás is érheti az időseket, mint például növekvő 
életkilátások, tudás vagy – szerencsésebb esetben – a 
környezet által megbecsült erények, a hozzáértés, vagy 
egyszerűbben kifejezve a bölcsesség. A valósághoz azon-
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ban hozzátartozik, hogy az idős emberek nagy része 
úgy érzi, hogy élete egyre inkább a veszteségek irányá-
ba tolódik el.

A következőkben bemutatásra kerülő elmélet arra 
keresi a választ, hogyan lehet visszaállítani a nyeresé-
gek és a veszteségek közötti egyensúlyt? Milyen folya-
mat segítségével lehet pozitív mérleget kialakítani? Ho-
gyan lehet csökkenteni vagy semlegesíteni a vesztesé-
geket?

A nyereségek és veszteségek ugyanis nem egy meg-
határozott rend szerint követik egymást az élet során. 
Az egyéni fejlődés útján folyamatosan azt próbáljuk 
elérni, hogy optimalizáljuk a pozitív és negatív válto-
zások közötti egyensúlyt, megelőzve, korrigálva és kom-
penzálva veszteségeinket az erőforrásaink segítségé-
vel. A szelekció-optimalizáció-kompenzáció (SOC) mo-
dell [6,7] szerint három alapvető folyamat szabályozza 
a fejlődést, és ezek esszenciálisak a sikeres idősödés 
szempontjából. Az egész életen átívelő fejlődési folya-
matok során nem csak nyereséget érünk el, hanem a 
veszteségeket is elszenvedünk. Egy adott személy kül-
ső és belső erőforrásai végesek. Általánosságban az erő-
források úgy tekinthetőek, mint személyes vagy kör-
nyezeti jellemzők, melyek a személy és környezete kö-
zötti kapcsolatot támogatják, tartják fenn. Az erőfor-
rások elérhetőségében és hasznosíthatóságában a kor-
függő változások következtében a nyereség és veszte-
ség közötti arány pozitív oldala az életkorral csökken, 
mivel az erőforrások újratöltésére kevesebb a lehető-
ség, és ami rendelkezésre áll, az is gyorsabban kimerül. 
Ezt, az erőforrásokban történő csökkenést több ténye-
ző együttes hatása okozza. A legtöbb modern kultúrá-
ban nem ugyanaz a mennyiségű lehetőség áll az idő-
sek rendelkezésére, mint a társadalom ^atalabb tagjai 
számára. Az idősek szükséglet kapacitásának a feltöl-
tése pedig fontos lenne, hogy a biológiai veszteségei-
ket társadalmi erőforrások segítségével legyenek képe-
sek kompenzálni. A csökkenő erőforrások következ-
tében az idősek még a rendelkezésre álló támogató kör-
nyezeti eszközökből is kevesebbet tudnak felhasznál-
ni. Ezek a folyamatok, a növekedés és hanyatlás egyen-
súlyában/egyensúlytalanságában egyre kevésbé előnyö-
sek az életkor növekedésével. Így időskorban az erő-
források egyre nagyobb hányadát kell a funkciók meg-
felelő működésére, karbantartására, illetve a vesztesé-
gekkel szembeni rugalmas megküzdésre fordítani, mint 
a növekedés, a fejlődés kivitelezésére. Mindezek elle-
nére hogyan lehet mégis hatékonyan felhasználni az 
erőforrásokat a folyamatos növekedés fenntartására és 

a veszteségekkel szembeni funkcionalitás fenntartásá-
ra [8]?

Az emberek nem csak reagálnak a környezeti igé-
nyekre, hanem fel is használják azokat szükségleteik 
alakítására [9]. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy 
a célok kiválasztásának, és az értük folytatott küzde-
lemnek kiemelkedősen fontos helye van a sikeres idő-
södési modellekben.

A SOC-teória alapján a harmonikus idősödés során 
a szelekció folyamatában olyan célokat választunk ki, 
melyek fontosak számunkra, ehhez optimalizáljuk erő-
forrásainkat, melyekkel elősegítjük a célok elérését, va-
lamint kompenzáljuk a megjelenő veszteségeket, me-
lyek a biopszichoszociális változások során kerülnek 
felszínre. A SOC-modell a fejlődés általános menetét 
testesíti meg, mely a fejlődés szabályozásának univer-
zális folyamatait írja le. Ennek kifejeződése erősen függ 
a személyes környezettől (pl. társas kapcsolatok, kog-
nitív képességek), illetve a kultúrától, a kortól, mely-
ben élünk, továbbá függ a vizsgálódás szintjétől (pl. 
társadalom, csoport, egyének) [10]. Cselekvéselméleti 
perspektívában a szelekció, optimalizáció, kompenzá-
ció a személyes célok kiválasztásának és megvalósítá-
sának folyamatait reprezentálják.

A SOC-MODELL ALAPJAI

A SOC-modell első állomása a szelekció, melynek 
talán legfontosabb célja az, hogy hatékonyan haszno-
síthassuk a rendelkezésre álló, ám korlátozott számú 
erőforrásokat. Ez kifejezetten hasznossá válik az idős-
kor során, amikor a célok megvalósítására fordítható 
időn mellett az erőforrások mennyisége is jelentősen 
lecsökken [11, 12]. A SOC-modell a szelekció két tí-
pusát különíti el: választáson alapuló (elektív) és vesz-
teségen alapuló szelekció [13].

A választáson alapuló, elektív szelekció arra vonat-
kozó elképzelés, hogy hogyan tudnánk veszteségek nél-
kül elérni céljainkat. Erőforrásaink korlátozottsága kö-
vetkeztében nem tudjuk életünk valamennyi területén 
az összes célunkat megvalósítani, hanem azok között 
választanunk kell. A célok rangsorolása és sorrendben 
történő teljesítése döntő tényező a fejlődésben [9, 14]. 

A veszteségen alapuló szelekció egy proaktív meg-
küzdési mód, alkalmazható már akkor is, amikor még 
csak a láthatáron van az aktuális célért folytatott küz-
delem hiábavalósága. Freund és mtsai [8] eredményei 
szerint nem minden SOC stratégia egyformán adap-



eredeti közlemények

népegészségügy / 90. évfolyam 1. szám (2012)

36

tív. A veszteségen alapuló szelekció úgy tűnik, hogy 
inkább rövid távú protektív funkcióval bír, mely a cé-
lok újrastruktúrálásával teszi lehetővé a teljesíthetet-
len célok kizárását. Ez egy olyan kognitív folyamat, 
mely speciális időszakra korlátozódik, nem pedig egy 
meghatározott időpontra.

A második állomás az optimalizáció, melynek so-
rán a célok megvalósításához szükséges eszközök meg-
szerzése, ^nomítása és megfelelő alkalmazása történik 
meg. Ennek egyik általános és legfontosabb folyamata 
a gyakorlás. A hosszú távú célok gyakran igényelnek 
befektetést azonnali, látható eredmény nélkül, azon-
ban, ha az elérhető erőforrások száma csökkenni kezd, 
a gyakorlás során kialakult automatizmus haszna nyil-
vánvalóvá válik. Összességében az optimalizáció fo-
lyamán abba az irányba igyekszünk haladni, hogy a 
lehető legjobb megoldást tudjuk magunkból kihozni 
[9, 15]. 

Amikor nem mindenre kiterjedő, pervazív veszte-
séggel szembesülünk, a célok alternatív eszközök se-
gítségével fenntarthatóak maradhatnak. Ez a folyamat 
a kompenzáció, mely a veszteség ellensúlyozását szol-
gáló  eszközök megszerzését és használatát, a korábbi 
célokhoz szükséges erőforrások helyettesítését jelenti 
az új vagy a régi, nem használt belső és külső erőforrá-
sok aktiválása révén [16, 17]. A kompenzáció az egész 
életet végigkíséri, és a felhalmozott tapasztalatok ré-
vén idősebb korban nagy haszonnal aknázható ki ez a 
képesség [18, 19]. Gyakorlati szempontból kompenzá-
ciónak tekinthető például a kognitív képességek rom-
lása esetén feljegyzések készítése a napi tennivalók-
ról, illetve a különböző technikai segédeszközök, mint 
gyógyszeradagoló doboz, hallókészülék, protézis vagy 
kerekesszék alkalmazása. Az optimalizációval szemben, 
a kompenzáció a veszteségektől való tartózkodást céloz-
za meg, és így igyekszik elérni a kívánt állapotot [20]. 

A SOC-MODELL SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA
AZ IDŐSKORI EGÉSZSÉG ÉS JÓL-LÉT 
FENNTARTÁSÁBAN

Az empirikus vizsgálatok összességében alátámaszt-
ják, hogy mindegyik SOC-stratégia elsajátítása és al-
kalmazása hozzájárul az adaptív fejlődéshez. A SOC-
modell alapján a sikeres idősödés a szelekció, optima-
lizáció és kompenzáció összehangolásával jellemezhe-
tő. Például a célok kitűzése önmagában még nem szol-
gálja azok megvalósulását, ha nem fordítunk rá erő-

forrásokat céljaink követése során (optimalizáció), il-
letve ha erőforrásaink meggyengülnek, és nem hasz-
nálunk kompenzáló stratégiákat. 

