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Összefoglalás: A 20. században összesen közel 100 millió ember halálát okozta a dohányzás. A dohányzás 
miatti társadalmi terhek becsléséhez az egészségügyi ellátás igénybevételét, a halálozást valamint az ezek-
hez kapcsolódó költségeket elemeztük 2010-re vonatkozóan. A dohányzásnak tulajdonítható teher számí-
tásához a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) eljárását alkalmaztuk. Becsléseink szerint dohány-
zással összefüggésbe hozható betegséggel fél millió beteget láttak el a magyar kórházakban és e betegek 
36%-a a dohányzás miatt került kórházba. A dohányzásnak tulajdonítható direkt és indirekt költségek 2010-
ben összesen 441 milliárd forintot meghaladó terhet jelentettek a társadalom számára, mely közel 80 milli-
árd forinttal haladta meg a dohánybevételekét.
Kulcsszavak: dohányzásnak tulajdonítható költség, társadalmi teher, direkt költség, indirekt költség

Summary: In the 20th century some 100 million people died of smoking-related causes. To estimate the 
smoking related social burden we analysed healthcare service utilisation, mortalities and the related costs 
for 2010. To calculate the burden attributable to smoking we used the procedure of the Centres for Disease 
Control and Prevention (CDC). According to our estimates half a million patients were treated in hospitals 
in Hungary with smoking related diseases and 36% of the patients were admitted to hospital because of 
smoking. From societal perspective, smoking-related costs amounted to more than HUF 441 billion. By 
contrast, government revenues were HUF 362 billion. It means that expenses have outrun revenues by 
about HUF 80 billion in 2010.
Keywords: smoking-attributable cost, social burden of smoking, direct cost, indirect cost

A dohányzás társadalmi terhei Magyarországon

The burden of smoking in Hungary
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BEVEZETÉS

A dohányzás számos halálhoz vezető betegség kór-
oki tényezője. A múlt évszázadban közel 100 millió em-
ber halt meg a dohányzás következtében és hatékony 
beavatkozások hiányában ez a szám várhatóan 1 milli-
árd körül fog alakulni a 21. században [1]. A dohány-
zás és annak következményei igen jelentős népegész-
ségügyi és közgazdasági károkat okoztak, és – haté-
kony beavatkozás hiányában – fognak okozni.

A dohányzás visszaszorítása Magyarországon is a nép-
egészségügyi prioritások közé tartozik. Az egészség-
ügyi kormányzatnak a dohányzás visszaszorítását cél-
zó határozott szándékát jelzi többek között a nemdo-

hányzók védelméről szóló jogszabály szigorítása, vala-
mint a kiskereskedelmi árusítással kapcsolatos szabá-
lyozása is.

MÓDSZER

A nemzetközi bizonyítékok szerint a dohányzás 15 
diagnózis csoportban okoz bizonyítottan betegségeket. 
A dohányzás következtében fellépő terhek becsléséhez 
e betegségekkel kapcsolatban elemeztük az egészség-
ügyi ellátás igénybevételét, valamint a halálozást 2010-
re vonatkozóan az ezekhez kapcsolódó költségekkel 
együtt. A terhek dohányzásnak tulajdonítható részará-
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nyának kiszámításához (gyelembe vettük a dohányzá-
si szokásokra vonatkozó 2009-es Európai Lakossági 
Egészségfelmérés eredményeit továbbá a nemzetközi 
gyakorlatban használt, a dohányzás következtében ki-
alakuló betegségek halálozási kockázatát. A költség-
elemzés a dohányzás direkt és indirekt költségeinek, 
valamint az állami bevételeknek a 2010-es évre vonat-
kozó becslésére irányult. Az elemzés a korábbi hason-
ló vizsgálatokhoz viszonyítva szélesebb körű és fris-
sebb adatokra épül, és egy továbbfejlesztett, konzisz-
tens, nemzetközileg elfogadott módszertanon nyugvó 
számításon alapul.

A dohányzás terheinek számításához alkalmazott 

megközelítés

A dohányzásnak tulajdonítható teher számításához 
a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
eljárását alkalmaztuk [2]. Ennek lényege, hogy mind-
egyik teher esetében a dohányzásnak tulajdonítható 
részarány becsléséhez (gyelembe veszik a dohányzás 
prevalenciáját és a dohányzás következtében kialakuló 
betegségek halálozási kockázatát az alábbi módon:

DTT = DTR * T, ahol
   DTT: dohányzásnak tulajdonítható teher
   DTR: dohányzásnak tulajdonítható részarány
   T: teher, mint pl. halálozás vagy ellátás igénybevétele

Mivel a dohányzás még abbahagyása után is évekig 
magasabb halálozási kockázattal jár együtt, nemcsak 
a dohányzók, hanem a leszokottak részarányát is cél-
szerű (gyelembe venni a DTR számításakor. A dohány-
zás miatt megemelkedett halálozási kockázat a dohány-
zóknak és a leszokottaknak a nemdohányzókhoz viszo-
nyított halálozásából számítható ki. Ezek és az adott 
népesség körében meg(gyelhető dohányzási preva-
lenciák alapján, a DTR az alábbi képlet szerint hatá-
rozható meg:

DTR = 1- 1/(Pnd + Pd*RKd + Pl*RKl), ahol 
   Pnd, Pd, Pl a nemdohányzók, a dohányzók és
   a leszokottak részarányát jelöli,
   és RKd, RKl a dohányzók és a leszokottak relatív 

halálozási kockázatát jelöli a nemdohányzók ha-
lálozásához viszonyítva egy adott, dohányzással 
összefüggésbe hozható betegség fennállása esetén.

Dohányzás prevalencia

2009-ben, a Központi Statisztikai Hivatal által a ma-
gyar felnőtt lakosság körében lebonyolított Európai La-

kossági Egészségfelmérés, valamint a várandósok do-
hányzására vonatkozóan a 2010. évi védőnői jelentés 
adatait használtuk fel [5].

Relatív halálozási kockázatok

A dohányosoknak és a leszokott dohányosoknak a nem-
dohányzókhoz viszonyított halandósági kockázatait �une 
et al. (2000) [3] és a CDC tanulmányában [4] közöltek 
alapján alkalmaztuk a számítások elvégzéséhez. Az elem-
zésbe bevont, a dohányzással összefüggésbe hozható 
betegségek BNO-10 szerinti csoportjait az I. táblázat-
ban mutatjuk be:

Egészségügyi ellátás igénybevétele

Elemzett esetek 
Az elemzésbe 2010-ben a szakellátás valamennyi olyan 

eseményét bevontuk, ahol az ellátásban olyan 0 éves és 
35+ éves korcsoportba tartozó beteg részesült, akiknél 
az aktív fekvőbeteg ellátásban az ápolást indokló fődi-
agnózis alapjául szolgáló betegségben (1) vagy az ápo-
lást indokló fődiagnózisában (3), illetve a járóbeteg-
szakellátás kapcsán a kezelést indokló diagnózis vagy 
a további diagnózisok (1–4) bármelyikében a 15 BNO 
kód (I. táblázat) bármelyike előfordult.

Elsődleges BNO csoport kiválasztása

Az elemzéshez szükség volt az egy beteghez, illetve 
az egy ellátási eseményhez tartozó elsődleges BNO ki-
választására. Ennek során azt az elvet követtük, és azt 
a BNO csoportot választottuk, amelyikhez a legmaga-
sabb relatív kockázatú betegség tartozott.

Mutatók
1. Dohányzás miatt ellátott betegek száma (DTB) 

nemenként, korcsoportonként a 15 BNO cso-
portra 
DTB = DTR * Ellátott betegek száma

2. Dohányzásnak tulajdonítható ellátási események 
(DTE) száma nemenként, korcsoportonként a 
15 BNO csoportra 
DTE = DTR * Ellátási események száma

3. Dohányzásnak tulajdonítható ápolási napok (DTN) 
száma nemenként, korcsoportonként a 15 
BNO csoportra
DTN = DTR * Ápolási napok száma
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Költségek
A dohányzásnak tulajdonítható költségeket közvet-

len és közvetett költségek szerint csoportosítottuk. A ku-
tatás csak az aktív dohányzással összefüggő költsége-
ket számszerűsíti.

Elemzett események 
2010-ben, a 0 éves és 35+ éves betegek valamennyi 

E-Alapból fedezett ellátási eseményére fordított kiadás, 
ahol a betegek kiválasztása a 15 BNO csoport alapján 
történt.

BNO-10 kód BNO-10 megnevezés

Rosszindulatú daganatok

C00-C14, C15, C32
Az ajak, a szájüreg és garat rosszindulatú daganatai;
A nyelőcső rosszindulatú daganata;
A gége rosszindulatú daganata

C25 A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata

C33-C34
A légcső rosszindulatú daganata;
A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata

C53 A méhnyak rosszindulatú daganata

C64-C65
A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét;
A vesemedence rosszindulatú daganata

C67 A húgyhólyag rosszindulatú daganata

Keringési rendszer betegségei

I20-I25 Ischaemiás szívbetegség

I00-I09, I26-I51 Egyéb szívbetegségek

I60-I69 Cerebrovasculáris betegségek

I70-I78
Atherosclerosis;
Aorta-aneurysma és dissectio;
Egyéb érbetegségek

Légzőrendszer betegségei

J10-J18
In/uenza és tüdőgyulladás
Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva;
Egyszerű és mucopurulens idült bronchitis;

J40-J42, J43, J44
Nem meghatározott idült bronchitis;
Emphysema;
Egyéb idült, obstruktív tüdőbetegség

Perinatális szakban keletkező bizonyos állapotok

P07
A rövid terhességi időtartammal és az alacsony születési súllyal
kapcsolatos m.n.o. rendellenességek

P22 Újszülött respirációs distress szindrómája (IRDS)

P23-P28

Veleszületett tüdőgyulladás;
Újszülöttkori aspiráció-szindrómák;
Interstitiális emphysema és társuló állapotok a perinatális 
életkorban;
A perinatális időszakban keletkezett tüdővérzés;
A perinatális időszakban kialakuló krónikus légúti betegség;
Egyéb, a perinatális időszakban keletkező légúti megbetege-
dések

I. táblázat
A dohányzással összefüggésbe hozható betegségek BNO-10 szerinti csoportosítása
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Elsődleges BNO csoport kiválasztása 
Az egy ellátási eseményhez illetve az egy beteghez 

tartozó több BNO közül azt a BNO csoportot válasz-
tottuk, amelyikhez a legmagasabb relatív kockázat tar-
tozott.

A dohányzás közvetlen költségei 

Egészségügyi költségek 
A 2010-ben a szakellátásban, a dohányzással össze-

függésbe hozható BNO-val ellátott betegekre eső egyé-
ni egészségügyi kiadásokat az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár válogatta le az alábbi kasszák szerint: 

a) Táppénz 
b) Járóbeteg szakellátás 
c) Gondozóintézeti gondozás 
d) Aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás 
e) Speciális (nanszírozású fekvőbeteg ellátás 
f) Gyógyszertámogatás 
g) Gyógyászati segédeszköz támogatás 

Mutatók
1. Dohányzásnak tulajdonítható, egyéni kiadáso-

kat tartalmazó kasszákra vonatkozó közvetlen 
(direkt) költségek (DTEDK) nemenként, kor-
csoportonként a 15 BNO csoportra
DTEDK kassza a-g= DTR*E.ügyi kiadáskassza a-g 

Egyes kasszák esetében a betegekhez tartozó egyéni 
egészségügyi kiadásokat a (nanszírozási forma sajá-
tosságai miatt nem lehetett leválogatni. Ezek a követ-
kező összesített kasszák voltak: 

h) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
i) Betegszállítás, orvosi rendelvényű halott szállítás 
j) Művesekezelés 
k) Otthoni szakápolás 
l) Mentés 
m) Laboratóriumi ellátás 
Először az egyéni adatokra épülő kasszánként (a-g) 

számított részarányok (DTR) átlagát határoztuk meg. 
Ez az átlag szolgált az összesített kasszák (h-m) do-
hányzásnak tulajdonítható költségei számítására.

2. Dohányzásnak tulajdonítható aggregált kasszák-
ra közvetlen költségek (DTADK) 

DTADKkassza h-m= DTRa-g átlag*E.ügyi kiadás kassza h-m

Egyéb közvetlen költségek 
Közvetlen költségek közé soroltuk még a rokkantsá-

gi nyugdíj kiadásokat, a hálapénzt és a tűzkárokat. 
A hálapénz meghatározásánál a KSH makrostatiszti-

kai becslése, a rokkantsági nyugdíjak meghatározásá-
hoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalának, 
a tűzkárok számításához pedig a Magyar Biztosítok 
Szövetségének adatszolgáltatása volt segítségünkre.

Közvetett költségek 

Korai halálozás miatti jövedelemveszteség 
A jövőbeni keresetek jelenértékét számoltuk azok-

nál, akik a dohányzás következtében nyugdíjkorhatár 
előtt vesztették életüket. Első lépésben fér(ak és nők 
esetében is meghatároztuk, hogy átlagosan hány mun-
kaévet vesztettek azok, akik 35–64 éves korukban hal-
tak meg, így tudtuk, hogy a jelenérték számításokat 
hány évre vonatkozóan kell elvégezni. A számításhoz 
a nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetet vettük 
alapul, melyet a munkáltatókat terhelő járulék mérté-
kével felbruttósítottunk, majd 12 hónapra vetítve meg-
kaptuk 1 fő esetén az éves termelés értékét. Ezt az érté-
ket korrigáltuk 2010-es évhez képest a megelőző 5 év 
havi bruttó átlagbérének átlagos éves növekedési üte-
mével. Diszkontrátaként az egészség-gazdaságtani irány-
elv szerint ajánlott 5 százalékot vettük alapul. Elvégez-
tük a jelenérték számítást, és összegezve az évek érté-
keit fér(ak és nők esetében is megkaptuk, hogy 1 főre 
vetítve mekkora volt a korai halálozás miatti termelés 
veszteség. Ezt a számot már csak a halálozások számá-
val kellett felszorozni, ahhoz hogy megkapjuk a 2010-
ben dohányzásnak tulajdonítható korai halálozás mi-
atti jövedelem veszteséget. A számításba csak azok a sze-
mélyek kerültek be, akik eleve foglalkoztatottak vol-
tak. Így azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az összes 
kalkulált évben is foglalkoztattak maradnak. 

Betegség miatt kiesett jövedelmek 
A betegszabadságra és táppénzre vonatkozó jogsza-

bályok és adatok alapján kalkuláltunk.
Figyelembe vettük még a betegségek miatti elvesz-

tett adó- és járulékkiesés mértékét is.