Hogyan vagyunk képesek erőforrásainkat a folyama-
tos fejlődés fenntartása, az eredmények elérése érdeké-
ben kezelni, és megtartani működőképességünket a 
veszteségekkel szemben is? Riediger és mtsai [21] ho-
rizontális és vertikális tanulmányok sorával igazolták 
a személyes célok szerepét a mindennapi életre. Egy 
hierarchikus rendszerben a célok horizontális kapcso-
lódása megmutatja, hogy a hasonló szinten levő vá-
gyak képesek-e egymást facilitálni vagy háttérbe szo-
rítani. Ezzel szemben a vertikális irányú összefüggések 
azt mutatják meg, hogy az alá- és fölérendelt célok ho-
gyan kapcsolódnak egymással (pl. egy személyes cél 
szolgálhat-e esetleg alárendelt célként az egyéb célok-
nál?). Horizontális szinten képesek egymást erősíteni 
a célok a hasonló stratégiák alkalmazásával (pl. rend-
szeres kocogás a barátokkal két célnak felelhet meg: 
egyrészt a testsúly szabályozása, másrészt társakkal el-
töltött szabadidő). Ellentét akkor keletkezik, amikor a 
stratégiák nem felelnek meg egymásnak, azaz nem 
kompatibilisek egymással (pl. egy aktív társas élet szem-
ben a magánnyal), vagy az erősen korlátozott számú 
erőforrások nem teszik lehetővé a különböző célok pár-
huzamosan történő teljesítését, illetve az értük való 
küzdelmet (pl. a korlátozott anyagi lehetőségek előre-
vetítik a kivitelezhetetlenségét annak, hogy egyidejű-
leg ^nanszírozható legyen az unoka taníttatása és egy 
nagyobb külföldi utazás) [21]. A célok közötti ellentét 
feloldásának egyik lehetősége a korlátozott számú erő-
források „időbeli sorbarendezése”. Wiese és Freund [22] 
eredményei szerint például a ^atal felnőttek munka-
helyi- illetve családi életében a fellépő vágyaik közötti 
ellentét feloldása érdekében jobb, ha előtérbe helyez-
nek egy célt, és ezután rendezik sorba a többit. Ez az 
eredmény azt a meg^gyelést támasztja alá, hogy a sze-
leckió (ebben az esetben a priorizáció) a kulcsa az erő-
források sikeres kezelésének. Ennek a stratégiának a 
használata azonban nem feltétlenül előnyös abban az 
esetben, ha korlátozott idő áll rendelkezésünkre, mint 
pl. időskorban [23]. Az idősek számára megbízhatóbb 
az, ha a célokra fókuszál, összpontosít, mivel a szelek-
ciós stratégia megkönnyíti az egyén korlátozott számú 
erőforrásának irányítását. Riediger és Freund [24] ki-
mutatták, hogy nem csak a célok számának egyszerű 
csökkentése, hanem a fontos személyes célokra való 
összpontosítás kifejezetten adaptív a korlátozott szá-
mú erőforrás kezelésében. Így nem meglepő az sem, 
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hogy úgy találták, a szelekciós stratégiák jelentősége 
növekedett az életkorral. Ez hasonlóképpen igaz volt a 
társas kapcsolatokra is [25], azaz a csökkenő jövőbeli 
időperspektíva elősegíti az összpontosítást az alapvető, 
nélkülözhetetlen célokra. 

Az életkorral előrehaladva inkább az erőforrások „kon-
zervációja”, megőrzése növekszik, mint azok megszer-
zése. Ez a tény három, egymással összefüggő ok követ-
kezménye. Elsősorban, az életkor növekedésével – ki-
fejezetten időskorban – egyre több és több erőforrás-
veszteséggel kerülünk szembe, mint például egészség-
beli, és/vagy a kognitív képességekben bekövetkező rom-
lás, nyugdíjazás, illetve szeretett személyek halála [26]. 
Tekintettel arra, hogy ezeket a veszteségeket mindenki 
igyekszik elkerülni [27, 28], ezen fenyegetések követ-
keztében az egyén arra motivált, hogy ösztönösen nö-
velje erőforrásai számát, és azokat fenntartsa a veszte-
ségek elkerülése érdekében [13, 29, 20]. Másodsorban, 
az erőforrások csökkenése miatt még nehezebbé vá-
lik az új eszközök megszerzése. Például új képességek 
tanulásához szükség van időre, energiára és gyakran 
pénzre, illetve társas támogatásra is. Harmadsorban, 
az erőforrásveszteségek egy lefelé tartó spirált képesek 
létrehozni. Például a mozgáskorlátozottság megaka-
dályozza egy társas eseményen történő részvételt, mely-
nek következtében veszteség lép fel a társas kapcsola-
tokban, támogatottságban.

A SOC-modell előnye, hogy épp úgy alkalmazható 
a nagy veszteségek utáni „újrakezdésre”, mint a min-
dennapi feladatokhoz való alkalmazkodásra, továbbá 
speciális élethelyzetekre ugyanúgy, mint a hosszú ide-
ig, egész életen átívelő fejlődés fenntartására, s ezen 
túlmenően pedig az adaptív utak leírására is, nem csak 
negatív, hanem pozitív változások esetén is [30].

ÖSSZEGZÉS

A SOC-elmélet szerint a fejlődést legjobban a sze-
lekció, az optimalizáció, és a kompenzáció hármas fo-
lyamatának összejátékaként lehet a leginkább megér-
teni [11]. Egy sor kutatási eredmény áll rendelkezé-
sünkre, melyek szerint ez a folyamat valóban hatásos a 
sikeres fejlődés elősegítésében.

A SOC-modell kiemeli a sikeres adaptációt, mint az 
egyensúly megteremtését a növekedés és a hanyatlás 
között az egész élet során. Ezeket a folyamatokat egy 
speciális, cselekvéselméleti keretbe helyezve  mint a 
célválasztást és a célért folytatott küzdelmet írja le.

A korral előrehaladva a veszteségek fenyegetőbbek, 
mint a korábbi életszakaszokban. Ahhoz, hogy az idő-
sek céljaikért küzdhessenek, fenntartsák, vagy javítsák 
mentális egészségüket, folyamatos fejlődésüket, rugal-
masnak és alkalmazkodónak kell lenniük. Ebből a pers-
pektívából az időskori mentális egészség a belső pszi-
chológiai és a külső szociális, társas hatások közötti 
kapcsolatot mutatja, illetve a személyes növekedést 
eredményező folyamatot. Továbbá, a SOC-modell meg-
erősíti azt a nézetet, hogy a sikeres idősödés kivitelez-
hetősége az idős ember képességeitől függ, melyek se-
gítségével fenntartható az egészséges emocionális, pszi-
chológiai és társas életstílus [7, 11].

Az időskor az egyik legnagyobb „problémát” jelenti 
a társadalom számára, és nagy kihívást hordoz a jövő-
beni kutatások részére is.  Az idősek azzal a kivételes 
képességgel bírnak, hogy képesek életükhöz úgy alkal-
mazkodni, hogy fenntartják pozitív érzéseiket önma-
gukról – a növekvő korlátozó tényezők ellenére is, me-
lyek leszűkítik aktvitásukat és ^zikai képességeiket, az-
által biztosítják szubjektív jól-létüket, hogy elvárásai-
kat a valósághoz igazítják.

A SOC-stratégiákat minden életciklusban alkalmaz-
zuk, de a leginkább hasznossá időskorban válik. Baltes 
gyakran idézi példaként, hogy amikor a zongorista Ar-
thur Rubinstein 80 éves lett, megkérdezték tőle, ho-
gyan képes még mindig ilyen kitűnő koncerteket adni. 
Három okot mondott. Előszöris, kevesebb darabot ját-
szott – egy példa a szelekcióra; másodszor ezeket a da-
rabokat gyakrabban gyakorolta – egy példa az optima-
lizációra; végül pedig a tempókat illetően nagyobb kont-
rasztokat használt annak érdekében, hogy úgy tűnjön, 
mintha gyorsabb lett volna, mint valójában volt – egy 
példa a kompenzációra [31].

A XXI. században egy új kihívással kell szembenéz-
nünk: az emberi méltóság megőrzésével az utolsó élet-
években. Az egészséges és méltóságteljes idősödésnek 
vannak korlátai. A gerontológia vezérmotívuma „adj 
életet az éveknek, ne éveket az életnek” egyre kevésbé 
kivitelezhető nagyon idős korban. Az idős emberek je-
lentős gazdasági tényezőt képeznek a tudásközpontú 
társadalmakban. Nem csak szükségleteik vannak, ha-
nem erőforrásokkal is ^zetnek a szolgálatokért, me-
lyek a szükségleteikhez kellenek. Ebben a szellemben 
és hasonló elképzeléssel élve az üveg inkább félig tele 
van, mint félig üres, azaz az időskor inkább képes ka-
talizálni a társadalom, a gazdaság fejlődésének folya-
matát, mintsem terhet jelentene. A 3. életkor, a ^atal-
idősek emberi tőkéje jelenleg gyakorlatilag kihaszná-
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latlan. Ahogy a ^atalabb generáció létszáma egyre in-
kább csökken, az előbb említett életszakasz a gazdasá-
gi és a társas élet szempontjából egyaránt jelentősebbé 
válik a társadalmi-gazdasági kultúra egészében is. Nem 
elegendő egyszerűen a nyugdíjkorhatárt kitolni példá-
ul 67 éves korig. Az ilyen döntéseknek gazdasági hatá-
sa van ugyan, de csak akkor, ha ezzel egyidőben ki fog 
fejlődni egy, az „időseket foglalkoztató tudományos és 
gazdasági kultúra” is. Egy olyan társadalom, amely nem 
fordít az eddigiekhez képest fokozottabb ^gyelmet az 
idős emberekre, a fejlődést hatékonyan katalizáló idős 
korú személyek munkájára, nem használja ki a rendel-
kezésre álló lehetőségeket, veszteségekkel fog szembe-
nézni. Nem apró szemléleti változtatásra, hanem hatá-
rozott paradigmaváltásra és ennek megfelelő cselek-
vésre van ezen a területen szükség. Fel kell készíteni a 
^atal és az idősebb nemzedéket egyaránt az általuk 
hordozott testi képességek és lelki értékek megőrzésé-
re, továbbadására, egészségi állapotuk karbantartására 
és életminőségük fejlesztésére.

Az idős emberek társadalma nem homogén. Van-
nak, akik történelmi és családi tapasztalataik alapján 
magukkal hozzák az aktív időskor megteremtésének 
lélektani lehetőségeit, mások segítséggel elleshetik, meg-
tanulhatják azokat, sok esetben azonban csak speciáli-
san felkészített szakemberek segítségével lehet előbbre 
jutni. A fő kérdés az, hogy a népegészségügyi folyama-
tok tervezésében milyen szakemberek képzésére, mi-
lyen munkahelyeken és milyen szakmai támogatáson 
keresztül kivitelezhetők ezek az egyébként alapvető fon-
tosságú beavatkozások.
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Összefoglalás: Hazánk azon kevés országok közé tartozik, ahol a kémiai biztonságnak több mint 10 éve 
saját intézete van (Országos Kémiai Biztonsági Intézet, OKBI). Az Intézetnek számos feladata van, amely a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos. Többek között gyűjtik egy regiszter keretében a mérgezési eseteket. Évente 
mintegy 10–15000 mérgezési esetről szereznek a bejelentések alapján nemcsak tudomást, hanem részle-
tes információkat is. A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról szintén nagyon nagy vívmánya hazánk-
nak, melynek mentén a kémiai anyagok általi mérgezések csökkenését várnánk. Tekintettel arra, hogy a 
mérgezések jelentős része kisgyermekkorban következik be, célszerűnek látszott erre a korcsoportra külön 
baleset-megelőzési programot kidolgozni. A program megvalósítása után igyekeztük minél több informá-
ciót nyújtani a lakosságnak a mérgezések számáról, természetéről, a megelőzés módjáról.
Kulcsszavak: mérgezés, gyermekek, megelőzés

Summary: Hungary is one of the few countries where chemical safety has own specialized institute (Nation-
al Institute of Chemical Safety) for over ten years. The Institute has numerous tasks related to industrial 
chemicals, like, among others, to collect and keep records of the poisoning cases. Annually, there are about 
10,000 to 15,000 cases of poisoning which are recorded in detail. The Act XXV of 2000 on Chemical Safety 
is another of Hungary’s great achievements, in consequence of which, a decrease in the number of chemi-
cal poisoning cases is expected. As most of the poisonings occur in childhood, it was advisable to elaborate 
a program for the prevention of accidents in this age-group. Following its implementation, all our e?orts 
concentrated on giving as much information as possible to the public about the number of cases, the nature 
of the poisonings and the ways of prevention.
Keywords: poisoning, children, prevention

Gyermekkori mérgezések megelőzése

Prevention of poisonings among children

Országos Kémiai Biztonsági Intézet – 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. – Tel.: (1) 476 1100/2405 – Fax: (1) 476 1227
E-mail: ocztos.gabriella@okbi.antsz.hu

BEVEZETÉS

Az Európai Unió (EU27) országaiban a balesetek, erő-
szakos cselekmények következtében bekövetkező úgy-
nevezett külső okokra visszavezethető sérülések mint-
egy 250 000 emberéletet követelnek évente. „Baleset: 
az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, 
amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy arány-
lag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést 
vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg ha-
lált okoz” [1].