Mutatók
1. Dohányzásnak tulajdonítható egészségügyi ki-

adások kasszánként és együtt, a 15 BNO cso-
port szerint 

2. Dohányzásnak tulajdonítható korai halálozás mi-
att kiesett jövedelemveszteség

3. Dohányzásnak tulajdonítható betegség miatt ki-
esett jövedelmek



népegészségügy / 91. évfolyam 2. szám (2013)

87a dohányzás társadalmi terhei magyarországon

EREDMÉNYEK

Az egészségügyi ellátás dohányzásnak tulajdonít-

ható igénybevétele

Fekvőbeteg-szakellátás
Dohányzással összefüggésbe hozható betegséggel fél 

millió beteget láttak el a magyar kórházakban 2010-
ben, a betegek több mint harmada (36%; 180 ezer), 
a fér( betegek közel fele (46%), a nők több mint ne-
gyede a dohányzás miatt került kórházba.

A dohányzás miatt kórházban kezelt betegek több 
mint harmada (38%) krónikus obstruktív tüdőbeteg-
ségben (COPD), ötöde (21%) érbetegségben, 15%-uk 
ischaemiás szívbetegségben szenvedett. Közel 10%-ot 
tett ki a stroke (9%) és a tüdőrák (8%) (1. ábra).

A fekvőbeteg intézményekben 2010-ben dohányzás-
sal összefüggésbe hozható betegség miatt ellátott közel 
1 millió eset több mint harmada (37%; 340 ezer) tulaj-
donítható a dohányzás következményének.

Az ellátott esetek harmadában (32%) krónikus obst-
ruktív tüdőbetegség (COPD), közel ötödében (18%) 
érbetegségek, hatodában (16%) a tüdőrák, nyolcadá-
ban (14%) ischaemiás szívbetegség volt a diagnózis.

A 2010-ben dohányzással összefüggésbe hozható be-

tegség miatt szolgáltatott 9,5 millió ápolási nap harma-
dát (33%; 3,2 millió) fordították a dohányzásnak tulaj-
donítható betegségek gyógyítására.

Az ápolási napok mintegy 40%-át (39%) krónikus 
obstruktív tüdőbetegségben (COPD), negyedét (24%) 
érbetegségben, 12%-át ischaemiás szívbetegségben, kö-
zel 10%-át (9%) a tüdőrákban, 7%-át stroke-ban szen-
vedő betegre fordították.

Járóbeteg-szakellátás
A dohányzással összefüggésbe hozható betegségek 

miatt 2010-ben mintegy 440 ezer beteg jelent meg já-
róbeteg szakrendelésen, közel 40%-uk (38%) a dohány-
zás miatt. Ez az arány a fér( betegeknél 45%, a nőknél 
32% volt.

A dohányzás következtében ellátásra szoruló járó-
betegek 40%-a krónikus obstruktív tüdőbetegségben 
(COPD), közel ötöde (18%) ischaemiás szívbetegség-
ben, valamivel kevesebben (17%) érbetegségben szen-
vedett. A dohányzás miatt járóbetegként ellátott nők 
10%-át stroke diagnózissal kezelték, míg a fér(aknál 
ez az arány csupán 4% volt.

A járóbeteg szakrendelésen regisztrált, dohányzás-
sal összefüggésbe hozható 3,6 millió eset közel 40%-
ának ellátását (36%) a dohányzás miatti megbetegedés 

1. ábra
Dohányzás miatt kezelt betegek aránya diagnózis csoportok szerint, 2010

Krónikus obstruktív tüdőbetegség

38%

21%

15%

9%

8%

4%

2% 2% 1%

Érbetegség Ischaemiás szívbetegség

Cerebrovasculáris betegségek Légcső rosszindulatú daganata Egyéb szívbetegségek

Felső emésztőrendszeri daganatok In/uenza és tüdőgyulladás Húgyhólyag rosszindulatú daganata
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tette szükségessé. (A fér(aknál ez az arány 42%, a nők-
nél 30% volt.) 

A dohányzás miatt ellátott esetek mintegy harma-
dában (29%) krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), 
közel ötödében (18%) ischaemiás szívbetegség, 13–13%-
ában érbetegségek és a tüdőrák volt a diagnózis.

A dohányzás társadalmi költségei

Közvetlen költségek
A dohányzás miatt szükségessé vált közvetlen egyé-

ni és állami kiadások összesen 354 milliárd forintot 
tettek ki. Ebből az államra háruló kiadások megközelí-
tették a 300 milliárd forintot, aminek háromnegyede, 
vagyis 225 milliárd az E-Alapot terhelte.

A dohányzás egészségügyi költségvetést (E-Alap) 
terhelő közvetlen kiadásai elérték annak 15%-át, és 

a 2010 évi hiányának közel két és félszeresére rúgtak. 
A dohányzás okozta közvetlen költségek közül a leg-
nagyobb összeget a gyógyszerkiadások (támogatás + 
térítési díj; 107,8 mrd Ft; 30,4%), a fekvőbeteg ellátás 
(87,6 mrd Ft; 24,7%), és a rokkantsági nyugdíj (73,3 
mrd Ft; 20,7%) jelentette. Ezek együttesen a közvetlen 
költségek 75,8%-át tették ki. A következő táblázat téte-
lesen szemlélteti a dohányzásnak tulajdonítható köz-
vetlen költségeket (II. táblázat). 

Közvetett költségek
A dohányzásnak tulajdonítható közvetett, azaz a ko-

rai halálozáshoz és a megbetegedésekhez kapcsolható 
jövedelemveszteséget magába foglaló kiadások, meg-
haladták a 87 milliárd forintot.

A dohányzásnak tulajdonítható közvetett költségek 
87,14 milliárd forintos összege tartalmazza a korai ha-
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háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 14,48

gondozóintézeti gondozás 0,362

betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 1,06

művesekezelés 4,19

otthoni szakápolás 0,64

mentés 4,11

laboratóriumi ellátás 3,75

járóbeteg szakellátás 22,4

aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátás 87,6

speciális =nanszírozású fekvőbeteg ellátás 7,97

táppénz 6,03

gyógyszertámogatás 64,9

gyógyászati segédeszköz támogatás 7,52

rokkantsági nyugdíj 73,29

hálapénz 11,68

nem támogatott gyógyszerkiadás 27,24

dohányzás leszokást segítő gyógyszeres terápiák kiadása 0,75

támogatott gyógyszer esetén =zetett térítési díj 14,9

támogatott gyógyászati segédeszköz esetén =zetett térítési díj 1,12

tűzkár 0,341

DOHÁNYZÁSNAK TULAJDONÍTHATÓ KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK

NÉZŐPONT TÉTEL KÖLTSÉG (MILLIÁRD FORINT)

II. táblázat
A dohányzásnak tulajdonítható közvetlen költségek
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lálozásnak betudható 78,35 milliárd forintos és a be-
tegségnek betudható 8,79 milliárd forintos jövedelem-
veszteséget (III. táblázat).

A dohányzással kapcsolatos bevételek

2010-ben a dohányzással kapcsolatos állami bevéte-
lek az általános forgalmi adóból, a jövedéki adóból és 
egyéb be(zetésekből (személyi jövedelemadó, társasá-
gi adó, járulékok) elérték a 360 milliárd forintot. A be-
vételek legnagyobb részét a jövedéki adó (72%) és az 
ÁFA be(zetés (25%) adta. A fennmaradó 2% pedig a do-
hányszektor egyéb költségvetési be(zetéseihez voltak 

köthetőek (személyi jövedelemadó, a társasági adó és 
a járulékok), melyek 2010-ben meghaladták a 9 milli-
árd forintot.

MEGBESZÉLÉS

A jelen cikkben bemutatott tanulmányon túl Magyar-
országon az elmúlt 10 évben mindössze néhány kuta-
tás készült a dohányzás terheinek bemutatására. Az el-
ső elemzés Bartha Judit és munkatársai munkája révén 
vált ismertté [6]. A dohányzás közvetlen és közvetett 
költségei 2004-ben 315–330 milliárd forint körül ala-

Társadalom Összesen: 354,33
háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 14,48

gondozóintézeti gondozás 0,362

DOHÁNYZÁSNAK TULAJDONÍTHATÓ KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

NÉZŐPONT TÉTEL KÖLTSÉG (MILLIÁRD FORINT)

III. táblázat
A dohányzásnak tulajdonítható közvetett költségek

Tétel Költség (milliárd forint)

Közvetlen költségek

Fekvőbeteg ellátás 13,5–13,9

Jövedelem kiesés betegség miatt 27,7–28,5

Rokkantnyugdíj 35,9–37,1

Háziorvosi ellátás 7,1–7,3

Táppénz 9,3–9,6

SZJA adóbevétel kiesés 0,7

Gyógyszerkiadás 50,4–51,9

Hálapénz 3,6–3,8

Tűzkár 0,25

Közvetlen költségek összesen 148,5–152,9

Közvetett költségek

Jövedelem kiesés halálozás miatt 166,6–176,8

Közvetett költségek összesen 166,6–176,8

Költségek összesen

Költségek összesen 315–330

IV. táblázat
Összefoglaló a dohányzás társadalmi költségeiről 2004-ben, Mrd Ft

Forrás: Barta és mtsai, 2006
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kultak. A legjelentősebb terhet a halálozás miatti jöve-
delem kiesés jelentette, amelynek nagysága 167–177 
milliárd forintra volt tehető. A közvetlen kiadások 149–
153 milliárd forintot tettek ki, amelynek legjelentő-
sebb tételei a gyógyszerkiadás és betegség miatti jöve-
delem kiesés voltak (IV. táblázat).

A dohányzásból fakadó állami adóbevételek 260 mil-
liárd forintot tettek ki, amelyek jelentősen elmaradtak 
a dohányzás okozta társadalmi költségektől.

Hasonló módszertannal készült 2010-ben Bodrogi 
és munkatársai tanulmánya [7]. A kutatás alapján meg-
állapítható, hogy a közvetlen kiadások vonatkozásá-
ban a rokkantnyugdíj és a gyógyszerkiadás tételei rö-
vid időn belül is jelentősen emelkedtek. A közvetett 
kiadások is dinamikusan emelkedtek 2004-hez képest 

és 2007-ben elérték 245 milliárd forintot. Így a direkt 
és indirekt hatások összesen 457 milliárd forintra vol-
tak becsülhetőek (V. táblázat).

A vizsgált évben a dohányzásból eredő állami bevé-
telek (ÁFA, jövedéki adó) nagysága 326 milliárd forint 
volt, amiből látható, hogy a dohányzás okozta társa-
dalmi költségek és az állam által realizált adóbevételek 
közötti olló tovább nyílt.

Jelen kutatás eredményei az eltérő módszertan mi-
att közvetlenül nem vethetőek össze a korábbiakkal, de 
következtetéseit tekintve összhangban van az elmúlt 10 
év magyar elemzéseinek eredményeivel, ugyanis vala-
mennyi tanulmány szintén arra a megállapításra jutott, 
hogy a dohányzáshoz köthető direkt és indirekt költ-
ségek jóval meghaladták az állami bevételek mértékét.

Tétel Költség

Közvetlen költségek

Fekvőbeteg ellátás 35

Táppénz és elmaradó állami bevétel 19,5

Rokkantnyugdíj 73,7

Háziorvosi ellátás 9,8

Járóbeteg ellátás 12,8

Gyógyszerkiadás 57,5

Hálapénz 3,9

Közvetlen költségek összesen 212,2

Közvetett költségek

Jövedelem kiesés halálozás miatt 245,5

Közvetett költségek összesen 245,5

Költségek összesen

Költségek összesen 457,7

Forrás: Bodrogi J. és mtsai, 2010

V. táblázat
A dohányzásból eredő költségek összesítése 2007-ben, Mrd Ft
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Összefoglalás: A tájékozódó vizsgálataink célja a Magyarországon elkobzott csempész cigaretták és a keres-
kedelmi forgalomban kapható kontroll cigaretták egyes összetevőinek, illetve toxikus hatásainak összeha-
sonlítása volt.  A kínai, szerb és ukrán csempész cigaretták roncsolással feltárt és dohányfüst aeroszol min-
táinak kadmium, nikkel, BTEX és PAH tartalma magasabb volt a kontroll mintákban mért koncentrációkhoz 
képest. A csempész cigarettákban a daganatkeltő komponensek benz(a)pirén ekvivalenssel kifejezett mennyi-
sége - különösen az aktív elszívatással vett aeroszol mintákban - a kontroll termékekben kimutatott érték 
többszöröse volt. A kontroll és a csempész cigaretták egyaránt kifejezetten cito¬toxikusnak bizonyultak, de 
a Salmonella/emlős mikroszóma tesztben mutagenitásra utaló, dózis-függő kolóniaszám emelkedést nem 
okoztak. A dohánytermékek mindegyike súlyosan károsítja az egészséget, nyomon követhetőségük és 
összetevőik szigorú felügyelete érdemben hozzá tud járulni a toxicitásuk mértékének csökkentéséhez.
Kulcsszavak: csempészcigaretta, PAH, citotoxicitás

Summary: The aim of the exploratory investigation was to compare some components of seized contra-
band cigarettes and commercially available control cigarettes and their toxic eOects. The digested and 
tobacco smoke aerosol samples of Chinese, Serbian and Ukrainian contraband cigarettes had higher cad-
mium, nickel, BTEX and PAH content than control samples. The carcinogenic components of contraband 
cigarettes expressed as benzo(a)pyrene equivalent showed three times higher value than the control ciga-
rette products. Both the legal and contraband cigarettes proved to be highly cytotoxic but extracts made 
of the cigarettes did not show dosage-dependent colony number growth (which would indicate mutagen-
icity) in the Salmonella/mammalian microsome test. Although all tobacco products harm health seriously, 
strict supervision of the contents, traceability of tobacco products could reduce their toxicity to some 
extent.
Keywords: contraband cigarettes, PAH, cytotoxicity

Csempész cigaretták egyes összetevőinek és 
toxikus hatásának összehasonlító vizsgálata

Assessment of the contents and the toxic eOects
of contraband cigarettes

Országos Környezetegészségügyi Intézet – 1097 Budapest, Gyáli út 2–6. – Telefon: (1) 215-2146 – E-mail: dura.gyula@oki.antsz.hu 
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ELŐZMÉNY

A dohányzás az elkerülhető halálozások egyik leg-
főbb okozója, számos daganatos, keringési és egyéb be-
tegség bizonyított kockázati tényezője. A dohányzás-
hoz kapcsolódó halálozás az európai országokban az 
elmúlt évtizedekben változó mértékben csökkenő ten-
denciájú. Magyarország viszont már három évtizeddel 
ezelőtt és még 2009-ben is a legtöbb halálesetet jelentő 

országok között található, a csökkenés lassú és kismér-
tékű. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet által ké-
szített legfrissebb felmérés szerint [1] a (atal felnőttek 
(18–24 év) 30%-a dohányzik napi rendszerességgel (3% 
alkalmanként). A napi dohányosok aránya a 35–64 éve-
sek korcsoportjában is 32%.