Hazánkban a 0–24 éves korosztályból véletlen bal-
esetek miatt évente több mint 300 ^atalt veszítünk el, 
és mintegy 24 ezren kerülnek kórházba hasonló okok 
miatt. Több 1 év fölötti gyermek és i¤ú hal meg balese-
tek következtében, mint együttvéve az összes betegség 

miatt [2]. Magyarország jelenleg az Európai Unió 27 
tagországa közül a „középmezőnyben” helyezkedik el 
a gyermekkori baleseti halálozás szempontjából [3]. 
Ezt felismerve számos nemzetközi, hazai törekvés in-
dult a gyermekek és a ^atalok biztonságáért. Magyar-
ország az EU csatlakozást követően több olyan az EU 
népegészségügyi programja keretében meghirdetett bal-
eset-megelőzési projektben is részt vett, amelyet az EU 
más tagországai koordináltak [4,5,6]. Ezek a progra-
mok azonban nem nyújtanak kellő garanciát arra, hogy 
projekt szélesebb körben is elterjedjen, de bizonyítot-
ták azt, hogy van mód a belesetek számának csökken-
tésére.

Főként a fejlett gazdasággal rendelkező országok-
ban ^gyelhető meg, hogy a véletlen balesetekből szár-
mazó halálozás folyamatosan csökkenthető. Ezt úgy 
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érik el, hogy kutatják, elemzik az okokat és összefüg-
géseket, fejlesztik az adatgyűjtést, hatékony megelőzé-
si eljárásokat dolgoznak ki, biztonságosabbá teszik a 
környezetet, élnek a jogi szabályozás eszközeivel [7]. 
A balesetek megelőzése komplex tevékenység, csak több 
terület együttműködése révén – többek között: egész-
ségügy, közlekedés, igazságügy, szociális, munkaügy stb. 
– valósulhat meg.

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) mun-
katársaiként mi is bekapcsolódtunk a hazai baleset-
megelőzési programba, a kémiai anyagok által okozott 
mérgezési esetek számának csökkentése érdekében. Ma-
gyarországon évente átlagosan 13 000 mérgezési esetet 
jelentenek, ezek közel fele véletlen baleset. Megfelelő 
baleset-megelőzési stratégia kidolgozásával, alkalma-
zásával a balesetek jelentős százaléka megelőzhető.

MÓDSZER

A WHO javaslata szerint a baleset-megelőzés egész-
ségpolitikai-stratégiákat a következő részekből érde-
mes felépíteni: helyzetelemzés, célok és intézkedések meg-
határozása, akcióterv megalapozása [8].

A Egészségügyi Világszervezet által javasolt straté-
gia építés részletes vázlata a következő:
I. A stratégia fejlesztés megalapozása

1. lépés: Helyzetértékelés
2. lépés: Figyelem felkeltés
3. lépés: Vezetőség meghatározása
4. lépés: Érdekelt felek bevonása

II. A stratégia kialakítása
1. lépés: Keret kialakítása
2. lépés: Célok meghatározása és intézkedések ki-

választása
3. lépés: Döntéshozók támogatásának elérése

III. Megvalósítás
1. lépés: Érdekelt felek helyzetbe hozása
2. lépés: Kormányzat jóváhagyása
3. lépés: Állami biztosíték a magvalósításra

HELYZETELEMZÉS

Magyarországon történt emberi mérgezési esetek gyűj-
tését és feldolgozását az Országos Kémiai Biztonsági In-
tézet (OKBI) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szol-
gálata (ETTSZ) végzi. Az ETTSZ az 1998. január 1-én 
létrejött OKBI önálló osztálya. Tevékenységét a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a 
veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos 
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabá-
lyairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet előírásai 
határozzák meg, amelynek hatálya az ember és környe-
zet károsítására képes veszélyes anyagokra és veszélyes 
készítményekre, illetve az azokkal folytatott tevékeny-
ségekre terjed ki. Az ETTSZ az Országos Statisztikai 
Adatszolgáltatási Program (OSAP) „Jelentés az embe-
ri mérgezési esetekről”, (nyilvántartási szám 1570) alap-
ján gyűjti, feldolgozza, és évi jelentést állít össze az egész-
ségügyi intézmények által bejelentett emberi mérgezé-
si esetekről. Az elkészített jelentést az OKBI a Közpon-
ti Statisztikai Hivatalnak, az Egészségügyi Minisztéri-
umnak és az Országos Tiszti főorvosi Hivatalnak kül-
di meg. A mérgezési esetek nemek és korcsoportok sze-
rint kerülnek feldolgozásra, eleget téve ezzel a WHO 
előírásainak. A rendszer nagy előnye, hogy közel 10 
éve folyamatos. Hátránya, hogy a bejelentési fegyelem-
től is függ a mérgezési esetek száma. A mérgezési eset 
be-jelentések száma évente viszonylag egyenlően osz-
lik el, a halálos mérgezési esetek száma kedvező, csök-
kenő tendenciát mutat (I. táblázat).

Tanulmányozva a korcsoportokra lebontott mérge-
zési adatokat, kitűnik, hogy különösen veszélyeztetett 
a 1-4 évesek köre ahonnan a gyermekmérgezések (<1-
14 éves korosztály) több mint fele (61,1%) származik 
(II. táblázat). 

A gyermekekkel történt mérgezéseket vizsgálva, nem-
csak az összes gyermekmérgezés tekintetében, hanem 
a legtöbb kategóriában (gyógyszerek, ipari és háztartá-
si anyagok növényvédő szerek, növények, gombák) ki-
emelkedik az 1–4 éves korosztály, itt történik arányai-
ban a legtöbb mérgezés (1. ábra) [9].

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mérgezési eset száma 13 645 12 823 9 632 11 672 13 201 14 278 16 898

Halálos mérgezési esetek száma 187 169 144 73 76 63 68

I. táblázat
ETTSZ-hez bejelentett mérgezési esetek száma, 2004-2010
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Az adatok alátámasztják a hazai, illetve nemzetközi 
baleset-megelőzési stratégiák kidolgozása, illetve meg-
valósítása igen nagy jelentőséggel bír.

KOMMUNIKÁCIÓ

Nemzetközi megbízás keretében létrehoztuk az OK-
BI hivatalos honlapján az elsősorban gyermekmérge-
zések megelőzésére szolgáló Ellenméreg című interne-

tes oldalt. Az Ellenméreg című honlap célja, a kémiai 
biztonság területére vonatkozó tudatos hozzáállás ki-
alakítása és fejlesztése. Ezen az elektronikus felületen a 
lakosság számára hasznos, alapvető kémiai biztonsági 
ismereteket gyűjtöttünk össze. A tapasztalat alapján a 
gyermekkori mérgezések esetében felvethető a gyerme-
kek környezetében élő felnőttek felelősségének kérdése.

Az elektronikus felületek nagy előnye, hogy viszony-
lag sok ember számára elérhető, az információk könnyen 
aktualizálhatók, valamint a fenntartása egyszerű.

Korcsoportok

Mérgezések

SZUICID VÉLETLEN ÖSSZESEN

száma % száma % száma %

<1 17 100,00% 17 0,10%

1-4 1 230 100,00% 1 230 7,28%

5-14 70 9,14% 696 90,86% 766 4,53%

15-24 1 217 40,84% 1 763 59,16% 2 980 17,64%

25-34 1 346 55,62% 1 074 44,38% 2 420 14,32%

35-44 1 946 60,96% 1 246 39,04% 3 192 18,89%

45-54 1 770 59,42% 1 209 40,58% 2 979 17,63%

55-64 1 051 53,11% 928 46,89% 1 979 11,71%

65-74 319 45,70% 379 54,30% 698 4,13%

>75 334 52,43% 303 47,57% 637 3,77%

ÖSSZESEN 8 053 47,66% 8 845 52,34% 16 898 100,00%

II. táblázat
A mérgezések korcsoportonkénti megoszlása (ETTSZ), 2004–2010
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1. ábra
Mérgezések a gyermekek körében (ETTSZ), 2004–2010
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INFORMÁLÁS, KÉPZÉS

Figyelembe véve a meglévő adatokat a véletlen mér-
gezések megelőzésének célcsoportja az 1–4 éves gyer-
mekek korosztálya lett. Az ő biztonságos környezetük 
kialakítására ösztönöztük a védőnői szolgálat dolgozó-
it, és a család felnőtt tagjait. A védőnők elérésében az 
országos tiszti főorvos és a Védőnői Szakfelügyelet se-
gítette a munkánkat. Magyarországon sok évtizede mű-
ködő védőnői hálózat speciális feladatot teljesít: a gyer-
meket és családot már a várandósság idején gondozás-
ba véve a szülést követően számtalan elméleti és gya-
korlati segítséggel veszi körül az újszülöttet és család-
ját. A gyermek fejlődését és környezetét a védőnő rend-
szeresen nyomon követi, melynek helyszíne lehet a ta-
nácsadó, rendelő, a család otthona, később az iskola. 
A védőnő közvetlen kapcsolatban van az édesanyák-
kal és a gyermekorvossal, az iskolaorvossal – és termé-
szetesen a gyermekkel. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a családok és a védőnő között kiépülő bizalom garan-
ciát jelenthet arra, hogy a szűken vett védőnői kérdé-
sek mellett egyéb területeken is megfelelő súlya van a 
védőnői tanácsoknak.

A háztartásokban előforduló mérgező anyagok ve-
szélyeivel a legtöbb család nincs tisztában. Célunk egy 
olyan előadássorozat létrehozása és megtartása volt, 
ami növeli a kisgyermekes családok kémiai biztonsági 
tudatosságát. A tudatosság növelésétől a gyermekmér-
gezési esetek számának csökkenését várjuk. 10 alkalom-
ból álló előadássorozatot szerveztünk 10 vidéki város-
ban. Az kampány keretén belül előadások hangzottak 
el különböző témakörökben (toxikológia, mérgezési 
statisztikák, gyermekkori mérgezések, háztartási vegy-
szerek veszélyei, mérgező növények, a kémiai bizton-
ság pedagógiája). Minden előadássorozat interaktív rész-
szel zárult, ahol a résztvevők megszerzett elméleti tu-

dását gyakorlati példákkal, feladatokkal mélyítettünk 
el [10].

A szakmai napot minden alkalommal csapatverseny 
zárta. Minden résztvevő számára kiadványokat, szóró-
lapokat, plakátot, valamint  ̂gyelemfelhívó könyvjel-
zőt és hűtő mágnest tartalmazó csomagot adtunk.

EREDMÉNYEK

A honlapot látogatók száma átlagosan 400 fő/hó-
nap. Az előadások anyagát feltöltöttük az Ellenméreg 
című honlapra, így az összegyűjtött információk elér-
hetővé válnak az érdeklődők számára. Honlapunk be-
került a Baleseti helyzetkép, Jó gyakorlatok című fejeze-
tébe.

A 10 alkalomból álló előadássorozaton összesen 568 
védőnőt (és védőnőhallgatót) értünk el (2 ábra).

A résztvevők aktívak, érdeklődők voltak. A vissza-
jelzéseikben az előadássorozaton elhangzottakat hasz-
nosnak ítélték.

KÖVETKEZTETÉSEK

A kémiai biztonsági tudatosság növekedésével hosz-
szú távon együtt jár a mérgezési esetek számának csök-
kenése. A témával kapcsolatos tudatosság az informá-
ciók átadásával a lakosság körében növekszik. Várha-
tóan megváltoznak a szokásaik a kémiai anyagokkal kap-
csolatban, ezzel egyenes arányban csökken a balesetek 
száma, valamint a halálos balesetek száma. Megítélé-
sünk szerint a kémiai biztonsági tudatosság a védőnők 
képzésével növelhető, ők mindennapi munkájuk so-
rán továbbadhatják az elsajátítottakat a kisgyermekes 
családoknak. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a je-

2. ábra
Képzésen részt vett védőnők száma

Előadás helyszíneink

l Kecskemét 63 fő

l Debrecen 64 fő

l Szeged 38 fő
l Pécs 61 fő

l 
Balatonfüred

 40 fő

l Miskolc 92 fő

l Eger 82 fő

Székesfehérvár 82 fő
l

l Győr 52 fől Sopron
 52 fő
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lenlévők igen hasznosnak tartották a rendezvényt. Meg-
lévő ismereteik felfrissítése mellett új információkat is 
kaptak a mérgezéseket okozó anyagokra vonatkozóan, 
akár egy-egy mérgező növényt, akár a vegyi anyagok 
címkézését említhetnénk példának. Az előadások so-
rán sok területi védőnő tett fel kérdéseket, vetett fel 
problémákat (pl. fejtetű irtása, tabletta alakú fertőtle-
nítő használata az iskolákban, veszélyes hulladékok ke-
zelése). Több alkalommal iskolavédőnők is jelen vol-
tak az előadásokon, ők az elhangzottak alapján egész-
ségnapot kívántak szervezni az iskolákban. Ezt is fon-
tos jelzésnek tartjuk a sikeresség tekintetében. Remé-
nyeink szerint a védőnők az átadott ismereteket és gon-
dolkodásmódot továbbítani fogják a családok és gyer-
mekek felé. 
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Összefoglalás: A nemhez kötött recesszív letális mutációs tesztben (Müller-5 teszt) mind a Carbadox (Cx), 
mind a Carbadox analóg 2-(hidroximetil)kinoxalin-1,4-dioxid hasonló mértékben mutagénnek bizonyult. 
Drosophilára kidolgozott tesztrendszerben sem a carbadox, sem a carbadox analóg mutagenitását ez idáig 
nem vizsgálták. A carbadoxra vonatkozó pozitív mutagenitási eredményink összhangban vannak más mu-
tagenitási tesztekben kapott eredményekkel, míg az analógra vonatkozó mutagenitási adatokat a jelen 
vizsgálat közli elsőként. Saját eredményeink is meggyőzően bizonyítják, hogy a nemhez kötött recessziv 
letális mutagenitási vizsgálat biztonsággal alkalmazható short-term in vivo mutagenitási tesztként, amely 
alkalmas a környezeti xenobiotikumok mutagén és genotoxikus hatásának a tesztelésére. 
Kulcsszavak: carbadox, kinoxalin, nemhez kötött recesszív letális teszt, in vivo short-term mutagenitási 
teszt, Drosophila melanogaster

Summary: Carbadox (Methyl-3-(chinoxalin-2-ylmethylen)carbazat-1,4-dioxid, Methyl-2-quinoxaline, Cx) and 
its derivative 2-Hydroxymethyl-quinoxaline-1,4-dioxide were studied in sex-linked recessive lethal test of 
Drosophila melanogaster (Müller-5 test) and both proved to exhibit mutagenicity in similar order. The muta-
genicity of neither Carbadox nor its analogue was studied in Drosophila test until now. The positive mutagen-
icity results detected for Carbadox in Drosophila are in good agreement with those results obtained with 
other mutagenicity test systems, while this is the "rst publication regarding the mutagenicity of the tested 
Carbadox-analogue. Our results con"rm that the Müller-5 test can be used as a short-term in vivo muta-
genicity test allowing detection of mutagenic and genotoxic properties of environmental xenobiotics.
Keywords: carbadox, quinoxaline, sex-linked recessive lethal test, in vivo short-term mutagenecity test, 
Drosophila melanogaster

Kinoxalin-dioxid származékok mutagenitásának 
vizsgálata Drosophila melanogasteren nemhez 
kötött recesszív letális teszttel

Mutagenecity testing of chinoxaline-derivatives
in sex-linked recessive lethal test of Drosophila 
melanogaster
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BEVEZETÉS

A carbadox (Cx) a nagyüzemi állattartás során szé-
les körben alkalmazott hozamfokozó antibiotikum. 
A carbadoxot az állatgyógyászatban, E. coli és más Gram-
negatív baktériumok ellen világszerte évtizedekig al-
kalmazták disentéria és colitis ulcerosa kezelésére. Az 
utóbbi időben a baktériumok rezisztencia kialakulásá-
nak veszélye miatt az emberi táplálékláncból sok or-
szágban kivonták [1, 2]. Állatgyógyászatban való alkal-
mazásukat az EU tagállamaiban 2006-tól teljes körű-

en betiltották. A Cx hivatalos betiltását a mutagenitá-
si és géntoxicitási vizsgálatok eredményei alapozták meg.

A xenobiotikumok biológiai hatásának vizsgálatára 
a short term mutagenitási tesztek közül különösen jól 
alkalmazható a Drosophila melanogasterre kidolgo-
zott nemhez kötött recesszív letális mutációs teszt. A mu-
tagén anyagok Drosophilán való kimutatása számos 
előnnyel jár. Rövid generációs idejű, olcsó, nagy egyed-
számmal elvégezhető, egyszerű genetikai vizsgálati mód-
szer. Gyakorlati jelentősége nagyfokú érzékenysége a 
genom egyötöde, azaz nagyszámú lókusz vonható a vizs-
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gálatba. A klasszikus nemhez kötött recesszív letális 
teszt kiemelt jelentőséggel bír a mutagének felderíté-
sében, mivel a Drosophila, mint élő organizmus, lé-
nyegében in vivo rendszerként, rendelkezik ugyanazok-
kal a metabolikus aktiváló enzimekkel, mint az emlős 
máj [3]. Ohta és Voogd 1980-ban Ames teszttel és re-
pair teszttel bizonyították a Cx mutagenitását [4, 5], 
amit Yoshimura 1981-ben végzett vizsgálatai megerő-
sítettek. Cx genotoxikus hatását mutatták ki különbö-
ző bakteriális, élesztő és emlős tesztrendszerekben [6]. 
A Cx egér csontvelő metafázis kromoszóma vizsgálat 
során, kromoszóma gyakoriság emelkedést indukál, ami-
vel bizonyították klasztogenitását [8]. A Cx mikronuk-
leuszt indukáló hatását patkány csontvelő polikromá-
ziás eritrocitáiban, valamint egér fötális szövetében is 
kimutatták [8, 9]. Patkányban a carbadox hepatotoxi-
kus, magas koncentrációban hepatocellularis carcino-
mát okoz. A sertésekben gyorsan metabolizálódik. Az 
N-oxid csoportok redukciója és a hidrazon csoport hid-
rolízise következtében két fő metabolikus végtermék 
keletkezik: a kinoxalin-2-karbonsav és a metil-karba-
zát. A kinoxalin-2-karbonsav leghosszabb ideig a máj-
ban található, majd a vizelettel kiürül, nem mutagén. 
A metil-karbazátból hidrazin képződhet, amiről ismert, 
hogy patkányban és egérben carcinogén. A metil-kar-
bazát carcinogenitása patkányon végzett tartós eteté-
ses kísérlet alapján mégsem valószínűsíthető [10]. Pat-
kányon végzett teratogenitási vizsgálat során bebizo-
nyosodott, hogy a Cx nemcsak embrió letalitást, de te-
ratogén hatással is bír, azaz szigni^kánsan emelte a csont 
malformációt, brachygnathiat és polidactyliát okoz [11]. 
A Cx dózisfüggő módon emelte V79 sejtben a SCE 
frekvenciát [12]. Vero emlős sejtek kezelése során a Cx 
és analógjai nagy gyakorisággal indukálnak szekven-
cia speci^kus DNS mutációt, ezért ezen vegyületek biz-
tonságos alkalmazását komolyan meg kell fontolni [13].