Magyarország területére illegális úton érkező, nem 
ellenőrzött és feltehetően ismeretlen minőségű dohány-
termékek fogyasztása a gazdasági károkon túlmenően, 
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vélhetően hozzájárul a népegészségügyi problémák te-
rebélyesedéséhez, a betegségteher növekedését ered-
ményezheti. A szakirodalomban a csempész cigaret-
ták egészségre gyakorolt hatására vonatkozó utalás na-
gyon ritka [2].

CÉLKITŰZÉS

A tájékozódó vizsgálataink célja az volt, hogy a Ma-
gyarországon elkobzott csempész cigaretták és a keres-
kedelmi forgalomban lévőek egyes összetevőit, toxikus 
hatásait összehasonlítsuk. Vizsgálataink a különböző 
eredetű cigaretta minták közötti különbség kimutatá-
sára, és nem a cigaretták minőségének standardizált 
ellenőrzésére irányultak. A cigaretták több ezer kémi-
ai összetevője közül az egészségkárosodás szempont-
jából fontos fémeket, az illékony szénhidrogén ve-
gyületeket és a poliaromás szénhidrogéneket vizsgál-
tuk.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálati irányok a kanadai hivatalos útmutatót  
követik [3], a minta-előkészítési módszereink viszont 
nem szabványosak voltak.

A laboratóriumi vizsgálatok céljára a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- 
és Pénzügyőri Főigazgatósága az alábbi elkobzott ciga-
rettákat bocsátotta rendelkezésre: ukrán zárjeggyel el-
látott csempész cigarettát; szerb zárjeggyel ellátott csem-
pész cigarettát és zárjegy nélküli kínai csempész ciga-
rettát.  Kontrollként szolgált a hazai kereskedelmi for-
galomban kapható két kedvelt márka, amelyet kont-
roll(1) és kontroll(2) cigarettaként jelöltünk.

A cigarettafajták dobozain feltüntetett nikotin érté-
kek, amelyet ellenőriztettünk, az alábbiak voltak, ciga-
retta darabra vonatkoztatva: kereskedelmi forgalomban 
lévő kontroll(1) cigaretta: 0,6 mg; kontroll(2) cigaret-
ta: 0,8 mg; szerb csempész cigaretta: 0,7 mg; ukrán csem-
pész cigaretta: 0,6 mg; kínai csempész cigaretta: 1,2 mg.

Fémvizsgálatok

Irodalmi adatok alapján orientálódva a fentiekben 
megnevezett cigaretta dohányok, valamint a dohány-
füst aeroszol As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, 
V, Zn és Hg tartalmát határoztuk meg [4, 5].

A cigaretta dohány minták előkészítése

A fémvizsgálatok előkészítése során 0,5-1,0 g dohány-
hoz hozzáadtunk 10 cm3 salétromsavat és 2 cm3 H2O2-t, 
lefedtük és egy éjszakát szobahőmérsékleten hagyva 
előroncsoltuk. Másnap mikrohullámmal feltártuk (25 
perc, 200 psi), lehűtöttük, majd 25 cm3-re feltöltöttük.

Dohány aeroszol fémtartalmának vizsgálata

A dohányfüst aeroszol részecskék mintavétele egy 
kémiailag inert, speciális szűrőre (Whatman, Grade 
QMA, 37 mm) történt, melyen a homogén részecske-
réteg kialakulását a szűrőtartó, és egy alátétszűrő biz-
tosította. Mindegyik cigaretta fajtából 8-8 db cigaretta 
elszívatása történt meg.

A dohányfüst légszivattyú (Harvard impaktor szi-
vattyú) segítségével haladt át a szűrőn, mely 2 l/perc 
áramlási sebességgel továbbította a levegőt a szűrő fe-
lé. A megfelelő áramlási sebességet ún. kritikus kereszt-
metszet biztosította. A mintákat salétromsav-hidrogén-
peroxid eleggyel, mikrohullámú roncsolással tártuk 
fel. A fémvizsgálatok Perkin Elmer FIMS 400 Hideg-
gőzös higany meghatározó készüléken, illetve Perkin 
Elmer Optima 5300 DV típusú ICP-OES készüléken 
történt (KVI-PLUSZ K�. Laboratórium, Budapest).

Az illékony szerves szénhidrogének vizsgálata

A dohányfüstben található benzol, toluol, etil-ben-
zol és xilolok (BTEX) mintavétele aktív szenes szorbens 
csőre (SKC gyártmányú, kat. Szám: 226-81A, szorbens 
mennyisége 70/140 mg) történt. Mindegyik cigaretta 
fajtából 3-3 db cigaretta aktív elszívatása történt meg).

A dohányfüstöt vákuumszivattyú segítségével, 8 l/
perc áramlási sebességgel szívtuk át az aktív szenes szor-
bens csöveken. Az aktív szenes szorbens csőből a szén 
szemcséket egy 4 ml szeptummal lezárt üvegbe juttat-
tuk és 2,0 ml szén-diszul(ddal eluáltuk szobahőmér-
sékleten, belső standarddal. A BTEX vegyületek meg-
határozására az MSZ 21456-16:2004 szabvány szerint, 
GC-FID készüléket használtunk.

Policiklusos aromás szénhidrogének vizsgálata

A dohányfüstben található PAH molekulák minta-
vétele XAD-2-vel töltött csőre (Supelco kat.szám: 2-
0275, szorbens mennyisége 3,9 mg) történt. A minta-
vételt kétféleképpen valósítottuk meg. 
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A passzív mintavételezés menete: ebben az esetben 
mindegyik cigaretta fajtából 10-10 db cigaretta passzív 
elszívatása történt meg tölcséren keresztül.

A dohányfüst vákuumszivattyú segítségével, 8 l/perc 
áramlási sebességgel haladt át a szorbens csövön, az 
állandó áramlási sebesség beállítása a vákuumszivat-
tyú szabályozásával történt.

Az aktív mintavételezés menete: mindegyik ciga-
retta fajtából 5-5 db cigaretta vákuumszivattyú segít-
ségével, 8 l/perc áramlási sebességgel történő aktív el-
szívatását valósítottuk meg.

A minták előkészítése MSZ-13-124:1198 szabvány, 
az elemzés az MSZ-13-124:1198 szabvány szerint (po-
liciklusos aromás szénhidrogén gázkromatográ(a – 
MS) történt, Agilent 6890 GC-5973N MSD készülé-
ken (Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve, Közegészségügyi labo-
ratóriumi decentrumában).

In vitro toxikológiai vizsgálati módszerek

A sok-komponensű, komplex keveréket képező ci-
garetta kivonatok káros biológiai hatását in vitro toxi-
kológiai teszt rendszerekben vizsgáltuk. A citotoxici-
tást permanens Vero sejtkultúrán, a mutagén aktivi-
tást Salmonella/emlős mikroszóma tesztben értékel-
tük.

A vizsgálati minták előkészítése a citotoxikológiai
vizsgálatokra

A teszteléshez az Országos Epidemiológiai Központ 
Légúti Vírus Osztályán, ellenőrzött körülmények kö-
zött permanens kultúrában, RPMI 1640 tápfolyadék-
ban fenntartott VERO (ATCC C-1008) zöldmajom ve-
se epithel sejtvonalat használunk. A vizsgálatokat 96 
well mikrotitráló lemezen (továbbiakban lemez) vé-
gezzük, wellenként 3000 db sejttel, összesen 3*105 sejt/
20ml/lemez sejtszámmal.

A tesztelés a dohány mintákból készített kivonatok 
hígítási sorában, a sejteknek okozott káros hatás (mor-
fológiai változás, sejtszám csökkenés vagy növekedés) 
meg(gyelésén alapul.

A vizsgálandó dohány-kivonatok előkészítése során 
5 g dohányhoz 50 ml desztillált vizet adtunk. Az opti-
mális extrahálási idő (1, 4, 24 óra), a kirázatás módja 
(forgótengelyes, rázógépes), az ultrahangos feltárás 
(1 óra, 40 °C) intenzitásának, valamint időtartamának 
meghatározására előkísérleteket végeztünk. Az extra-
hálás módját úgy választottuk meg, hogy az előkészí-

tett dohány-kivonatok hatása jól meg(gyelhető legyen 
a sejttenyészeten. Ennek érdekében az előkísérletben 
1, 4 és 24 órás kivonatokat teszteltünk a sejttenyésze-
ten. A teszt alapján a 4 órás rázatás, 1 órás ultrahangos 
kezeléses eljárás bizonyult alkalmasnak a dohánymin-
ták in vitro citotoxicitási vizsgálatára.

A dohányminták vizsgálatát legalább két ismétlés-
sel, mintánként 3-3 párhuzamost alkalmazva végeztük, 
a törzsoldatok koncentrációja 100 mg/ml volt. Min-
den mintát külön lemezen, negatív és pozitív kontroll 
mellett vizsgáltunk.

A vizsgálat értékelése a sejtek, illetve a tenyészet mor-
fológiai képének (a sejtek növekedés-gátlásának, pusz-
tulásának, esetleg proliferációjának) leírása révén tör-
tént. A sejtkárosodást számszerűen az MTT (Methylt-
hiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide) oldattal meg-
festett, majd – a keletkező formazán kristályokat – me-
tanollal oldott tesztlemezeket mikroteszt-lemez leol-
vasó fotométerben [ELx808 IU, Bio-Tek] értékeltük. 
A  100 mg/ml koncentrációjú törzsoldatból 10x, 20x, 
40x, 80x, 160x, 320x, 640x, 1280x felezőhígítási sort 
készítettünk.

A vizsgálat validitása: a kezeletlen sejtek kvantita-
tív értékelése negatív eredményt adott, illetve az átla-
gos optikai denzitás 570 és 630 nm-en mért értékeinek 
különbsége a laboratórium historikus kontroll értékek 
tartományába esett.

Vizsgálatunkban a kezeletlen sejteket (csak RPMI-
1640 tápfolyadékot kaptak), valamint a (ziológiás só-
oldattal kezelt sejteket használtuk negatív kontrollnak, 
amely a vártnak megfelelő negatív eredményt adta (0%-
os hatás).

A pozitív kontrollként használt NiCl2 standard ol-
dat (10 mg/ml törzsoldat) a vártnak megfelelő pozitív 
eredményt adta a vizsgálat során: 100%-os sejtszám 
csökkenést okozott a 10-szeres hígításban, majd folya-
matosan kisebb mértékű: 93, 45, 34, 26 majd 16%-os 
sejtszám csökkenést eredményezett a további felező hí-
gításokban. 

A cigarettaminták előkészítése a mutagenitási 
vizsgálatra

A dohánymintákat diklór-metánnal és ciklohexán-
nal extraháltuk ultrahangkészülékben; az oldószereket 
víztelenítettük, majd rotációs vákuumdesztillálóval szá-
razra pároltuk. Az extraktumokat dimetil-szulfoxid-
ban (DMSO) oldottuk (20 g extraktum 2 ml DMSO), 
ebből a törzsoldatból készítettünk 4-tagú 1:3-os hígí-
tási sort. A tesztelt dózissor így 18,5–55,6–166,7– 500,0 
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mg anyag/petri-csésze eredeti anyagmennyiségnek fe-
lelt meg.

A dóziskereső előkísérletetekben a dohányminták 
extraktumai toxikusnak bizonyultak a hisztidin auxot-
róf Salmonella typhimurium TA100 és TA98 törzsek-
re. A vizsgált dohányminták minden dózisszinten to-
xikusak voltak a TA100 törzsre, a toxikus hatás (a hát-
tér felritkulása és kolóniaszám csökkenés) a TA98 törzs 
esetében a felső két dózisszinten volt meg(gyelhető. 
A toxicitás mértékét a rendszerhez adott S9 mix csök-
kentette mindkét törzsnél.

Az előkísérletek tapasztalatai alapján a dohánymin-
tákat – a mikrobiológiai szennyezettségük zavaró ha-
tásának elkerülése érdekében – 0,22 µm-es szűrőn szűr-
tük át; a dózist pedig csökkentettük, így a tesztelt dó-
zissor 4,6–13,9–41,6–125,0 mg/petri-csésze volt. Mu-
tagenitási vizsgálathoz az 5 g extraktumot 2,0ml DM-
SO-ban oldottuk, a törzsoldatból 4 tagú, 1: 3-os hígítá-
si sort készítve.

A teszteket TA100 és TA98 törzseken végeztük egyide-
jűleg metabolikus aktivációval (S9 mix jelenlétében) 
és anélkül, előinkubációs technikával és három párhu-
zamossal az oldószeres kontroll kivételével, amiből hat 
párhuzamos készült. Az S9 frakciót phenobarbital és 
β-na�o£avon kombinációjával kezelt (atal felnőtt hím 
Wistar patkányok májából állítottuk elő. Az S9 mix 
10% vagy 20% (v/v) S9 frakciót tartalmazott. Az előin-
kubáció 37 ºC-on történ 30 vagy 60 perc rázatással. 

A revertáns kolóniákat hatvan órás 37 °C-on történt 
inkubáció után számoltuk le.

EREDMÉNYEK
 

A fémvizsgálatok eredményei

Cigaretta dohányok
A roncsolással feltárt cigaretta dohány mintákban 

arzén, ón és antimon nem volt kimutatható. Mangán 

és higany kisebb mennyiségben fordult elő a csempész 
cigarettákban a kontrollként választott, forgalomban 
lévő dohánytermékekhez képest (I. táblázat).

Kínai Szerb Ukrán
Kontroll 

átlag

Cd 1,56 0,8 0,39 0,48

Össz. Cr 1,4 2,2 1,6 1,25

Cu 6,9 12,5 10,5 8,01

Ni 4,33 3,51 2,87 2,3

Pb 1 2 1 1

V 0,61

Hg 0,32

I. táblázat
Vizsgált cigaretta dohányok fémtartalma (mg/kg)

1. ábra
Vizsgált dohányfüst aeroszol fémtartalma (µg/cigaretta)

As Cu PbCd Mn ZnCr (össz) Ni Hg
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A kínai csempész cigaretta esetében a kadmium 3,2-
szeres, nikkel közel kétszeres, a cink 30%-kal és az ösz-
szes króm 12%-kal volt nagyobb mennyiségben jelen 
a cigaretta dohányban a kontrollokhoz képest.

Szerb csempész cigaretta a mangán kivételével vala-
mennyi kimutatott vizsgált fém tekintetében szennye-
zettebb volt a legális cigarettákhoz képest. Vas és ólom 
kétszer, a többi fém 14–76%-kal volt magasabb a vizs-
gált cigaretta dohányban.

Az ukrán csempész cigarettában a króm 28%-kal, 
a réz 31%-kal, a vas 26%-kal és a nikkel 25%-kal volt 
nagyobb mennyiségben jelen.

Dohányfüst aeroszol 
A vizsgált fémek közül az antimon, az ón, a titán és 

a vanádium egyik aeroszol mintában sem volt jelen 
kimutatható mennyiségben. Az arzén, vas, nikkel és 
a higany kisebb vagy hasonló mennyiségben fordult 
elő a csempész cigarettákban a kontrollként válasz-
tott, forgalomban lévő dohánytermékekhez képest (1. 
ábra).

A kínai csempész cigaretta dohányfüst aeroszoljá-
ban a kadmium 4-szer, a réz 67%-kal, a mangán 86%-
al, az ólom 33%-kal és cink 17%-kal volt nagyobb meny-
nyiségben jelen a kontrollokhoz képest. A szerb csem-
pész cigaretta aeroszoljának kadmium tartalma 2-szer, 
a króm 13%-kal és az ólom 11%-kal volt magasabb 
a legális cigaretták aeroszoljának fémterheléséhez képest.

Az ukrán csempész cigaretta elégetése során vett min-
tában a kadmium kétszer, a réz 44%-kal, az ólom 22%-
kal és a cink 17%-kal mutatott a kontrollnál nagyobb 
mennyiséget.

A BTEX vizsgálatok eredménye

A dohányfüst aeroszol minták illékony monoaro-
más szénhidrogén tartalmát mutatja a 2. ábra.

A szerb csempész cigaretta dohányfüst aeroszoljá-
nak benzol, toluol és etil-benzol tartalma hasonlónak 
bizonyult a kontrollként választott cigarettákhoz, a xi-
lolok koncentrációja mindössze 14%-kal bizonyult ma-
gasabbnak. Az ukrán csempész cigaretta elégetése so-
rán keletkező aeroszolban a benzol 48%-kal, a toluol 
64%-kal, az etil-benzol 52%-kal és a xilolok 45%-kal 
fordultak elő nagyobb mennyiségben a legális cigaret-
ták által kibocsátott dohányfüst BTEX koncentráció-
hoz képest. A kínai csempész cigaretta dohányfüstjé-
nek BTEX tartalmában szintén lényeges különbséget 
tapasztaltunk a kontroll termékekhez képest, a benzol 
30%-kal, a toluol 32%-kal, az etil-benzol 62%-kal és 
a xilolok 68%-kal volt magasabb.

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) vizs-
gálatának eredménye

A dohányfüst aeroszol mintákat aktív és passzív el-
szívásos úton nyertük. Ennek megfelelően a PAH kon-

2. ábra
Dohányfüst aeroszol BTEX tartalma (µg/cigaretta)
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centrációkat is külön mutatjuk be. A csempész ciga-
retták össz-PAH tartalma mind az aktív, mind a pasz-
szív adszorpciós technikával készített mintákban a kont-
roll értékek 3–5-szöröse volt (3. ábra).

A szerb csempész cigaretta dohányfüstjének aero-
szoljában kimutatott PAH-vegyületek közül a na�alin, 
az 1-metil-na�alin és a 2-metil-na�alin jelentősen (4–
6-szoros), a fenantrén, a pirén, benz(a)antracén és ben-
zo(k)£uorantén 4–26%-kal bizonyult többnek a kont-

roll dohánytermékekhez viszonyítva. A többi PAH-ve-
gyület hasonló vagy kisebb mennyiségben volt jelen 
a mintákban.

Az ukrán csempész cigaretta mintában a na�alinok 
5–6-szor, az acena�én, az antracén, a benz(a)antracén, 
a benzo(k)£uorantén és a benzo(a)pirén 4–24%-kal volt 
több a legálisan vásárolt cigaretták által kibocsátott do-
hányfüst PAH tartalmához képest.

3. ábra
Dohányfüst aeroszol össz PAH tartalma

Aktív aeroszol Passzív aeroszol
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4. ábra
 Dohányfüst aeroszol össz naftalin tartalma

Aktív aeroszol Passzív aeroszol
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A kínai csempész cigaretta elégetése során képződő 
PAH-vegyületek közül csak a £uorén, £uorantén és 
dibenz(a,h)antracén fordult elő kisebb mennyiségben 
a legális termékekhez viszonyítva. A na�alin, az 1-me-
til-na�alin és a 2-metil-na�alin 5–10-szer nagyobb, a töb-
bi policiklusos aromás szénhidrogén 11–58%-kal ma-
gasabb szinten volt a dohányfüstben a kontrollokhoz 
képest.

A csempész cigarettákban a na�alinok 13–58-szor 
magasabb koncentrációt mutattak a kontroll dohány-
termékekhez viszonyítva. A csempész cigaretták össz-
PAH tartalmában meg(gyelt jelentős különbséget te-
hát a na�alinok jelenléte okozta, különösen szembetű-
nően a passzív aeroszolos mintákban (4. ábra).

A vizsgált PAH komponensek közül a daganatkel-
tőket, így a benz(a)-antracén, krizén, benz(b)-£uorantén, 
benz(k)-£uorantén, benz(a)-pirén, indenol(1,2,3cd)-pi-
rén, dibenz(a,h)-antracén szennyezettséget a benz(a)pi-
rénre (BaP) vonatkoztatott ekvivalencia tényezővel fe-
jeztük ki. A felsorolt daganatkeltő PAH vegyületek kon-
centrációit a toxikológiai ekvivalencia faktorral (TEF 
értékükkel) megszorozva, majd a szorzatokat összead-
va kaptuk meg a benz(a)pirén (BaP)ekvivalens kon-
centráció értéket (5. ábra) [6].

A csempész cigarettákban a daganatkeltő kompo-
nensek benz(a)pirén ekvivalenssel kifejezett mennyi-
sége - különösen az aktív elszívatással vett aeroszol 
mintákban - a kontroll termékekben kimutatott érték 
többszöröse.

Az in vitro toxikológiai vizsgálatok eredménye

Vegyi anyagok keverékének citotoxicitása a labora-
tóriumi gyakorlat szerint akkor tekinthető veszélyes 
mértékűnek, ha a készített tömény kivonat (10 mg/ml) 
80-szoros, vagy azt meghaladó mértékű hígításban el-
pusztítja, károsítja a permanens tenyészetben fenntar-
tott sejteket [7]. Valamennyi dohány minta kifejezet-
ten citotoxikusnak bizonyult (6. ábra).

A kereskedelmi forgalomban lévő kontroll(1) ciga-
retta, a szerb és az ukrán csempész cigaretta 0,31 mg/
ml koncentrációig (320-szoros hígításig); a másik kont-
roll(2) cigaretta 0,63 mg/ml koncentrációig (160-szo-
ros hígításig); míg a kínai csempész cigaretta 1,25 mg/
ml koncentrációig (80-szoros hígításig) rendelkeztek 
citotoxikus hatással. Figyelemre méltó, hogy a kont-
roll(2) cigaretta és a kínai csempész cigaretta dohány-
kivonat 10-szeres hígításban a sejtek 98 illetve 95%-át 
elpusztította, de 160-szoros hígításban már hatástalan 
volt. Ugyanakkor a még 320-szoros hígításban is cito-
toxikus hatású ukrán és szerb csempész cigaretta vala-
mint a kontroll(1) cigaretta 10-szeres hígításban csak 
mérsékelt hatást mutatott, a sejteknek csak az 57, 26 il-
letve 38%-át károsította. A legális kereskedelemben kap-
ható és a csempész cigaretták tehát egyaránt kifejezet-
ten citotoxikusnak bizonyultak. A kontroll(1) cigaretta 
in vitro sejtkárosító hatása inkább a szerb és az ukrán, 
a másik kontroll(2) cigaretta pedig a kínai csempész ci-
garetta citotoxicitásának jellegzetességeit mutatta.

5. ábra
Dohányfüst aeroszol BaP ekvivalens értékei
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A vizsgált cigarettákból készített kivonatok a Salmo-
nella/emlős mikroszóma tesztben mutagenitásra uta-
ló, dózis-függő kolóniaszám emelkedést nem okoztak.

MEGBESZÉLÉS

Az Európai Parlament és Tanács „a tagállamoknak 
a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártásá-
ra, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről” 
szóló irányelvére vonatkozó javaslat [8] kiemelten fog-
lalkozik a dohánytermékek összetevőinek, adalékanya-
gainak minőségével, valamint a termékek nyomon kö-
vethetőségével. A csempész dohánytermékekből ere-
dő lehetséges egészségkockázat megítélése szempont-
jából is fontos lehet az összetevők minőségének isme-
rete.

A tájékozódó jellegű, előzetes vizsgálatok analitikai 
eredménye, amely közel áll a cigarettákra, a csempész 
cigarettákra vonatkozó irodalmi adatokhoz [4, 5, 9], 
azt mutatja, hogy a csempész cigaretták fém és illé-
kony szénhidrogén koncentrációja magasabb a keres-
kedelmi forgalomban vásárolható cigarettákhoz kép-
est. A csempész cigaretták jelentősebb szennyezettsé-
ge származhat a rossz minőségű talajon történt ter-
mesztésből, a nem megfelelő körülmények között vég-

zett feldolgozásból, illetve gyártásból. Közismert, hogy 
a dohányzás jelentős mértékben hozzájárul a szerve-
zetet érő vegyi anyag többletterheléshez. A vizsgált do-
hányok közül a szerb zárjeggyel ellátott csempész ci-
garetta volt a fémek tekintetében a legszennyezettebb 
a legális cigarettákhoz képest. A nikkel toxikus, mér-
gező elem, az általa kiváltott egészségügyi problémák 
leggyakoribb formája az allergia. Tüdő és bőrproblé-
mákat okozhat, illetve több nikkel vegyületet bizonyí-
tottan emberi rákkeltő anyagként tart számon a WHO. 
A kínai csempész cigaretta dohányában kétszer, a szerb 
csempész cigarettában 53%-kal, az ukrán cigarettában 
25%-kal volt nagyobb mennyiségben jelen a nikkel 
a legálisan vásárolható dohány termékekhez viszonyít-
va. A kadmium legtöbb vegyülete bizonyítottan hu-
mán rákkeltő. Mérgező hatással van a vesére, a májra, 
a csontokra és a herékre, és megzavarja a hormonális 
és az immunrendszer, valamint a szív- és érrendszer 
működését. A kadmium emellett felhalmozódik az em-
beri és állati szervezetben, krónikusan különösen ve-
szélyes lehet. A kínai csempész cigaretta dohányfüst 
aeroszoljában a kadmium 4-szer, a szerb és az ukrán 
csempész cigaretták esetében 2-szer nagyobb mennyi-
ségben volt jelen a kontrollokhoz képest.

A benzol genotoxikus karcinogén anyag, amelynek 
életünk során 1,7 µg/m3 koncentrációban való belé-
legzése 10-5 valószínűséggel daganatot okoz. Az ukrán 

6. ábra
A dohánykivonatok citotoxikus hatása
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csempész cigaretta elégetése során keletkező aeroszol-
ban a benzol 48%-kal, a kínai cigaretta esetében 30%-
kal volt magasabb a legálisan forgalmazott cigaretták 
által kibocsátott dohányfüst benzol tartalomhoz ké-
pest.

Az egészség-veszélyeztetés mértékét úgy tehetjük ér-
zékeltethetővé, hogy az egy-egy szál cigarettából po-
tenciálisan a szervezetbe kerülő káros anyagok meny-
nyiségét a toxikus hatást már nem okozó dózishoz (RfD 
Referencia dózishoz) viszonyítjuk. A benzol rövidtá-
vú, nem-karcinogén hatása (limfocitaszám csökkenés) 
alapján számított tolerábilis értéke 4 µg/ttkg/nap  300-
szoros biztonsági tényező (gyelembe vételével [10]. 
Ebből áttételesen arra következtethetünk, hogy másfél 
szál csempész cigarettából (vagy két szál legálisan for-
galmazott cigarettából) a szervezetbe jutható benzol 
mennyisége már meghaladja a tolerábilisnak tartott 
napi bevitel értékét, miközben élelmiszerekből, ivóvíz-
ből, kül- és beltéri levegőből egyébként is napi 200– 
320 µg/nap benzol kerül a szervezetünkbe kanadai és 
Egyesült Államok-beli vizsgálatok szerint [11].

Hasonló a helyzet a policiklusos aromás szénhidro-
génekkel. A települési- és lakókörnyezetben előfordu-
ló policiklusos aromás szénhidrogének túlnyomó részt 
a közlekedésből származnak, de a lakásokban az ott-
honi egyedi fűtés, a különböző fogyasztói árucikkek, 
a dohányzás, sőt a konyhai ételkészítés során a zsíros 
hús étolajban sütése is jelentős forrása a PAH vegyüle-
teknek. A PAH vegyületek - részben aeroszol részecs-
kékhez tapadt - belélegzésén, a lakásban felkavart por 
lenyelésén kívül számolni kell az élelmiszerekből, a hús-
félékből eredő PAH bevitellel, amelynek napi beviteli 
mennyiségét 1–5 µg/nap-ra becsülik, de frissebb spa-
nyol felmérések szerint a bevitel 8,8–13,8 µg/nap kö-
zötti értéket is elérhet [12 ]. Ez utóbbi megfelel az álta-
lunk egyetlen szál csempész cigarettában mért össz PAH 
mennyiségnek. A dohányzásból jelentős PAH expozí-
ciós többlet származik. A lehetséges egészségi követ-
kezmények szempontjából különösen fontos a daga-
natkeltő benz(a)pirén mennyisége. Az Egyesült Álla-
mokban és Európában az élelmiszerekkel a szervezet-
be jutó BaP mennyiségét 0,5–305 ng/nap értékre be-
csülik [13]. Az általunk vizsgált kontroll(1) és kont-
roll(2) cigaretta BaP ekvivalens tartalma 40, ill. 130 
ng/szál, az ukrán és a kínai csempész cigarettáké 276 
ng/szál volt. Külön (gyelmet érdemelnek a PAH-okon 
belül a na�alinok. Ugyanis a na�alinokat a legkülön-
bözőbb háztartási termékekben, mindenekelőtt a mo-
lyirtókban, széles körben használják. Jól ismert a naf-

talinok légutakat károsító hatása. A na�alin állatkísér-
letekben bizonyítottan a tartósan fennálló gyulladásos 
folyamatok révén rosszindulatú (nem-genotoxikus) da-
ganatos elváltozásokat okoz, különösen a felső léguta-
kon, ezért az IARC 2B, lehetséges humán karcinogén 
kategóriába sorolja. Vizsgálati eredményeink szerint 
a passzív aeroszol mintákban az össz PAH koncentrá-
cióhoz viszonyítva igen nagy a na�alinok részaránya, 
a kontroll cigarettákban 70–72%, a csempész cigaret-
tákban 91–94%. Az aktív aeroszol mintákban az össz 
PAH és a na�alin tartalom lényegesen alacsonyabb, de 
sokkal nagyobb a különbség a legális (4–7% na�alin 
tartalom) és az illegális cigaretták (45–52% na�alin 
tartalom) között. A na�alin RfD értéke  0,85 µg/ttkg 
nap [10]. A passzív elszívatásos minták na�alin tartal-
ma alapján a kontroll(1) és kontroll(2) cigaretta 20–25 
szálja, a csempész cigarettákból mindössze 4 szál tar-
talmaz az RfD értéknek megfelelő mennyiséget.