A két metabolikus végtermék vizsgálata után, ismer-
ve az egyéb rendszereket kapott mutagenitási eredmé-
nyeket nem lehetünk meggyőződve arról, hogy a többi 
köztitermék nem mutagén. Ezért a carbadoxot az ál-
lat-tenyésztésben más hozamnövelő szerekkel próbál-
ják helyettesíteni, ezek közé tartozik az általunk is vizs-
gált carbadox analóg.

A Cx-ra vonatkozó fellelhető nagyszámú terhelő vizs-
gálat ellenére az USA-ban és az UK-ban felbukkant, 
mint humán gyulladás csökkentő gyógyszer (Colazide, 
Colazal), melyet colitis ulcerosaban alkalmazzák.

Egy anyag géntoxikológiai szempontból akkor te-
kinthető veszélyesnek, ha génmutációt, kromoszóma 

aberrációt /deléciót, duplikációt, inverziót, transzlo-
kációt/, kromoszómaszám változást képes indukálni. 
Az ivari sejtekben bekövetkező mutációknak az emb-
riotoxicitásban és öröklődő mutációk kialakulásában, 
a szomatikus sejtekben bekövetkező mutációknak pe-
dig elsősorban a karcinogenezisben tulajdonítunk fon-
tos szerepet. Tehát a Drosophila melanogasteren mind 
a reproduktív toxikus hatást, a mutagenezist, sőt a kar-
cinogenezist is vizsgálhatjuk kellő körültekintéssel an-
nak köszönhetően, hogy a D. melanogaster genetikai-
lag jól ismert szervezet. Négy kromoszómáján több 
száz mutáció pontos helyét ismerjük. Különböző ge-
netikai változások detektálásra speciális teszek állnak 
rendelkezésünkre, pl. nemhez kötött recesszív letális 
mutációs teszt (Müller-5), domináns letális teszt. Olyan 
törzseket állítottak elő, amelyek alkalmasak transzlo-
kációk és kromoszóma vesztések vizsgálatára. Rendel-
kezésünkre állnak olyan marker mutációt hordozó tör-
zsek, amelyekkel mód van szomatikus mutációk de-
tektálásra is [3, 14–17]. Recesszív letalitást okozhat egy 
génen belüli molekuláris változás (tranzició, transz-
verzió, bázis addíció és/vagy – deléció) és egy vagy né-
hány gént érintő deléció. Humán vonatkozásban a leg-
nagyobb jelentősége az ilyen kismértékű megváltozá-
soknak van, amelyek generációról generációra átadód-
hatnak, valamint a szomatikus mutációknak, amelyek 
a rák kialakulás kiinduló pontjai lehetnek.

Drosophilán végzett vizsgálatok derítették fel, hogy 
az anyagok egy része, főleg ún. indirekt hatású karci-
nogének hatékonyak pontmutációk indukálásában, de 
nem mindig okoznak kromoszómatörést, illetve ez utób-
bit csak a pontmutációk indukálásához szükségesnél 
magasabb koncentrációban [18]. Ezeket a vegyülete-
ket tévesen regisztrálhatjuk veszélytelenként kromo-
szómatörésen alapuló in vivo emlős vizsgálati rend-
szerekben. Drosophila esetében mód van indirekt mu-
tagének hatásának tanulmányozására, mivel rendelke-
zik az ezen anyagok metabolikus aktiválásához szük-
séges enzimrendszerrel. A rovarok mikroszomális en-
zimrendszerének kapacitása és szubsztrát speci^tása ha-
sonló az emlős máj mikroszomális rendszeréhez. A po-
tenciális mutagének biotranszformációját a vegyes funk-
ciójú oxigéngázok végzik. Ezek az enzimek nem egy 
szervben találhatók, hanem a zsírtestben, a Malpighi 
tubulusokban és a tápcsatorna egyes részeiben lokali-
zálódnak [19–21]. A rovarok mikroszomális enzim-
rendszere az emlősökéhez hasonlóan indukálható [22, 
23]. A Drosophila mutagenitási tesztekben a hím ga-
méták különböző állapotai vizsgálhatók [14, 18, 24]. 
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Indirekt mutagénekre a legérzékenyebbek a korai sper-
matidok és késői spermatocyták, mivel ezekben a stá-
diumokban a legfejlettebb az endo-plazmatikus reti-
kulum, illetve a mikroszomális oxigegáz rendszer [25]. 
Így Drosophilában még a rövid felezési idejű aktív me-
tabolitok hatása is kimutatható. Ezekre a vegyületekre 
az Ames tesztben, sok esetben téves negatív eredményt 
kaphatunk. Drosophila tesztben olyan anyagok muta-
genitása is felismerhető, amelyeké bakteriális tesztben 
negatív vagy kétséges, pl. uretán, heliotrin, HMPA, di-
nitro-pentametilén-tetraamin és prokarbazin. Ez min-
denképpen azt jelenti, hogy a Drosophila vizsgálatok 
jó és hasznos kiegészítői a bakteriális teszteknek [26]. 

A vizsgálandó anyagok nem kis százalékánál fordul 
elő a késleltetett hatás, amikor is több sejtgeneráción 
keresztül látens hatású a kezelés. Drosophila esetében 
mód van e késleltetett hatás vizsgálatára, mégpedig oly 
módon, hogy a kezelt spermiumokat pároztatott, de pe-
terakásban gátolt nőstényekben tároltatjuk. A spermi-
umok tárolása során egyre több kromoszómatörés jön 
létre, és ennek következtében transzlokáció létrejötté-
nek valószínűsége megnő, mivel az érett spermium a 
DNS javítására nem képes [27, 28].

Az X kromoszómához kötött recesszív letális teszt-
tel végzett mutagenitási vizsgálatok meglehetősen mun-
kaigényesek. Vogel 1975-ben különböző ismert muta-
génekkel végzett kísérleteiben kimutatta, hogy a Dro-
sophilával végezhető tesztek közül ez egy igen érzé-
keny in vivo tesztelési módszer. 

ANYAG ÉS MÓDSZER

 A Drosophila melanogaster /Brachicera, Acalypte-
rae, szárnypikkely nélküli legyek/ egyedfejlődése so-
rán négy állapotot különböztetünk meg: a petét, a lár-
vát, a bábot és a kifejlett rovart (1. ábra).

A pete lerakásától a lárva kikeléséig tartó idő 1 nap. 
A petéből a kikelő lárva a bábozódásig három stádiu-
mon megy keresztül, ezeket vedlések választják el egy-
mástól. Az első vedlés 24, a második 48 órával a kike-
lés után történik. A bábozódás 96 óra múlva követke-
zik be.

Ezek az adatok 25 °C-on tartott tenyészetekre vo-
natkoznak. A felnőtt állatok már 24 órával a kikelés 
után megtermékenyülhetnek. A feltűnően gyors élet-
ciklus mellett jellemző az is, hogy egy nőstény 10 hetes 
élettartama alatt kb. 3000 petét képes lerakni, amely-
nek kb. 95%-a kikel. Optimális körülmények között egy 

évben 30 nemzedék nevelhető fel. Fontos, hogy a te-
nyésztés pontosan meghatározott körülmények között 
történjen, és hogy a kiindulásul szolgáló tenyészanyag 
genetikailag tiszta legyen. Az általunk használt törzsek 
a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetéből 
Dr. Szabad Jánostól származnak. A tesztekben hasz-
nált törzsek olyan genetikai markerekkel rendelkez-
nek amelyeknek kromoszómális lokalizációja ismert, 
és amelyek fenotipusosan is jól láthatók. A törzseket 
mesterséges Drosophila tápon, 25˚C-on és 60% relatív 
páratartalmat tartalmazó termosztát szekrényben ne-
veltük.

A nemhez kötött recesszív letális teszttel két kino-
xalin-dioxid származék mutagenitását vizsgáltuk (2. 
ábra): a carbadoxét (metil-2-kinoxalinil-metilén-kar-
bazát-1-4-di-oxid) és egyik analógjáét (2-[(4-oxo-2-
tioxo-tiazoli-din-5-il)-hidroxil-metil]-kinoxalin-1,4-
dioxid (3. ábra).

A Müller-5 módszer az X kromoszómán lévő re-
ceszszív letális mutáció kimutatására alkalmas. Itt meg 
kell jegyezni, hogy a D. melanogaster 4 kromoszómá-
val rendelkező, heterogamétás szervezet, a nőstények 
XX, a hímek XY ivari kromoszómákat hordoznak. Az 
X kromoszóma kb. 1000 lókuszt tartalmaz, így a nem-
hez kötött recesszív letális teszttel a teljes genom 20%-
nyi részét vizsgálhatjuk [24]. 

A Müller-5 nőstények (4. ábra) többszörös inverziót 
hordoznak az X kromoszómájukon, ami kizárja a cross-

Pete

1. lárva stádium

2. lárva stádium

3. lárva stádium

Előbáb

Báb

1. ábra
  Drosophila melanogaster egyedfejlődésének sémája
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A nemhez kötött recesszív mutagenitási vizsgálat (Müller-5 teszt) elvi vázlata
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ing overt, illetve a rekombinációit. Ennek következ-
tében a mutációt hordozó balanszer X kromoszóma, 
mint egység öröklődik. Ezek a nőstények szintén az X 
kromoszómájukon hordoznak egy résszemet okozó, do-
mináns mutációt (Bar=B), ami lehetővé teszi a kezelt 
kromoszómát hordozó egyedek elkülönítését. A ke-
rek szemű, korall szemszínű, sárga testű (ywCO) ke-
zelt hímek (5. ábra) Müller-5 nőstényekkel keresztez-
zük. A kezelt hímek a kezelést megelőzően természe-

tesen nem hordoznak letális mutációt a vizsgált ivari 
kromoszómán.

Az apai kezelt X kromoszóma az F1 utódnemzedék-
ben átadódik a nőstényeknek. A hímek csak az anyától 

kaphatnak X kromoszómát. Tehát az F1 generáció min-
den egyes veseszemű nősténye (6. ábra) egy kezelt X 
kromoszómát fog hordozni, amelyet az apai gamétá-
ban ért a kezelés.

A recesszív letális mutáció ezekben a nőstényekben 
heterozigóta formában fenntartható, a komplementá-
ció következtében. A következő lépés a kezelt kromo-
szómák elszaporítása, ami valójában megfelel az F2 ge-
nerációnak, melyet az F1 veseszemű nőstények és rés-
szemű hímek páronkénti keresztezésével nyerünk. Ha 

az F2 generációban elszaporított kezelt X kromoszó-
mában letális mutáció nem következett be, az F2 hí-
mek fele résszemű, fele kerek szemű, sárga testű lesz. 
Ha letális mutáció történt az apai X kromoszómán, a 
kerek szemű, sárga testű hímek elpusztulnak, mivel a 
recesszív letális mutációt hemizigóta állapotban hor-
dozzák. A teszt értékelése objektív, mert azon alapszik, 
hogy egy mendeli osztály jelen van-e, vagy sem.