ÖSSZEGZÉS

A tájékozódó vizsgálataink célja a Magyarországon 
elkobzott csempész cigaretták és a legálisan vásárolha-
tó, kedvelt márkájú cigaretták egyes összetevőinek és 
toxikus hatásaiknak összehasonlítása és nem minősé-
gük standardizált ellenőrzésére volt. A cigaretták több 
ezer kémiai összetevője közül az egészségkárosodás 
szempontjából fontos fémeket, az illékony szénhidro-
gén vegyületeket és a poliaromás szénhidrogéneket vizs-
gáltuk. A csempész cigaretták dohányfüstjének aero-
szoljában főleg a kadmium és az összes PAH koncent-
ráció volt magasabb a legális cigaretták aeroszoljának 
fémtartalmához képest. A daganatkeltő komponensek 
benz(a)pirén ekvivalenssel  kifejezett mennyisége is 
a kontroll termékekben kimutatott érték többszöröse 
volt. A legális kereskedelemben kapható és a csempész 
cigaretták egyaránt kifejezetten citotoxikusnak bizo-
nyultak. Ugyan a legálisan kapható cigaretták is nagy-
mértékben károsak az egészségre, a dohánytermékek 
nyomon követése és összetevőinek szigorú felügyelete 
érdemben hozzá tud járulni a toxicitásuk mértékének 
csökkentéséhez.
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lehetővé tették a csempész cigaretták felügyelet melletti 
vizsgálatát.

Köszönetet mondunk az OKI munkatársainak, Lő-
kös Ferencnek, Sebesi Imrénének, Kment Ferencnének 
és Fejős Ferencnének a minták előkészítéséért, továbbá 
Sztrelcsik Tibornénak, Bodnár Lászlónénak és Könyves 
Ágnesnek az in vitro vizsgálatokért, valamint Horváth 
Katalinnak a precíz adminisztrációért.
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Összefoglalás: Hazánkban az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) végzi azokat az 
országos szintű lakossági felméréseket, melyek célja a hazai táplálkozási kockázati tényezők azonosítása, az 
ezzel összefüggő népegészségügyi kockázat becslése. Ezek alapján intervenciókat dolgoz ki, elsősorban 
a lakosság legsérülékenyebb csoportjait érintő területeken. A felmérések eredményei alapján megállapít-
ható, hogy a teljes magyar lakosság a táplálkozási kockázatok tekintetében, nemzetközi összehasonlítás-
ban is, vezető helyet foglal el, összhangban a táplálkozásfüggő betegségek hazai gyakoriságával. 2010-ben 
az OÉTI kidolgozta a Táplálkozáspolitika 2010–2013. évekre szóló Cselekvési Tervét, mely négy átfogó terü-
leten – mint a közétkeztetés egészségessé tétele önálló rendelet megalkotásával, az egészséges választás 
elérhetővé tétele, a fogyasztók széles körű tájékoztatása, valamint az eredmények monitorozása és értéke-
lése – keresztül kívánja elérni a táplálkozáspolitikai célokat. Jelen közlemény a Cselekvési Terv célkitűzései 
mentén foglalja össze az OÉTI, a lakosság egészséges táplálkozása érdekében kifejtett tevékenységét.
Kulcsszavak: táplálkozási kockázati tényezők, elhízás, közétkeztetés, transz-zsírsav, táplálkozási intervenciók

Summary: In Hungary the National Institute for Food and Nutrition Science (NIFNS) conducts national 
surveys to identify nutritional risk factors, to estimate the associated public health risk and develops inter-
ventions primarily in areas aOecting the most vulnerable population groups. Based on the results of the 
surveys, regarding nutritional risk factors in international comparisons Hungary ranked among the worst, 
in accordance with the national prevalence of diet-related diseases. In 2010 the Action Plan for 2010-2013 
of the Nutrition Policy was elaborated, which through four comprehensive areas – healthy mass catering by 
legislative tools, improving access to healthy foods, widespread increase of consumer awareness, monitor-
ing and evaluation of the results – plans to achieve the aims set forth in the Nutrition Policy. The present 
article summarizes the activities of the NIFNS on public health nutrition along with the aims of the Nutri-
tion Action Plan.
Keywords: nutritional risk factors, obesity, trans fatty acid, mass catering, dietary interventions

Táplálkozási prioritások népegészségügyi 
jelentősége

Nutritional priorities of public health

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet – 1097 Budapest, Gyáli út 3/a – Tel./Fax: (1) 476 6469, (1) 215 5369
E-mail: martos.eva@oeti.antsz.hu
Budapesti Gazdasági Főiskola, KVIK Vendéglátás Intézeti Tanszék, Budapest*

BEVEZETŐ

A fejlett országokban napjainkra a keringési rend-
szer betegségei jelentik a leggyakoribb halálokot, me-
lyet a rosszindulatú daganatos betegségek követnek. 
Mindkét betegség kialakulásában jelentős szerepet ját-
szik a táplálkozás: a túlsúly/elhízás „A” szintű eviden-
ciaként ismert kockázati tényező e két betegség kiala-

kulásában. A telített zsírsavak, transz-zsírsavak, a só- 
és cukor fokozott bevitele, a zöldségek, gyümölcsök 
alacsony fogyasztása kiemelt táplálkozási kockázati té-
nyezőknek tekinthetők. Az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) szerint a túlsúly és az elhízás gyakorisága 
már Európában is járványszerű méreteket öltött [1], 
népegészségügyi jelentősége és társadalmi terhei ma 
már a dohányzáséval vetekszenek [2, 3]. A túlsúlyos fel-
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nőtteknek a normál testsúlyúakhoz képest 3,5–4,6-szor 
nagyobb az esélye a 2-es típusú cukorbetegség kiala-
kulására [4]. Az alacsony zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tás áll az ischaemiás szívbetegségek 31%-ának, a stroke 
esetek 11%-ának hátterében [5]. Ugyancsak erős ösz-
szefüggést találtak a zöldség-, gyümölcsbevitel, vala-
mint a vastag- és végbéldaganatok incidenciája és mor-
talitása között [6, 7]. Kutatások eredményei szigni(káns 
pozitív összefüggést igazoltak a sóbevitel és a vérnyo-
más, valamint a sóbevitel és az életkorral történő vér-
nyomás-emelkedés között [8]. A magas vérnyomás áll 
a stroke esetek 62%-ának és a koszorúér-betegségek 
49%-ának hátterében [9]. Az ipari feldolgozás során 
a növényi olajok részleges hidrogénezésével keletke-
zett transz-zsírsavak rendkívül ártalmasak az egész-
ségre. Bizonyított tény, hogy kedvezőtlenül befolyásol-
ják a zsíranyagcserét, növelik az LDL, csökkentik a HDL 
koleszterinszintet, emelik a triglicerid szintet, az Lp(a) 
lipoprotein szintet, mely tényezők fokozzák az érelme-
szesedés kialakulását, a szív- és érrendszeri betegségek 
kockázatát [10, 11]. A transz-zsírsavak kedveznek a szisz-
témás gyulladások, az érfalkárosodás, az inzulinrezisz-
tencia, a hasi elhízás, a szívritmuszavarok, a cukorbe-
tegség és egyes daganatos betegségek kialakulásának is. 
A jelentős kockázatot jól tükrözi, hogy már 5 g/nap 
transz-zsírsav bevitel 25%-kal növeli a szív- és érrend-
szeri megbetegedések kialakulását, azaz a telített zsír-
savakhoz viszonyítva is grammonként ötször nagyobb 
kockázattal számolhatunk [12]. Epidemiológiai és kí-
sérletes vizsgálatok sora igazolta, hogy a több cukros 
üdítőital fogyasztás súlygyarapodáshoz, elhízáshoz ve-
zet [13]. A felnőtteknél, akik hetente többször isznak 
cukros üdítőt, a 2-es típusú cukorbetegség kialakulá-
sának kockázata magasabb, mit azoknál, akik csak rit-
kán isznak [14]. Egy középiskolások körében végzett 
vizsgálat szerint minden további adag rendszeresen fo-
gyasztott cukros üdítő elfogyasztásával az elhízás esé-
lye 60%-kal nő [15].

Az azonos irányba mutató kutatási eredmények és 
a táplálkozással összefüggő nemfertőző betegségek ilyen 
mérvű előfordulása nemzetközi szintű összefogásra, 
együttműködésre késztette a szakembereket. Az el-
múlt években mind a WHO, mind az Európai Unió 
számos nemzetközi kezdeményezést indított el, ame-
lyekhez Magyarország is csatlakozott. A WHO Euró-
pai Miniszteriális Konferenciáján Isztambulban 2006 
novemberében került elfogadásra és aláírásra az Euró-
pai Elhízás-ellenes Charta [16], mely az egyik legsú-
lyosabb népegészségügyi kihívásnak számító, draszti-

kusan növekvő tendenciájú elhízás visszaszorítására 
célkitűzéseket, alapelveket határozott meg, valamint ki-
alakította az együttes fellépés kereteit. Ezt követően az 
Európai Bizottság 2007-ben fogadta el a Fehér Köny-
vet „A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsola-
tos egészségügyi kérdésekre vonatkozó európai straté-
giáról” [17]. A Fehér Könyv célja egy olyan egységes eu-
rópai uniós megközelítés felvázolása, amely segít a  hely-
telen táplálkozásból, túlsúlyból és elhízásból fakadó egész-
ségügyi problémák csökkentésében. Az egészséges táp-
lálkozás előmozdítására a jobb fogyasztói tájékozta-
tást, az egészséges választás elérhetővé tételét és a test-
mozgás ösztönzését ajánlja. A dokumentum kiemelten 
kezeli az egészségesebb élelmiszer kínálat biztosításá-
nak kérdését, a magas só-, zsír-, cukortartalmú (HFSS) 
élelmiszerek reformulációját. E célok elérését segíten-
dő alakult meg az a magas szintű kormányzati munka-
csoport, mely életre hívta a Közösségi Sócsökkentő Ke-
retprogramot, melynek célja, a fogyasztásban jelentős 
arányt képviselő élelmiszerek reformulációjával, illet-
ve az éttermi és a közétkeztetés reformjával a napi só-
bevitel ajánlott értékre történő csökkentése az EU tag-
államaiban. Az egészség egyenlőtlenségek csökkenté-
sére a reformulációt a kiválasztott élelmiszerkategóri-
ákban valamennyi árfekvésű termékre kiterjedően szük-
séges megvalósítani. Mindezek mellett, 2007-ben a WHO 
Európai Regionális Bizottsága jóváhagyta a WHO Eu-
rópai Táplálkozáspolitika 2007–2012 Cselekvési Ter-
vet [18], és egyben felhívta a tagállamokat nemzeti 
táplálkozáspolitika kifejlesztésére és végrehajtására. Je-
lenleg folyik a WHO/EURO tagállamok egyeztetése 
a 2013-tól 2020-ig tartó Cselekvési Tervről, melynek 
elfogadása ez év július 4-5-én, Bécsben tartandó kon-
ferencián várható.

TÁPLÁLKOZÁSI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 
GYAKORISÁGA HAZÁNKBAN

Túlsúly, elhízás

Az egyik legtöbbeket érintő táplálkozási kockázati 
tényező hazánkban a túlsúly és elhízás. 2009-ben az 
Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 
(OTÁP2009) eredményei alapján a felnőtt lakosság 
csaknem kétharmada túlsúlyos vagy elhízott volt [19]. 
A fér(ak 26,2%-a, a nők 30,4%-a volt elhízott. A hasi 
elhízás nőknél átlagosan 51,0%, fér(aknál 33,2%-os, 
előfordulása az életkorral növekszik. 65 év felett a hasi 
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elhízás a fér(ak több mint 55%-át, a nők csaknem 80%-
át érinti. Összevetve a túlsúly és elhízás előfordulását 
a 20 évvel korábban végzett [20], szintén méréseken 
alapuló hazai felmérés adataival, megállapítható, hogy 
az elhízottak aránya – életkortól függetlenül – a fér(-
aknál kétszeresére, a nőknél másfélszeresére emelke-
dett (1. ábra).

Sajnálatos tény, hogy hazánkban is egyre (atalabb 
korban és egyre több gyermeknek kell az elhízással, 
és annak következményeként fellépő cukorbetegség-
gel, magas vérnyomással, mozgásszervi problémákkal, 
zsíranyagcsere zavarokkal szembenéznie. A WHO Eu-
rópa több országára kiterjedő, a gyermekkori túlsúlyt 
és elhízást monitorozó vizsgálatai – COSI [21] szerint 
hazánkban már a 7 évesek körében is minden negye-
dik lány és minden ötödik (ú túlsúlyos vagy elhízott 
volt 2010-ben. Ez annál is inkább aggasztó, mivel az 
elhízott gyerekek legalább 30%-a, de egyes becslések 
szerint akár 80%-a felnőttként is elhízott lesz [22].

A betegségmegelőzés szempontjából kiemelkedő je-
lentőséggel bíró zöldség- és gyümölcsfogyasztás a leg-
utóbbi hazai táplálkozási vizsgálat szerint átlagosan 
ugyan megfelelt a WHO által 2002-ben ajánlott 400 g-
nak [23], azonban fontos kiemelni, hogy a felnőttek 
fele ennél kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasz-

tott, mellyel jelentősen megnövekszik a kardiovaszku-
láris és a daganatos betegségek kialakulásának kocká-
zata. A megfelelő zöldség-, és gyümölcsfogyasztási szo-
kások kialakításában és biztosításában kiemelt szerepe 
van a gyermekétkeztetésnek. 2009-ben az óvodák felé-
ben nem tudtak napi szinten friss zöldséget és gyü-
mölcsöt biztosítani a kicsiknek.

Sófogyasztás

Napjainkban Magyarországon minden harmadik fel-
nőtt magasvérnyomás betegségben szenved, melynek 
valamint a szívinfarktus és az agyvérzés kockázatának 
is csökkentése érhető el a napi sóbevitel mérséklésével. 
A magyar felnőtt lakosság jelenlegi, a WHO [24] által 
ajánlott 5 g/nap érték háromszorosát jelentő 12–18 g/
nap sóbevitelével [25] hazánk vezető helyet foglal el az 
EU-tagállamok között [26]. Ezt támasztja alá a 2010-
ben, a nemzetközileg elfogadott „gold standard” 24 órás 
nátriumürítés vizsgálat is. E szerint az eredmények alig 
különböznek a 80-as években lezajlott INTERSALT 
[27, 28] vizsgálat hazai eredményeitől: a fér(ak sóürí-
tése 11,2 g, míg a nőké 9,6 g volt. Az elmúlt 15–20 év-
ben, az OÉTI által végzett táplálkozás-egészségügyi 
felmérések rávilágítottak, hogy a felnőtt lakosságra is 

1. ábra
A túlsúly és elhízás gyakorisága a magyar fér=ak és nők körében 1985/88 és 2009-ben
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jellemző táplálkozási kockázati tényezők, mint pl. a ma-
gas sóbevitel, már kisgyermek korban is jelen vannak. 
Ezt támasztja alá a 2009-ben az OÉTI által lebonyolí-
tott Óvodai Táplálkozás-egészségügyi Környezetfel-
mérés (OTEF2009) is, mely során megállapítást nyert, 
hogy az óvodai közétkeztetés által biztosított ételek só-
tartalma több mint háromszorosa a korcsoportos aján-
lásnak  A napi háromszori étkezéssel biztosított étren-
dek laboratóriumi méréssel meghatározott sótartalma 
rendkívül nagy volt: a legkisebb érték is elérte a 3,5 g-
ot, a legnagyobb 13,1 g volt [29].

Cukros üdítőitalok

Az OÉTI vizsgálatai szerint [25] 2009-ben minden 
negyedik felnőtt fogyasztott cukros üdítőitalt, átlago-
san napi 2,9 dl-t. A 18–34 éves korosztály a legnagyobb 
fogyasztó, itt a nők átlagos fogyasztása 2,4 dl/nap, míg 
a fér(aké 5 dl/nap volt. Ez a mennyiség kb. 220 kcal-
nak felel meg, ami a napi energia-bevitel 7%-át adja. 
Az általános iskolások háromnegyede naponta több-
ször, vagy naponta fogyaszt cukros üdítőitalokat, mely-
nek mennyisége 14 éves korra már elérheti a napi fél 
litert [30]. 2008-ban az iskolai büfék 75%-a árusított 
szénsavas cukrozott üdítőitalokat, melyek az iskolák egy-
harmadában üzemeltetett italautomaták árukínálatá-
ban is jelentős arányban szerepeltek [31]. A 2010-es 
COSI vizsgálat alapján úgy látszik, hogy a 7 évesek kö-
rében a cukros üdítőt fogyasztók aránya egyenes arány-
ban emelkedik a TV/képernyő előtt töltött idővel (2. 
ábra), vagyis az inaktivitásból és a rossz táplálkozási 
szokásokból adódó kockázat halmozódik.

Transz-zsírsav

Az élelmiszerek ipari eredetű (a növényi olajok rész-
leges hidrogénezése során keletkező) transz-zsírsavtar-
talmát az OÉTI 2008 óta folyamatosan vizsgálja, mely-
nek célja, hogy a lakossági táplálkozási vizsgálatok ered-
ményeivel összevetve becsülje az ebből eredő egész-
ségkockázat mértékét és ennek alapján – a nemzetkö-
zi adatok és gyakorlatok (gyelembevételével – javasla-
tot tegyen a szükséges intézkedés megtételére. 2009 és 
2013 márciusa között az OÉTI 729 élelmiszerben mér-
te meg a transz-zsírsav mennyiségét. A vizsgált élelmi-
szerek közül 159 (22%) esetében a transz-zsírsavak meny-
nyisége meghaladta a 2 g/100 g zsír értéket, ezek közül 
55 mintában (35%) 5–10 g között, míg 38 mintában 
(24%) 10 g felett volt a transz-zsírsav tartalom a ter-
mék 100 g zsírjára vetítve. A kockázatos termékek kö-
zött a legnagyobb arányban kekszek, nápolyik, teasü-
temények, csokoládék, szaloncukrok és cukrászsüte-
mények fordultak elő, főleg a közepes illetve alacso-
nyabb árkategóriákban (3. ábra).

E mérések és az OTÁP2009 adatai alapján a magyar 
lakosság becsült lehetséges TFA-bevitele 6 mg és 6 g (!) 
között változhat. A becsült maximális TFA bevitel na-
gyobb, mint a WHO által ajánlott napi beviteli érték 
(< 2 g/nap), és esetenként jelentősen nagyobb, mint 
5 g/nap, ami már felveti a szív- és érrendszeri betegsé-
gek kockázatának jelentős növekedését. A közétkezte-
tésben biztosított ételek transz-zsírsavtartalmának meg-
határozására először a 2009-es OTEF vizsgálat során 
került sor. Ennek eredményei rávilágítottak, hogy az 
étrendek átlagos transz-zsírsavtartalma ugyan nem je-
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lentett táplálkozási kockázatot az óvodások számára, 
azonban több olyan napi étrend is volt, melynek transz-
zsírsav tartalma már fokozott kockázatot hordozott [25].

Az élelmiszerek TFA tartalmának csökkentése leg-
hatékonyabban, mint azt több nemzetközi példa is mu-
tatja, rendeleti szabályozással oldható meg [32]. Eze-
ket (gyelembe véve az OÉTI előkészítette az élelmisze-
rekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb 
mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek 
forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzésé-
ről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyo-
mon követésére vonatkozó szabályokról szóló EMMI 
rendelettervezetet, melynek lezajlott a szakmai és tár-
sadalmi vitája.

CSELEKVÉSI TERV

Látható, hogy az itt bemutatásra került táplálkozási 
kockázati tényezők a magyar lakosság igen széles réte-
geit veszélyeztetik. Ezt felismerve 2004-ben elkészült 
Magyarország nemzeti Táplálkozáspolitikája, majd az 
OÉTI kidolgozta ennek 2010-2013. évekre szóló Cse-
lekvési Tervét, melynek fő célkitűzései (1) a közétkez-
tetés egészségessé tétele önálló rendelet megalkotása, 
(2) az egészséges választás elérhetővé tétele pl. az isko-
lai büfék, az étel és ital automaták kínálatának szabá-
lyozásával, modellprogramok elterjesztésével, az élel-
miszerek reformulációjával, vagyis a só-, zsír- és hoz-
záadott cukortartalmának csökkentésével; (3) a fogyasz-
tók széleskörű tájékoztatása (pl. élelmiszerek sótartal-

mának feltüntetése, a gyermekeket célzó reklámok kor-
látozása, modellprogramok oktatási anyagának elter-
jesztése); (4) monitorozás és értékelés, melynek során 
meghatározott időközönként célzott felmérésekre ke-
rül sor a gyermekek és a felnőtt lakosság táplálkozásá-
nak, tápláltsági állapotának felmérésére, a közétkezte-
tés, különösen az óvodás és az iskolás korosztályt érin-
tő táplálkozás-egészségügyi környezet felmérésére, va-
lamint az élelmiszerek reformulációjának monitoro-
zására.

A gyermekkori elhízáshoz vezető két kiemelt táplál-
kozási kockázati tényezőt (a cukros üdítőital-fogyasz-
tás, valamint a reggeli elhagyása) megcélozva az OÉTI 
intervenciós programot dolgozott ki, és indított el. Mind-
két program – HAPPY-hét és a Startolj Reggelivel! – az 
oktatásra és az egészséges választék biztosítására épül.

HAPPY-hét

Az OÉTI felmérései irányították rá a (gyelmet arra, 
hogy az iskolás gyerekek 64%-a csak a mosdóban tud 
vizet inni, az iskolai büfék 75%-ában cukros üdítőitalt, 
25%-ában energiaitalt is árusítottak [27]. 2007-ben a víz-
fogyasztást népszerűsítő az OÉTI által modellprogram-
ként indított, a WHO/EURO által támogatott HAPPY, 
majd 2010-től évente megrendezésre kerülő HAPPY-
hét program (Hungarian Aqua Promoting Program in 
the Young) célja a gyermekkori elhízás egyik legfőbb 
kockázatát jelentő túlzott cukros üdítőital-fogyasztás 
visszaszorítása és a vízfogyasztás népszerűsítése álta-
lános iskolás tanulók körében. A folyamatosan bővülő 
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2012. március–2013. március között mért magas TFA tartalmú élelmiszerek aránya (átlag: 30%; 66/221)
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speciális egészséghét résztvevői az OÉTI honlapjáról 
letölthető 18 programelem – köztük interaktív oktató-
csomag – segítségével bővíthetik ismereteiket az aján-
lott folyadékfogyasztásról. Kezdetben, a programban 
77 iskola, kb. 20 ezer tanulója, 2013-ban már 135 isko-
la illetve óvoda, közel 41 ezer gyermek vett részt (I. 
táblázat). A HAPPY-hét nagy népszerűségnek örvend 
a tanulók körében, az iskolák szinte kivétel nélkül hasz-
nosnak ítélik a kezdeményezést és örömmel csatlakoz-
nak hozzá évről-évre. A program legtöbb eleme önerő-
ből is fenntarthatónak bizonyult: az intézmények több-
ségében, a program lezárulta után is tartottak oktatást, 
hirdettek rajzversenyt a témában; sok helyen a prog-
ram után is érvényben maradt a büfék és az italauto-
maták cukros üdítőital árusításának korlátozása; a prog-
ram hatására egyre több helyen helyeznek ki vízzel töl-
tött kancsókat az ebédlőbe, folyosókra; van, ahol szü-
lői támogatással év végéig tudják üzemeltetni a víza-
dagoló automatát; az órák alatti vízivást is több helyen 
megengedik, mint azelőtt. Külső támogatást mindösz-
sze az ingyenes, mosdón kívüli víz hosszú távú bizto-
sításához igényelnek az intézmények.

„Startolj reggelivel!” – Iskolareggeli Program

A „Startolj reggelivel!” modellprogramot az OÉTI 
2010-ben dolgozta ki, melynek elsődleges célja, hogy 
általános iskolásoknál – egészséges reggeli biztosítása 
mellett – felhívja a (gyelmet a reggelizés fontosságára. 

Felmértük a tanulók, szüleik és tanáraik reggelizési szo-
kásait és az ehhez kapcsolódó ismereteket. A program 
keretei között alapvető táplálkozástudományi ismere-
tekkel bővíthették tudásukat nem csak a gyerekek, ha-
nem a szülők és a tanárok is. A 6 hetes program 2010 
szeptemberében indult a NEFMI támogatásával, az or-
szág 11 városában kiválasztott 14 intervenciós és 10 
kontroll általános iskola 5. és 8. osztályos tanulói és ta-
nárai részvételével. A program – az OÉTI korábbi mo-
dellprogramjaival összhangban – oktatásra és ingye-
nes, egészséges választás biztosítására épült. A résztve-
vőket az OÉTI dietetikusai egységes, 45 perces okta-
tásban részesítették a program első hetében; az intéz-
mények szórólapokat és plakátokat kaptak, és a tanu-
lók hat héten keresztül minden tanítási napon tanára-
ikkal közösen fogyasztották el az ingyenesen biztosí-
tott reggelit, melyet az OÉTI szakemberei állítottak ösz-
sze. A reggeliket 4 közétkeztető cég biztosította, előre 
meghatározott feltételek szerint. A 6 hét alatt, illetve 
a program zárórendezvényén több mint 40 000 adag 
reggeli került kiosztásra.

A program – ismeretekre és reggelizési szokásokra 
gyakorolt – hatását a program előtt, közvetlenül azt 
követően, illetve hat hónappal később kitöltött kérdő-
ívek segítségével mértük fel. A program előtti reggeli-
zési szokások egyik (gyelemreméltó eredménye volt, 
hogy átlagosan a gyerekek 20%-a energiaitalt fogyasz-
tott reggelire. Ez az arány különösen a hátrányos/hal-
mozottan hátrányos gyerekeket oktató iskolákban volt 

2007 2010 2011 2012 2013

Területi lefedettség Budapest országos országos országos országos

Résztvevők
6 iskola

397 gyermek
78 iskola

28 000 gyermek
74 iskola

28 000 gyermek
110 iskola

30 000 gyermek
135 iskola

40 000 gyermek

Korcsoport 7-10 éves 7-10 éves
7-14 éves
+ óvodás

7-14 éves
+ óvodás

7-14 éves
+ óvodás

Támogatók WHO 5 vállalat (EüM) 19 vállalat 19 vállalat 16 vállalat

Ingyenes víz 397 tanulónak 20 000 tanulónak 20 000 tanulónak 22 000 tanulónak 8 600 tanulónak

Oktatási anyagok
45 perces,
egységes,

dietetikus oktat

45 perces,
egységes,

tanár oktat

45 perces,
diOerenciált,
tanár oktat

45 perces,
diOerenciált,
tanár oktat

45 perces,
diOerenciált,
tanár oktat

Felkínált 
programok száma

3 9 18 17 18

Monitoring
Kérdőív: 

előtte, utána,
1 évvel később

Kérdőív: 
előtte, utána,

6 hónappal később

Kérdőív:
utána

Online kérdőív:
előtte, utána

Online kérdőív:
előtte, utána

I. táblázat
A HAPPY-hét programban résztvevők száma és a program elemei, 2007-2013
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magas. (Főleg ez indokolta a NETA hatályának kiter-
jesztését az energiaitalokra.) Az intervenció hatására 
a tanulók 40%-ánál megváltoztak a család és a gyere-
kek reggelizési szokásai is. A változások döntő többsé-
gét az egészségesebb reggeli fogyasztása, a változato-
sabb étkezés és a heti többszöri reggelizés jelentette. 
A pedagógusok a követés időszakában a program ele-
meinek nagy részét meg tudták valósítani. Sokan ki-
emelték közösségformáló hatását, valamint, hogy az egy-
forma reggeli közös elfogyasztása megszűntette a ta-
nulók eltérő szociális hátteréből adódó különbségeket. 
A program emellett szigni(kánsan javította a gyerme-
kek reggeli órákban mutatott koncentrációját, illetve 
jelentősen csökkentette panaszaikat (4. ábra).