A TESZT MENETE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A kezelést hasonló korú (2-3 napos), kerek szemű, 
korall szemszínű, sárga testű hímeken végeztük, ame-
lyeket néhány (6, 12, ill. 18) óráig éheztettünk. Előkí-
sérletben meghatároztuk a vizsgálandó anyagnak azt a 
koncentrációját, amelynek hatására a kezelt hímek fele 
elpusztul a mérgező tápról levéve 24 órán belül. Az 
anyagot ebben a koncentrációban standard Drosophi-
la tápba kevertük (I. táblázat).

4. ábra
Müller-5 nőstény Az X kromoszómán többszörös 

inverziót, valamint domináns Bar mutációt hordoz, 
ami résszemet eredményez

5. ábra
Sárga testű, kerek szemű, korall szemszínű 

Drosophila hím
A vizsgálat során a kezelt X kromoszóma 

sorsát fogjuk követni.

6. ábra
F1 generációs veseszemű nőstény; 
egy kezelt X kromoszómát hordoz
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EREDMÉNYEK

A carbadox esetén 63, ill. 61, míg az analóggal mér-
gezve 57, ill. 39 hím állat élte túl a kezelést. A toxicitást 
mértéke az előbbinél 51,3%, míg az utóbbinál 36,9%. 
Itt meg kell jegyezni, hogy kellő mértékű toxicitást 
az analóg mikronizált formájával sikerült elérni. Így a 
teszthez az ezzel kezelt hímeket használtuk. A kezelést 
túlélő hímeket egyenként 3 db szűz Müller-5 nőstény-
nyel kereszteztük, majd 3 nap múlva a hímeket eltávo-
lítottuk, és a nőstényeket friss standard Drosophila táp-
ra raktuk. A cél az volt, hogy megfelelő számú F1 utód-
hoz jussunk. A Müller-5 szűz nőstények gyűjtése a törzs-
tenyészetből történ, olyan módon, hogy óránként ki-
ráztuk a tenyész^olából a frissen kelt állatokat, és ivar 
szerint különválogattuk. A carbadox esetén 2270, ill. 
2161 nőstény, míg az analógnál 2121, ill. 2029 F1 utód 
nőstényt tenyésztettünk ki. Minden F1 nőstény, amely 
vese szemű hordoz egy kezelt X kromoszómát. Ezeket 
a nőstényeket kereszteztük az F1 résszemű hímekkel. 

Az F2 generáció tenyésztésére használt csövek mind-
egyike egy-egy kezelt gamétának felel meg, és ezért 
nem tartalmazhat egynél több vese szemű F1 nőstényt, 
ellentétes esetben a letális mutáció észrevétlen marad. 
A kezelt X kromoszóma az F2 nemzedékben átkerül az 
F2 hímek felébe. Ha letális mutáció történt az apai X 
kromoszómán, a kerek szemű sárga testű hímek hiá-
nyozni fognak. A teszt értékelése során az F2 nemze-
déket vizsgáltuk. Carbadox esetén 2270, ill. 2181, míg 
az analógnál 2121, ill. 2029 F2 utódnemzedéknek tar-
talmazó tenyész^olát néztünk meg. Külön-külön, ^o-
lánként néztük egy F1 nőstény és egy vagy több F1 hím 
utódait. Minden esetben tudtuk, hogy melyik kezelt, 
kerek szemű, sárga testszínű hím utódjairól van szó, és 
ezt feljegyeztük. Ha egy tenyész^olában legalább egy 
kerek szenű sárga testű hím volt, bizonyítottnak tekin-
tettük, hogy mutáció nem történt. Abban az esetben, 
ha hiányzott a kerek szenű, sárga testű hím minden 
esetben függetlenül a jelenlévő utódszámtól, kitenyé-
szettük az F3 nemzedéket is. Ha az F3 nemzedékben 

Vizsgált anyag Kezelt hímek száma
Vizsgált kromoszómák 
(F1 nőstények) száma

Letális mutációt hordozó 
kromoszómák száma

Mutagenitás mértéke 
(%)

Carbadox
63
61

2 270
2 181

30
26

1,32**
1,19**

Cerbadox analóg
57
39

2 121
2 029

27
26

1,27**
1,28**

EMS 17 333 90 27,00

Kontroll 72 2 449 6 0,24

II. táblázat
Nemhez kötött recesszív letális teszt eredménye

A táblázatban feltüntettük a vizsgálati anyagokat, a kontrollokat (pozitív kontroll: EMS, kontroll: standard Drosophila táp) a kezelt hímek számát, a 
vizsgált X kromoszómák számát (F1 nőstények), letális mutációt hordozó kromoszómák számát és a mutagenitás mértékét. Statisztikai szigni"kanciát 
a Kastenbaum és Bowman teszttel számoltunk (**=p<0,01).

Vizsgálati anyag
Éheztetési időtar-

tam órában
Koncentráció

Kezelési 
időtartam órában

Kezelt hímek 
száma

Toxicitás mértéke 
(letalitás /%-ban)

Carbadox 6 20 s% 65 113 51,3

Carbadox analóg 6 20 s% 120 58 ~ 0

Mikronizát Carbadox 
analóg

18 20 s% 77 160 36,9

Etil-metán-szulfonát 
(pozitív kontroll)

12 0,25 tf% 8 73 15,0

I. táblázat
A toxicitás elővizsgálat értékelése, a vizsgálati anyag koncentrációja, kezelés előtti éheztetés időtartama,

a kezelt hímek száma, a kezelés időtartama, valamint a toxicitás mértéke
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sem jelent meg a keresett fenotípus, bizonyítottnak te-
kintettük, hogy recesszív letális mutáció történt. Letá-
lis mutáció megtörténtét akkor vettük bizonyítottnak, 
ha egy F1 nőstény legalább 50 utódját megvizsgáltuk. 
A carbadox esetén 2270, ill. 2181 kezelt kromoszóma 
vizsgálata során 30, ill. 26 kromoszóma hordozott re-
cesszív letális mutációt, az analógnál 2121, ill. 2029 ke-
zelt kromoszóma közül 27, ill. 26 tartalmazta a vizsgált 
mutációt (II. táblázat).

Pozitív kontrollként az etil-metán-szulfonátot alkal-
maztuk. 333 kezelt kromoszóma közül 90 hordozott 
recesszív letális mutációt, így a mutagenitás mértéke 
27%-nak adódott. Ezen kívül 72 kezeletlen hím utóda-
it vizsgáltuk, a 2449 vizsgált kromoszóma közül 6 eset-
ben tapasztaltunk a recesszív letális mutáció fellépé-
sét. A mutagenitási százalék 0,24, amely megfelel a spon-
tán mutációs rátának. Az eredményeket Kastenbaum 
és Bowman (1970) módszerével értékeltük [29]. Az ál-
taluk szerkesztett táblázatból megállapítható a kezelt 
és az összes vizsgált kromoszómák arányának és a ka-
pott letális mutáció számának függvényében, hogy a 
kezelt csoportban minimálisan hány letális mutációt 
hordozó kromoszóma kimutatása szükséges a kezelés 
mutagén hatásának a bizonyításához a kívánt szigniC-
kancia szinten. Mind a carbadox, mind a carbadox 
analóg p<0,01 szinten mutagénnek bizonyult. 

MEGBESZÉLÉS

A Cx génmutációt indukáló hatását egyaránt kimu-
tatták Salmonella törzseken, Ames tesztben, valamint 
E. coli repair tesztben [4–6]. Kromoszóma károsító 
hatását két tesztrendszerrel, in vivo egér csontvelő kro-
moszóma aberráció analízissel és in vivo mikronukle-
usz teszttel mutatták ki [8,9]. A jelen in vivo Drosophi-
la nemhez kötött recesszív letális mutációs teszt elvég-
zésével az volt a célunk, hogy a két kinoxalin szerkezet 
analóg vegyület mutagenitási potenciálját összehason-
lítsuk. A vizsgálatot annak reményében végeztük, hogy 
a carbadox analóg az anyavegyülettől eltérően kevésbé 
lesz mutagén. A cél az volt, hogy az állatgyógyászat-
ban alkalmazott veszélyes, géntoxikus anyagot, a car-
badoxot egy egészségkárosítással nem rendelkező, ve-
szélytelen anyagra cseréljük le. A Drosophilán elvég-
zett vizsgálatunk egyértelműen bizonyította, hogy az 
irodalmi adatokkal összhangban a carbadox pozitív 
mutagén hatással rendelkezik, és a várttól ellentétesen 
a carbadox-analóg is szinte azonos mértékű mutációt 

indukált. Az eredményeinkből arra következtethetünk, 
hogy a kinoxalin származékok mutagenitásért elsősor-
ban a kinoxalin heteroaromás gyűrű tehető felelőssé.
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Összefoglalás: A szerzők protézis műtéten átesett betegeket vizsgáltak 2011 első negyedében. A betegek  

életkora 57 és 69 év, az átlagos várakozási idő 11,73 hónap volt. A várakozás ideje alatt felmerült saját költ-

ségekre és az igénybe vett OEP által )nanszírozott szolgáltatásokra vonatkozóan került sor adatgyűjtésre. 

A várakozási idő hosszával a költségek szoros korrelációt mutattak. A szerzők napi gyakorlatuk alapján úgy 

vélik, hogy két hónap leforgása alatt elő lehet készíteni a betegek nagy részét protézis műtétre, tehát a 

betegek orvos-szakmai szempontból védhetetlen okokból várakoznak sokszor éveket. A 2010-es év adata-

ival számolva azt találták, hogy a várakozás )nanszírozására fordított összeg aránytalanul magas, a protézis 

program )nanszírozására jutó OEP támogatás több mint 20% többletköltséggel jár.

Kulcsszavak: protézis, nagyízületi pótlás, várólista, költségek, )nanszírozás

Summary: Patients underwent arthroplasty in the )rst quarter of the year 2011 participated in the study. 

The age varied between 57 and 69 years, the average waiting time was 11.73 months. Data about the own 

costs incurred during the waiting time as well as about services funded by the National Health Insurance 

were collected. The amount paid was in correlation with the length of the waiting time. The authors sug-

gest that most of the patients can be prepared for arthroplasty in two months, so most of the patients are 

waiting in many cases years for the surgery not for medical reasons. Costs of the waiting were calculated for 

the year 2010 based on data of this study and found that it is 20% of the total amount paid for the arthro-

plasty program in Hungary, which is disproportionately high.