„Stop só!” Nemzeti Sócsökkentő Program

Az OÉTI több vizsgálata is rávilágított arra, hogy 
a felnőttek és gyerekek sóbevitele is messze meghalad-
ja az ajánlott értékeket. Ezért, csatlakozva az EU Só-
csökkentő Keretprogramjához, az OÉTI kidolgozta és 
koordinálja a STOP SÓ! Nemzeti Sócsökkentő Prog-
ramot, melynek főbb elemei: (1) Nemzeti szintű hely-
zetértékelés (2) A lakosság sóbevitelében jelentős sze-
repet játszó élelmiszercsoportok kiválasztása, megegye-
zés a sócsökkentés mértékéről, a reformuláció végre-
hajtása (3) Többszintű lakossági felvilágosító kampány 
a sóbevitel és a magas vérnyomás összefüggésére, az 
ajánlott sóbevitel mennyiségére és a tudatos vásárlásra 

koncentrálva. (4) Az érintettek részére információ át-
adás (5) A javasolt akciók végrehajtása, hatásosságá-
nak folyamatos monitorozása és értékelése. A prog-
ram meghirdetése (2010. február) óta megmért több 
mint 500 élelmiszer sótartalma azt bizonyítja, hogy ez 
nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően ma-
gas a kenyérfélék, pékáruk, felvágottak, húskészítmé-
nyek, szószok salátaöntetek, zacskós levesek, fűszerke-
verékek esetében. A felnőtt lakosság táplálkozási szo-
kásai azt mutatják, hogy a feldolgozott élelmiszerek kö-
zül a kenyérfélék felelősek a sóbevitel 31%-áért, míg 
a húskészítmények további 21%-ért. Gyakorlatilag a ha-
zai piacon csökkentett sótartalmú élelmiszer alig talál-
ható. 

A Magyar Pékszövetség és az OÉTI között 2012 ja-
nuárjában aláírt megállapodás szerint ez a helyzet vál-
tozhat, ugyanis a Pékszövetség vállalta, hogy a kenye-
rek sótartalmát 2017. december 31-ig 16%-kal csök-
kenti. Az élelmiszeriparral történő együttműködést elő-
segítendő, kidolgozásra került a STOP SÓ! logó meg-
különböztető jelölés használatának kritériumrendszere. 
A 2010-es (gyelemfelkeltő kampány arculatát a STOP 
SÓ! (gura és a „Ne legyen besózva!” szlogen adta, mely 
minden kommunikációs anyagon megjelent. Az 5 000 
példányban nyomtatott plakátból és az 500 000 szóró-
lapból a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság-
gal együttműködve minden gyógyszertárba jutott. 

A www.stopso.eu címmel létrehozott weboldalon 
a Nemzeti Sócsökkentő Programtól, a sóbevitellel kap-
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4. ábra
A reggeli órákban meglévő panaszok gyakoriságának változása a program után közvetlenül és 

6 hónap múlva, 2010

Fáradt
vagyok

Éhes
vagyok

Nehezen tudok 
=gyelni az órán

Fáj 
a gyomrom

Ingerlékeny
vagyok

Szédelgek

Panaszok a reggeli órákban
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csolatos legújabb tudományos bizonyítékokon át, a la-
kosságnak szóló sócsökkentő tippekig azóta is napra-
kész információkat találhatnak az érdeklődők. A prog-
ram társadalmasítását kezdetektől fogva kiemelt part-
nerként segíti a Magyar Hypertonia Társaság, de a MO-
TESZ egyéb tagtársaságai és a Nemzeti Szívalapítvány 
is aktívan együttműködik. A program folyamatosan je-
len van a „Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szű-
rőprogramja 2010–2020” országot járó szűrőkamion-
ján.

Az érintettek összefogásának szükségességét indo-
kolja az a tény is, hogy bár a felnőtt lakosság 30%-a, 
mintegy 2,6 millió felnőtt hipertóniás, mindössze 4%-
uk tart sószegény diétát. Noha az átlagos napi sóbevi-
tele szigni(kánsan alacsonyabb a sószegény diétát kö-
vetőknek, jól látszik, hogy még az ő esetükben is a só-
bevitel 2-3-szor magasabb az ajánlottnál (5. ábra). 

Egészség-gazdaságtani becsléseinkből világosan lát-
szik, hogy viszonylag kis befektetéssel jelentős egész-
ségnyereséget lehet elérni. Ha 4 év alatt, 16%-kal csök-
kenne a sóbevitel, amely harmonizál az EU Sócsökken-
tő Keretprogramjával, akkor a mai 40–64 évesek kö-
rében több mint 600 szívinfarktus, illetve több mint 600 
stroke lenne megelőzhető, a direkt egészségügyi ki-
adások csökkenése mellett, amely megközelítőleg 1,7 
milliárd Ft. Nem kétséges, hogy a program fenntartá-
sával, a kampány évenkénti megismétlésével elért min-
den egyes gramm sóbevitel-csökkenés a társadalom 
számára nyereséget jelent. Ennek nagysága attól függ, 
hogy sikerül-e minden lehetséges eszközt (a felvilágo-
sító kampányoktól a jogszabályalkotásig) felhasználni, 
és az élelmiszerek reformulációját, az éttermek és a köz-

étkeztetés menüinek sócsökkentését megvalósítani. Egyik 
ilyen eszköz a népegészségügyi termékdíj bevezetése 
volt, mely hozzájárult az egészségesebb élelmiszervá-
laszték biztosításához.

Közétkeztetés, iskolabüfé, étel- és italautomata

Az utóbbi tíz évben a gyermekek körében az OÉTI 
által végzett táplálkozás-egészségügyi felmérések kimu-
tatták, hogy már náluk is különböző mértékben van-
nak jelen – a felnőtt lakosságra is jellemző – táplálko-
zási kockázati tényezők, a nem kiegyensúlyozott táp-
anyagbevitel, melyek később krónikus megbetegedések 
kialakulásához vezethetnek.

A legutóbbi két vizsgálat, a 2008-ban az általános és 
középiskolákra kiterjedő MENZA felmérés és a 2009-
ben végzett Országos Óvodai Táplálkozás-egészségügyi 
Környezetfelmérés (OTEF2009) megállapította, hogy 
az iskolákban, a menzákon felszolgált ételsorok az aján-
lottnál ritkábban tartalmaznak halat, teljes kiőrlésű ga-
bonából készült ételeket, napi rendszerességgel az is-
kolák csupán 14%-ában biztosítottak zöldséget, gyü-
mölcsöt. Ingyenes, a mosdón kívüli ivóvízvételi lehe-
tőségre az iskolák 36%-ában volt lehetősége a tanulók-
nak. Csaknem minden második intézményben az ét-
kezőasztalon megtalálható volt a sószóró. Mint arra az 
előző fejezetben is utaltunk, az iskolai büfék 75%-a 
árusított szénsavas cukros üdítőitalt. A korábbi felmé-
résekhez képest új elemként jelent meg, hogy az isko-
lai büfék közel negyedében kapható volt energiaital. 
Az italautomaták felében kávé, 3%-ában energiaital is 
elérhető volt a tanulók számára.
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5. ábra
A diétát nem tartó és a sószegény diétát követő felnőtt lakosság napi átlagos sóbevitele, OTÁP2009
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A 2009-es óvodákban lezajlott felmérés, mely során 
az ételsorok tápanyagtartalmának laboratóriumi meg-
határozására is sor került, felhívta a (gyelmet arra, hogy 
a mindennapi friss zöldséget, gyümölcsöt csak a köz-
étkeztetők fele tudta biztosítani az óvodákban, az ételek 
sótartalma rendkívül nagy volt, amely a nyersanyag-
felhasználás és az ételkészítés korszerűtlenségét egy-
aránt tükrözte. A folyadékpótlást az óvodák egyhar-
madában nem az egészséges táplálkozás irányelveinek 
megfelelő italokkal biztosították. A diétás étkeztetést 
a közétkeztetők fele nem tudta biztosítani. Olyan táp-
lálkozási kockázatot jelentő tényezők voltak jelen a köz-
étkeztetésben, mint például a sót tartalmazó ételporok 
és só együttes használata, a magas zsírtartalmú húsok, 
húskészítmények, kényelmi termékek, cukrozott tej és 
gyümölcslevek étrendbe iktatása, a teljes őrlésű gabo-
nák, sovány tej és tejtermékek elégtelen mennyisége. 
Az étrendek tápanyagtartalmának minősítését egy egy-
szerű pontszámítással vizsgálva megállapítható volt, 
hogy a vizsgált napi étrendek 35%-a egyik kritérium-
nak sem felelt meg (6. ábra), azaz 0 pontot ért el. (Kri-
tériumok: 1. az étrend tartalmazzon kevesebb, mint 
1,95 g sót; 2. az étrend tartalmazzon több mint 520 mg 
kalciumot; 3. a zsírból származó energiatartalom ne 
haladja meg az összenergia 30%-át). Az étrendek 58%-
a csak egy feltételnek (1 pont), míg kettőnek már csak 
7%-a (2 pont) felelt meg.

Miután e felmérések óta eltelt négy-öt év során mind 
kormányzati, mind szakmai és a civil szféra területén 
is több kezdeményezés indult el a közétkeztetés egész-
ségessé tételére, így időszerűvé vált, hogy újból megis-
métlésre kerüljenek ezek a vizsgálatok. Az OÉTI szak-
mai útmutatása alapján és az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal koordinálásával 2013 tavaszán kezdődött el mint-
egy félezer óvoda, általános és középiskola táplálkozás-
egészségügyi környezetfelmérése. A vizsgálat gyakor-
lati kivitelezésében a Megyei Kormányhivatalok Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szervei is részt vesznek.  
A 2009-es vizsgálat módszertanát követve és azt kiegé-
szítve az iskolákban is ételminta-vételre kerül sor la-
boratóriumi vizsgálat céljából és fénykép is készül an-
nak megítélésére, hogy a gyerekek elfogyasztják-e az 
ételt. Az átfogó vizsgálat fő célja a helyzetértékelésen 
túl annak megállapítása, hogy történt-e bármilyen vál-
tozás az előző felmérésekhez képest, vagy továbbra is 
fennállnak azok az egészségügyi kockázati tényezők, 
amelyek növelik a gyermekkori elhízás, a cukorbeteg-
ség, sőt a későbbi szív- és érrendszeri betegségek kiala-
kulásának veszélyét. A felmérés előzetes eredményei 
2013 szeptemberében várhatóak.

Közétkeztetés jogi szabályozása

Az iskolai környezet egészségessé tételéhez, az egész-
séges táplálkozás irányelveinek érvényesítéséhez, a gyer-
mekek helyes táplálkozási szokásainak kialakításához, 
azaz az erre történő neveléshez indokolttá vált a közét-
keztetés megújítása, melyhez alapot teremt annak jogi 
keretek között történő szabályozása.

Az OÉTI 2009-ben új szemléletű, korszerű rende-
lettervezetet dolgozott ki, mely 2011 augusztusában  
„A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelme-
zési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi aján-
lás közétkeztetők számára” ajánlásként jelent meg együtt 
az Országos Tisztifőorvos 1/2011. sz. Normatív Utasí-
tása „A közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-
egészségügyi szempontokról” dokumentummal. Ezek 
tartalmazzák az oktatási és nevelési intézményekben, 
szociális ellátást nyújtó intézményekben a közétkezte-
tési szolgáltatást nyújtó vállalkozásra vonatkozó sze-
mélyi és tárgyi minimumfeltételeken túl, a megenge-
dett napi energia- és sóbevitel korcsoportonkénti érté-
két, a nyersanyag-kiszabati útmutatót, az egyes élelmi-
szer-alapanyagok minimum és maximum mennyisé-
gének felhasználására vonatkozó ajánlásokat, az étrend-
tervezés alapelveit, a diétás étkeztetésre vonatkozó egyes 

6. ábra
A 96 óvodai étrend összpontszámának százalékos 

megoszlása, OTEF2009

58%

1 pont 2 pont0 pont

Forrás: Bakacs M., Kaposvári Cs., Kovács V.A.: Országos helyzetkép az 
óvodai közétkeztetésről 2009. Óvodai Táplálkozás-egészségügyi 
Környezetfelmérés. Gyorsjelentés. Országos Élelmezés- és Táp-
lálkozástudományi Intézet, 2009
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ajánlásokat, valamint a hatósági ellenőrzésre és a köz-
étkeztető önellenőrzésére vonatkozó főbb előírásokat. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlások követése a korábbi 
felmérések alapján csak kivételes esetben valósult meg 
és ez semmilyen jogkövetkezménnyel nem járt, ezért 
ennek rendeleti formában történő előírása megtörtént.

2013 májusában zárult le az EMMI rendelet terve-
zete „A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egész-
ségügyi előírásokról” társadalmi vitája több éves szak-
mai egyeztetést követően. Ezt várhatóan rövid időn 
belül követheti a jogszabály életbelépése.

MEGBESZÉLÉS

A táplálkozási kockázati tényezők világszerte, több 
milliárd ember egészségét veszélyeztetik. 2012-ben az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsa fogadta el azt a jelentést [33], 
melyben felhívta a (gyelmet az egészségtelen élelmi-
szerek által okozott betegségekre, és arra hogy a fel-
dolgozott HFSS élelmiszerek a táplálkozásfüggő be-
tegségek jelentős kockázati tényezői.