Keywords: prosthesis, joint replacement, waiting list, cost, )nancing

A protézis várólista árnyoldalai

The seamy sides of the prosthesis waiting list

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Ortopédiai Klinika – 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel./Fax: (52) 255 815 – E-mail: rybaltovszki.henrik@med.unideb.hu 

BEVEZETÉS

2011 elején a Magyar Ortopéd Társaság (MOT) egy 
kérdőívet szerkesztett, amelynek kitöltésére nagyízü-
leti pótláson átesett betegeket kértünk fel. A kérdőívek 
feldolgozását a DE OEC Ortopédiai Klinika vállalta 
fel.

A kérdőív a betegek nemére, életkorára, aktivitására 
vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Rákérdezett továb-
bá arra is, hogy mikor kerültek fel kórházi várólistára, 
mennyi időt várakoztak a nagyízületi pótlásra, milyen 
kezeléseken vettek részt a várakozási idő alatt, a beteg-
ségükkel összefüggésben milyen gyógyszereket szed-
tek és összességében ez milyen költségekkel járt (1. áb-
ra). A kérdőívek kitöltése anonim módon történt. Össze-
sen 349 értékelhető kérdőív érkezett vissza. 

A vizsgálat 2011 első negyedévében zajlott,  hat in-
tézet részvételével: 

– Fejér Megyei Szent György Kórház Ortopédiai Osz-
tály, Székesfehérvár

– Fővárosi Önkormányzat Szt. János Kórház Orto-
péd-Traumatológiai Osztály, Budapest

– Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Ortopédiai Osz-
tály, Győr 

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egye-
temi Oktató Kórház Ortopédiai Osztály, Miskolc

– Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Ortopédiai 
Osztály, Budapest

– Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum, Ortopédiai Klinika, Debrecen

EREDMÉNYEK

Az első kérdéscsoport a műtéteken átesett betegek 
életkorát (I. táblázat), a várakozás idejét (II. táblázat) 
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és a táppénzen töltött időtartamra vonatkozott. Mivel 
a 349 betegből mindösszesen 15 dolgozott – a többi nyug-
díjas vagy rokkantnyugdíjas volt –, ezért a táppénzt a 
későbbiekben a költségszámításoknál nem vettük Cgye-
lembe. Fontosnak tartjuk felhívni a Cgyelmet arra, hogy 

a várakozási idő tekintetében azt vettük mérvadónak, 
hogy mikor került fel a beteg a kórházi várólistára (te-

hát mozgásszervi sebészetben jártas szakember az ízü-
leti fájdalom további kezelésére a protézis beültetésen 
kívül más lehetőséget nem látott és a beteg kérte a mű-
tétet).

A következő nagyobb kérdéscsoport arra irányult, 
hogy milyen költségek merültek fel a várakozás ideje 
alatt. Ezeket a költségeket viszonylag egyszerűen szét-
bonthatjuk két csoportra. Az elsőben a betegek saját 
költségei szerepelnek, azok az összegek, amelyeket a be-
tegségükkel összefüggésben Czettek ki gyógyszerre, ke-
zelésekre, utazásra. Ezekre a kérdőívben tételesen rá-
kérdeztünk és az adatokat később összesítettük (III. 
táblázat).

Kérdeztük továbbá azt is, hogy milyen Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (OEP) által Cnanszírozott szol-
gáltatásokat vettek igénybe. Ezek jellemzően reumato-
lógiai járóbetegként, nappali szanatóriumos ellátás ke-
retében vagy fekvőbetegként igénybe vett Czioterápiás 
kezelések, fürdőkórházi kezelések és a gyógyszerekre 
kapott támogatások voltak.

A járóbetegként igénybe vett szolgáltatásokat a je-
lentett német pont alapján Cnanszírozza a társadalom-
biztosító. A számolásnál a járóbeteg szakellátásra 2 500, 
Czioterápiás kezelésekre 900 német pontot vettünk Cgye-
lembe. Ez összesen 3 400 német pont, amelynek az ér-
téke 5 100 Ft [1].

Mozgásszervi fekvőbetegek komplex konzervatív ke-
zelését 0,69 HBCs ponttal Cnanszírozzák [1]. Ebben 
az esetben azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a betege-
ket általában egy hetes kezelésekre veszik fel, így az 
egy napra jutó Cnanszírozás 20 700 Ft.

A komplex fürdőgyógyászati ellátást a társadalom-
biztosítás napi nettó 2 110 Ft-tal ellentételezi [2, 3].

A gyógyszertámogatás számolásakor a legáltaláno-
sabban alkalmazott NSAID gyógyszerek 25–50%-ig ter-
jedő támogatását vettük Cgyelembe. A számításoknál 
a 25%-ot vettük alapul (IV. táblázat) [4].

A kérdőívek adatait elemezve a fenti költségeket Cgye-
lembe véve kiszámoltuk, hogy egy várakozással eltöl-

Szt  János OORI Győr Miskolc Székesfehérvár DE OEC

Csípő 64,82 65,25 65,08 64,63

Térd 69 63,54 66,45 65,39 67,41 68,3

Revízió 64 57 69 68,2

I. táblázat
A vizsgálatban résztvevő betegek átlagéletkora (év) a résztvevő intézmények és

a nagyízület protézis típusa szerinti bontásban

Magyar Ortopéd Társaság 

Tisztelt Betegünk!

Önt nagyízületi endoprotézis beültetésre vettük fel. Egy felméréshez kérjük segítségét. Kérjük a mellékletben található 
kérd�ívet legjobb tudása szerint töltse ki és adja vissza kezel�orvosának. A felmérés név nélkül, anonim módon történik, 
személyes adatait nem használjuk fel, nem adjuk ki harmadik személynek. 

A kérd�ívnek célja az, hogy felmérjük, hogy a betegek a várakozási id� alatt milyen alternatív kezelésekben részesülnek, 
illetve, hogy ezek a kezelések milyen anyagi megterhelést jelentenek a társadalomnak, illetve Önnek, a betegnek. 

Közrem ködését köszönjük! 

Magyar Ortopéd Társaság

Születési éve: Neme: ¨ férfi ¨ n� ¨ Aktív dolgozó ¨ Munkanélküli ¨ Nyugdíjas 

Mikor jegyezték el� illetve vették várólistára a m tétre?  (év)  (hónap)  (nap)

Mennyi id� telt el a háziorvosnál való jelentkezés és a várólistára való felkerülés között?

Ha aktív dolgozó, a várakozás alatt részesült olyan táppénz szolgáltatásban, amely összefüggésbe 
hozható betegségével? 

¨ igen ¨ nem 

Ha részesült táppénzben, amely betegségével összefüggésbe hozható, annak hossza 
(kérjük az összes táppénzben töltött id�t vegye figyelembe) 

¨ 1-4 hét
¨ 1-3 hónap  
¨ 3-6 hónap 
¨ 6-12 hónap 
¨ Leszázalékoltak, …… éve 

Ha munkanélküli, állásának elvesztése összefüggésbe hozható betegségével? ¨ igen ¨ nem

Betegségével kapcsolatban a várakozási id� alatt részesült nem m téti kezelésben, mint például 
rehabilitációs vagy fürd�kórházi, reumatológiai kezelés? 

¨ igen ¨ nem 

Ha kapott valamilyen kezelést, az ellátást hol kapta? A kezelés hány napot vett igénybe? Egy alkalommal hányféle kezelést kapott?

¨ Szakrendel�ben alkalmak száma: kezelések száma alkalmanként: 

¨ Kórházban napok száma: kezelések száma naponta:

¨ Fürd�kórházban napok száma: kezelések száma naponta:

¨ Magánrendel�ben alkalmak száma: kezelések száma alkalmanként: 

Ha kapott kezeléseket, az milyen költséget okozott önnek? Kérjük, számolja össze valamennyi kiadását!

A kezelésekért kifizetett összes térítési díj Ft
Az összes utazás költsége Ft

Magánrendelés összes költsége Ft

Szed rendszeresen a betegségével kapcsolatban valamilyen gyógyszert vagy fájdalomcsillapítót? ¨ igen ¨ nem

Kérjük adja meg az ízületi betegségének kezelésére 
szedett gyógyszerek neveit! 

1.
2.

3. 4.

5. 6.

Kérjük, becsülje meg, hogy összesen hány doboz gyógyszert szedett be eddig a várakozási id� alatt.  doboz 

Kérjük, becsülje meg mennyit költött a várakozási id� alatt gyógyszerekre.  Ft 

Volt-e Önnek a gyógyszerszedéssel kapcsolatban bármilyen mellékhatása? ¨ igen ¨ nem

Ha igen, mik fordultak el�? ¨ Gyomorfájdalom ¨ Vesefunkció romlása 

¨ Gyomor vagy nyombélfekély ¨ Egyéb:  

¨ Gyomorvérzés   

¨ Májfunkció romlása  

A kezel orvos tölti ki! A m tét típusa: 

1. ábra
A kérdőív, amelyet betegeink kitöltöttek
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tött hónap átlagosan mennyibe kerül az OEP-nek, és a 
várakozási idővel felszorozva arról is képet kaphatunk, 
hogy ez összegszerűen mennyi  betegenként (V. táblázat).

Összegezve a két költségformát (VI. táblázat), képet 
kaphatunk arról, hogy összesen mennyibe kerül a pro-
tézis műtétig eljutni.

Az elemzésbe bevont hat intézet közül a debreceni 
betegek várakozása a legolcsóbb mind a betegek, mind 

az OEP szempontjából. A Győrben operált betegek köl-
tenek saját forrásból a legtöbbet, míg a társadalombiz-
tosít az OORI-ben operált betegekre költ a legtöbbet. 
Az összegzés után is a debreceni intézeti ellátás a „leg-
olcsóbb” és az OORI-é a „legdrágább”.

A várakozási idő hosszával a költségek növekedése 
korrelációt mutat, ez tükrörődik abban, hogy a Debrece-
ni Egyetemen kerül a legkevesebbe a betegeket eljuttatni 

Szt  János OORI Győr Miskolc Székesfehérvár DE OEC A hat intézet átlaga

Csípő 18,82 14,83 10,86 6,22

Térd 27,12 12,63 13,87 8

Revízió 4 11,33 7,5 3,2

Könyök 23

Váll 37,33

átlagos 22,55 13,5 13,04 10,65 12,07 6,66 11,73

II. táblázat
Várakozási idő (hónap) a vizsgálatban résztvevő intézményekben 

a nagyízület protézis típusa szerinti bontásban

Szt  János OORI Győr Miskolc Székesfehérvár DE OEC A hat intézet átlaga

Csípő 1 104 3 399 2 870 3 897

Térd 1 949 5 093 1 878 4 511

Revízió 5 000 4 618 667 6 000

Könyök 0

Váll 178

átlagos (1 hó) 1 646 4 370 5 059 5 208 1 805 4 802 3 815

valós* 37 121 58 995 65 969 55 465 21 786 31 985 49 895

III. táblázat
A résztvevő intézményekben ellátott betegek saját költsége (Ft) a várakozás ideje alatt 

a nagyízület protézis típusa szerinti bontásban

* A valós költséghez úgy jutottunk, hogy az átlagértéket megszoroztuk a várakozási idővel

Szakrendelés

• járóbeteg szakellátás 

• )zioterápiás kezelések

2 500 NP

900 NP

5 100 Ft/alk.

Fekvőbeteg ellátás

átlagosan egy hetes kezelésekkel számolva
0,69 HBCs 20 700 Ft/nap

Komplex fürdőgyógyászati ellátás 2 110 Ft/alk.

A gyógyszertámogatás 779 Ft/hó

IV. táblázat
Az OEP által 'zetett átlagos költségek egy napra levetítve

NP: német pont HBCs: homogén betegségcsoport
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a protézis műtétig, bár az egy hónapra levetített költsé-
gek viszonylatában nem ez az intézet a „legolcsóbb”.

MEGBESZÉLÉS

A további megfontolások előtt szeretnénk azt a vé-
leményünket megfogalmazni, hogy a protézis várólis-
tát szabályosan és igazságosan üzemeltetni nem lehet. 
A rendszer nem veszi Cgyelembe az egyedi igényeket, 
általánosítani próbál ott is, ahol nem lehet.

Ráadásul teljes szakmai abszurditás az évekkel előre 
történő műtétre jelentkezés, hiszen ennyi idő alatt az a 
beteg már nem ugyanaz a beteg lesz, mint a várólistára 
vétele időpontjában. Egy idősebb beteg általános álla-
pota természetszerűen romlik az évek múlásával, nem 
is beszélve az esetleges interkurrens betegségek megje-
lenésének lehetőségéről. 

Az is fontos kérdés, hogy:
– Van-e egyáltalán szükség a várakozásra? 

A betegek számos kísérőbetegséggel küzdenek, átla-
gos életkoruk magas. Tudjuk azt is, hogy a nagyízületi 
pótlás életminőség javító beavatkozás és csakis terve-
zett módon, a kockázatok minimalizálásával végezhe-
tő. Ez pedig azt jelenti, hogy általában betegeinket elő 
kell készíteni a műtétre, ehhez pedig időre van szükség.

Ha ezt a gondolatmenetet elfogadjuk, akkor a helyes 
kérdésfeltevés a következő:

– Mennyi az orvosilag szükséges felkészítési idő?

A napi gyakorlat alapján úgy véljük, hogy általában 
két hónap leforgása alatt elő lehet készíteni a betegek 
nagy részét protézis műtétre. Ez természetesen, mint 
minden nagyszámú esetre vonatkozó kijelentés az egyén-
re levetítve nem lehet mérvadó, hisz minden esetet 
egyénileg kell megítélni. 

A DE OEC Ortopédiai Klinikára vonatkozó adato-
kat a következő sorokból könnyen kiolvashatjuk:

a betegek átlagos életkora: 66,06 év
várakozási idő: 6,66 hónap
a TB általi preoperatív finanszírozás: 8 183 Ft/hó
a betegek költségei: 4 802 Ft/hó.

Klinikánkon 2010-ben 593 nagyízületi pótlást végez-
tünk. Ha elfogadjuk, hogy két hónap előkészítési időre 
van szükség, akkor még egy ilyen, viszonylag rövid vá-
rakozási idő mellett is a betegek közel 140 napot vára-
koznak a műtétjükre orvosilag nem indokolható ok-
ból, amely lehet természetesen szervezési ok (Czikai-
lag nem áll rendelkezésre elegendő műtői kapacitás, 
szakképzett személyzet stb.), vagy Cnanszírozási ano-
máliák is okozhatják.

A fentiek fényében:
a felesleges várakozási idő: 4,66 hónap

▶
▶
▶
▶

▶

Szt  János OORI Győr Miskolc Székesfehérvár DE OEC A hat intézet átlaga

Csípő 2 189 3 726 7 012 9 682

Térd 2 553 5 433 6 221 8 988

Revízió 1 667 27 650 3 622 5 881

Könyök 1 108

Váll 150

átlagos (1 hó) 1 533 12 269 6 501 8 516 5 618 8 183 7 103

valós* 34 578 165 640 84773 90715 67813 54503 92204

V. táblázat
Az OEP költsége (Ft) a várakozás ideje alatt

* A valós költséghez úgy jutottunk, hogy az átlagértéket megszoroztuk a várakozási idővel

Szt. János OORI Győr Miskolc Székesfehérvár DE OEC A hat intézet átlaga

Átlagos (1 hó) 3 180 16 640 11 560 13 724 7 423 12 986 10 918

Valós* 71 700 224 635 150 742 146 180 89 600 86 489 142 800

VI. táblázat
Összesített költségek (Ft) a várakozás ideje alatt

* A valós költséghez úgy jutottunk, hogy az átlagértéket megszoroztuk a várakozási idővel
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a TB általi finanszírozás: 8 183 Ft/hó
a betegek költségei: 4 802 Ft/hó.

Könnyen kiszámolhatjuk, hogy ezen idő alatt Deb-
recenben 22 612 739 Ft OEP általi kiCzetés történt és 
betegeink további 13 269 751 Ft-ot költöttek. Összesen 
tehát 35 882 490 Ft került kiadásra.

Ha országos adatokkal akarunk dolgozni, akkor az 
Országos Protézis Regisztert alapul véve láthatjuk, hogy 
2010-ben összesen 6 422 nagyízületi pótlást végeztek 
(VII. táblázat) [5]. Nyilván a várakozási idő intézetről-
intézetre változik, így valamilyen súlyozott értéket kell 
Cgyelembe vennünk. Mi a számításokhoz a vizsgálat-
ban résztvevő intézetek adataiból indultunk ki. Mivel 
a protézis regiszterből csak a térd- és csípőprotézisek 
adataival dolgoztunk, így a várakozási időknél sem vet-
tünk más műtéteket számításba.

A Debreceni Egyetem adatait az átlagoláskor nem 
vettük Cgyelembe, a korábban számolt költségeket hoz-
záadtuk a más intézetek adataiból származtatott ösz-
szeghez, így jutottunk az országos adathoz.

Az átlagos várakozási idő 13,18 hónap:
a TB általi finanszírozás: 6 887,4 Ft/hó
a betegek költségei: 3.617,6 Ft/hó.

A felesleges várakozási idő: 11,18 hónap:
a TB általi finanszírozás: 6 887,4 Ft/hó
a betegek költségei: 3 617,6 Ft/hó.

Az egészségbiztosító tehát 2010-ben 448 839 598 Ft-
ot Czetett ki, amihez a debreceni betegekre jutó Cnan-
szírozást hozzáadva összesen 471 452 337 Ft-nyi össze-
get kapunk.

A betegeink további 235 752 552 Ft-ot költöttek, ami-
hez ha hozzáadjuk a Debrecenben elköltött 13 269 751 
Ft-ot, akkor 249 022 303 Ft-os végösszeghez jutunk.

Országosan tehát 720 474 640 Ft került kiadásra a 
2010-ben.

De mit vettünk ezen a pénzen? A nagyízületi pótlást 
nem előztük meg, hiszen ezek a betegek később mind át-
estek rajta. Mind a protézis, mind a műtét ára, a kórházi 
kezelés, a rehabilitáció költségei végül ki lettek Czetve.

▶
▶

▶
▶

▶
▶

Tehát ezen a pénzen fájdalommentességet, vagy a 
fájdalmak enyhülését vásároltuk meg, valamint ahhoz 
volt rá szükség, hogy a rászorulók az emberi méltósá-
gukat megőrizve juthassanak a végső megoldást jelen-
tő műtétig.

Továbbá azt is kiszámolhatjuk, hogy a nagyízületi pót-
lások Cnanszírozása hogyan viszonyul ehhez az összeg-
hez. Az elvégzett műtéti szám a VII. táblázatban szere-
pel, a Cnanszírozás a következőképpen alakul [1]:

• primer cementezett csípő TEP  3,02 HBCs pont
• primer cement nélküli csípő TEP  4,00 HBCs pont
• primer cementezett térd TEP  4,02 HBCs pont
• revíziós cementezett csípő TEP  3,76 HBCs pont
• revíziós cement nélküli csípő TEP  4,91 HBCs pont
• revíziós cementezett térd TEP  7,70 HBCs pont

A műtéti szám a következőképpen alakult a 2010-ben:
• primer cementezett csípő TEP  2682
• primer cement nélküli csípő TEP  1009
• primer cementezett térd TEP  2013
• revíziós cementezett csípő TEP  408
• revíziós cement nélküli csípő TEP  117
• revíziós cementezett térd TEP  193

2010-ben összesen a nagyízületi pótlások Cnanszí-
rozására 23 822,55 HBCs pontot fordított az OEP. Egy 
HBCs pont a közlemény írásakor 150 000 Ft-ot ér. Ösz-
szesen tehát 3 573 382 500 Ft-ot Czettek ki. Ennek az 
összegnek pedig 20,16%-át teszi ki az a pénz, amit a 
műtétek halogatására Czettek ki az OEP és a betegek 
együttesen.

Elgondolkodtató az is, hogy meddig lehet hipokrita 
módon az ingyenes egészségügyről beszélni és mikor 
mondjuk ki végre, hogy mindennek ára van. Az egész-
ségügyi ellátás ingyenes ugyan, de a várakozás jelentős 
kiadásokkal jár a betegnek is.

ÖSSZEFOGLALÁS

A protézis várólista rendszere – ha azt a jogszabályi 
előírásokat betű szerint betartva alkalmazzuk – nem 
veszi Cgyelembe az egyéni igényeket, ezáltal nem em-
berséges és ráadásul még drága is, Czesse az így kelet-
kező költségeket bárki is.

Primer 
csípő TEP

Primer 
térd TEP

Csípő TEP 
revízió

Térd TEP 
revízió

Esetszám 3 691 2 013 525 193

VII. táblázat
Magyarországon nagyízületi pótláson átesett
betegek száma az Országos Protézis Regiszter

adatai alapján
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