Magyarországon – mint azt a felmérések igazolták – 
mind a gyerekek, mind a felnőttek ki vannak téve az 
egészségtelen táplálkozás kockázatának és az ennek kö-
vetkezményeként fellépő elhízásnak és krónikus be-
tegségeknek. A társadalom széles rétegeit érintő, a be-
tegségek korai életkorban történő megjelenésével je-
lentős gazdasági hátrányt okozó probléma megoldása 
komplex megközelítést igényel. A tudományos élet, 
a politika, a gazdaság és a civil szféra együttműködése 
elengedhetetlen az egészséges táplálkozást előmozdító 
intézkedések tervezéséhez, hatékony végrehajtásához, 
ahogyan azt nemzetközi szervezetek is ajánlják. Mind-
azonáltal fontos leszögezni, hogy az élelmiszeripar táp-
lálkozási kockázatot csökkentő önkéntes vállalásain túl 
a lakosság egésze számára egészségnyereséget jelentő 
jogi szabályozások segítik az egészséges táplálkozást 
célzó intézkedések mielőbbi érvényesülését. Így példá-
ul a közétkeztetési rendelet jóváhagyásával és az abban 
foglaltak betartatásával elérhető, hogy a közétkeztetés 
megfeleljen az egészséges táplálkozás irányelveinek, biz-
tosítsa valamennyi oktatási-nevelési intézményben részt 
vevő gyermek számára az egészségesebb táplálkozás 
lehetőségét. Az életkornak és élettani állapotnak meg-
felelő táplálkozás a hátrányos helyzetű, illetve a szoci-
ális ellátás keretében étkeztetett gyermekek számára 
ugyanúgy lenne biztosítva, ezáltal csökkentve a társa-
dalmi egyenlőtlenségeket. A zöldség- és gyümölcsfo-

gyasztás, a telítetlen zsírsavak mennyiségének növelé-
se, a só, a telített zsírsavak, valamint a cukor bevitelé-
nek csökkenése, az életkornak megfelelő energiabevi-
tel jelentősen hozzájárul a táplálkozásfüggő betegsé-
gek csökkenéséhez, az egészséges táplálkozás kultúrá-
jának elterjesztéséhez és végső soron a felnövekvő ge-
nerációk egészségének megőrzéséhez. Mivel a táplál-
kozási intervenciók hatásai már viszonylag gyorsan ér-
vényesülnek, ezért kiemelten fontos, hogy a felméré-
sek eredményei döntéshozói szinten is minél hama-
rabb hasznosuljanak. Mindezek együttesen a lakosság 
egészségének javulását, a születéskor várható és az egész-
ségben töltött élettartam növekedését eredményezhe-
tik, hozzájárulva ezzel a hasonló társadalmi-gazdasági 
helyzetű országoktól való elmaradásunk csökkentésé-
hez.

Köszönetnyilvánítás

A szerzők köszönik az OÉTI összes munkatársa, a köz-
egészségügyi és más egészségügyi szakemberek, pedagó-
gusok, szülők, gyermekek aktív közreműködését.
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Összefoglalás: 2009-ben országos Óvodai Táplálkozás-egészségügyi Felmérés zajlott az Országos Élelme-
zés és Táplálkozástudományi Intézet által összeállított kérdőívek alapján (élelmezésvezetői, óvodavezetői), 
illetve a főzőkonyhák nyersanyag-kiszabatainak Nutri-comp programmal történő feldolgozásával. A felada-
tot az akkori illetékességi területünk 3 megyéjében (Békés, Bács-Kiskun, Csongrád) végeztük el. A nyers-
anyag kiszabatok feldolgozása eredményeként valamennyi kistérségi intézet területén az energia-, fehérje-, 
szénhidrát-, zsír és koleszterin tartalom meghaladta a hatályos rendeletben meghatározott értékeket. Az 
élelmezésvezetői, és óvodavezetői kérdőívek is feltártak megoldandó problémákat. A felmerült problémák 
megoldása a gyermekélelmezés területén dolgozó valamennyi szervezet közös feladata.
Kulcsszavak: táplálkozási felmérés, kérdőívek, gyermek-élelmezés

Summary: A national nutrition-health survey was conducted with the use of the food and nutrition ques-
tionnaires compiled by the National Institute for Food and Nutrition Science (food management, kinder-
garten management), and the kitchen cooking raw materials imposable Nutri-comp program for process-
ing in 2009. The task was accomplished in three counties (Bekes, Bacs-Kiskun, Csongrad). Based on the 
analysis of the imposable of raw materials the energy, protein, carbohydrate, fat and cholesterol content 
was higher than the values speci=ed in the applicable regulation in all the three counties. Food manage-
ment and kindergarten management questionnaires have also identi=ed problems to solve. Solution of 
the problems encountered in the =eld of child nutrition is a shared share responsibility for all organiza-
tions.
Keywords: nutrition  surveys, questionnaires, child nutrition

A 2009. évi Óvodai Táplálkozás-egészségügyi 
Felmérés tapasztalatai a tápanyag kiszabatok és 
óvodavezetői kérdőívek alapján

Kindergarten Nutrition-health Survey experience 
in nutrient imposable and kindergarten 
management questionnaires in 2009
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BEVEZETÉS

Az életmódnak, mint alapvető egészség meghatáro-
zó tényezőnek meghatározó eleme a táplálkozás. A táp-
lálkozási szokásokat a gazdasági, szociális tényezők mel-
lett a hagyományok, a vallás, és az ember ismeretei és 
környezete alakítják. A táplálék mennyisége és minő-
sége alapvetően befolyásolja testünk tömegét, összeté-
telét, szervezetünk működését és egészségünket [1]. Az 
elhízás folyamata a táplálékfelvétel növekedésében és/
vagy az energia leadás csökkenésének következménye, 
mely fokozott zsírfelhalmozódáshoz vezet [2]. Az elhí-

zás járványszerű terjedése az egyik legkomolyabb nép-
egészségügyi kihívást jelenti az Egészségügyi Világszer-
vezet Európai Régiójában. Az elmúlt két évtizedben az 
elhízás gyakorisága háromszorosára emelkedett. Min-
den második felnőtt és minden ötödik gyermek túlsú-
lyos az EVSZ Európai Régiójában. Egyharmaduk már 
elhízott, és számuk gyorsan növekszik [3]. Magyaror-
szágon a 18–65 éves lakosság körében a túlsúlyosság és 
elhízás együttes prevalenciája meghaladja az 50%-ot. 
Az elhízás egyre nagyobb problémát jelent gyermek-
korban is, a 11 évesek között az obesitas prevalenciája 
hazánkban 6% körüli [1]. A Dél-alföldi régióban a túl-



népegészségügy / 91. évfolyam 2. szám (2013)

113a 2009. évi óvodai táplálkozás-egészségügyi felmérés tapasztalatai

súlyos fér(ak és nők aránya messze túlhalad minden 
régiós értéket és az országos átlagot is [4]. A túlsúly és 
az elhízás nagymértékben hozzájárul a nem fertőző be-
tegségek kialakulásához, a várható élettartam megrö-
vidüléséhez és az életminőség romlásához. Az Európai 
régióban évente több mint egy millió elhalálozás a ma-
gas testsúllyal kapcsolatos betegségeknek tulajdonítha-
tó. Ez a tendencia a gyermekek és serdülők vonatkozá-
sában különösen aggasztó, mivel folytatódik a felnőtt-
korban, és a következő generáció egészségére nézve nö-
vekvő terhet jelent. A gyermekkori elhízás prevalenci-
ájának éves növekedési sebessége folyamatosan nő, és 
jelenleg tízszer magasabb, mint 1970-ben. Az elhízás 
erősen befolyásolja a gazdasági és társadalmi fejlődést. 
A felnőttkori elhízás és túlsúlyosság az egészségügyi ki-
adások 6%-ért felelős az Európai Régióban, ezen túl-
menően a felmerülő közvetett költségek összege (az em-
berélet, a produktivitás és a vonatkozó bevételek elvesz-
tése következtében) legalább kétszer magasabb [3].

A mezőgazdasági és ipari forradalom, ahogyan a glo-
balizálódó gazdaság is, alapvetően új feltételrendszert 
teremtettek az élelmiszerek elérhetősége terén. A XX. 
század második felétől kezdve társadalmi-gazdasági vál-
tozások új étrendi mintákat eredményeztek, erős de-
pendencia alakult ki a nem otthon fogyasztott ételek-
kel és a kedvtelésből fogyasztott ételekkel kapcsolatban. 
Az európai országokban a hagyományos étrend állati 
eredetű fehérjével és telített zsírokkal gazdagodott, míg 
visszaesett a növényi fehérje, az összetett szénhidrátok 
és az élelmi rostok fogyasztása [5, 6]. Epidemiológiai 
és biokémiai vizsgálatok döntő bizonyítékot szolgáltat-
tak, hogy ezek az étrendi változások összefüggést mu-
tatnak a nem fertőző idült betegségek előfordulásával 
és lefolyásával [2]. Magyarországon az 1960-as évek köze-
pétől a nem fertőző keringési betegségek, a rosszindu-
latú daganatok és a diabetes morbiditás és az ebből szár-
mazó halálozás jelentősen megnőtt, és ma már bizto-
san állíthatjuk, hogy ebben jelentős szerepe van a hely-
telen táplálkozásnak [1, 7]. Különösen drasztikus a nö-
vekedés az emésztőrendszeri betegségek okozta korai 
halálozás esetében. 2000-ben a 25-64 éves fér(ak emész-
tőrendszeri betegségek miatt bekövetkezett halálozása 
több mint ötszöröse volt az EU15-átlagnak, és a nők 
esetében is négyszeres halálozási kockázattal kell szá-
molni [8].

ANYAG ÉS MÓDSZER

2009-ben országos felmérés zajlott óvodai étkeztetést 
biztosító főzőkonyhákon és a konyhák által ellátott óvo-
dákban.  A felmérés során a konyhák élelmezésvezetői 
és az óvodavezetők kikérdezésével az ÁNTSZ munka-
társai töltötték ki az OÉTI által kidolgozott 2 db egysé-
ges kérdőívet. A felmérés másik részét táplálkozás-egész-
ségügyi vizsgálat képezte: a konyhák által szolgáltatott 
étrend vizsgálata az étlapok és 10 napos nyersanyag-ki-
szabat értékelése alapján.

A Dél-alföldi régióban elvégeztük az élelmezésveze-
tői és óvodavezetői kérdőívek feldolgozását és értékel-
tük a szolgáltatott étrendet.

Kérdőívek feldolgozása
1. élelmezésvezetői (n=100) 
2. óvodavezetői (n=142) kérdőívek 
3. Az étrend értékelésének menete

a) Étlapok értékelése: 
Komplettálás
Szezonalitás

b) Nyersanyag-kiszabatok értékelése:
A NutriComp 3.0 program segítségével ér-
tékeltük a rendelkezésünkre bocsátott 10 na-
pos tápanyag-kiszabatot (n=91). Energia-táp-
anyag értékelésünk során 4 kategóriát hatá-
roztunk meg az OÉTI-vel történt egyezte-
tés alapján:

 megfelelő: a korosztály szükségleti 
középértékétől ±10% eltérésig
 elfogadható: a korosztály szükségleti 
középértékétől ±20% eltérésig 
 kifogásolt: a korosztály szükségleti 
középértékétől ±30% eltérésig 
 súlyosan kifogásolt: a korosztály 
szükségleti középértékétől ±30% elté-
résen túl

Az eredményeket a 2009-ben hatályos 67/2007. (VII. 
10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mel-
lékleteiben szereplő értékekhez viszonyítottuk (ener-
gia és tápanyag értékelés).

A 10 napos értékelés mellett a feldolgozást napi bon-
tásban is elvégeztük, hogy képet kapjunk arról is, a na-
pok között milyen ingadozás tapasztalható az egyes 
tápanyagok vonatkozásában.

Minden konyha postai úton megkapta a személyre 
szabott értékelést, melyben a jogszabályi háttér ismer-
tetésén túl az egyes tápanyagok, ételféleségek élettani 

▶

▶

▶

▶
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jelentőségével, a tápanyag-kiszabatokkal szemben tá-
masztott elvárásokkal, az étlaptervezéssel kapcsolatos 
általános tudnivalókat fogalmaztunk meg. A tapasztalt 
hibákkal kapcsolatban minden egyes konyha számára 
javaslatokat fogalmaztunk meg

EREDMÉNYEK

1. Az élelmezésvezetői kérdőívek feldolgozása so-
rán képet kaptunk az alábbiakról

1.1) 
Az élelmezésvezető végzettsége 13 konyhán nem szak-

irányú (I. táblázat).
Az élelmezésvezetők 41%-ának van lehetősége die-

tetikussal konzultálni. 
A konyhák 47%-án nem végeznek tápanyagszámí-

tást. Az 53 konyha közül, ahol – legalább esetenként – 
végeznek tápanyagszámítást, 21 helyen azt manuálisan 
végzik, szo�ver 32 konyhán áll rendelkezésre.

1.2)
Az étlap tervezése sarkalatos kérdés. A tervezés álta-

lában többek közös feladata, leginkább az élelmezés-

vezető és a szakács végzi ezt a feladatot. 11 konyhának 
van lehetősége arra, hogy dietetikus is részt vegyen a ter-
vezésben. Az „egyéb” kategóriánál felsoroltak igazga-
tót, önkormányzati dolgozót, k�-vezetőt, gazdasági igaz-
gatót is.

A tervezés szempontjai közül a legtöbben az idény-
szerűséget és a nyersanyag normatívát nevezték meg 
(1. ábra).

Arra a kérdésre, hogy milyen jogszabály alapján ter-
vezik az étlapot, az élelmezésvezetők kevesebb, mint fele 
46% válaszolt helyesen.

A legmagasabb végzettség Konyhák száma

dietetikus 2

felsőfokú (pl. vendéglátó főiskola, 
menedzser)

18

élelmezésvezetői tanfolyam 49

érettségi (szakirányú) 18

érettségi (nem szakirányú) 9

szakmunkás 4

I. táblázat
Az élelmezésvezetők iskolázottsága 

1. ábra
Az étlap tervezése során =gyelembe vett szempontok 

(több válasz lehetséges) OTEF2009, Dél-alföldi Régió n=100
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       rendeletet
8 – csak energia- és 
       tápanyagtartalom (67/2007)
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2. ábra
A kisétkeztetésekre leggyakrabban adott ételek 

OTEF2009, Dél-alföldi Régió n=142
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1 – cukrozott tea
2 – =nom pékáru
3 – felvágottas kenyér
4 – tejes italok, tejdesszertek

5 – margarinos kenyér
6 – tej, savanyított tejtermék
7 – gyümölcs, zöldség
8 – lekváros vagy mézes kenyér

  9 – gyümölcslé
10 – keksz, nápolyi
11 – zsíros vagy tepertőkrémes kenyér
12 – üres fehérkenyér

3. ábra
„Biztosítanak-e naponta friss gyümölcsöt, zöldséget?”

OTEF2009, Dél-alföldi Régió – kistérségek szerint – n=142
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1.3)
Fontos kérdés, hogy mekkora összegből gazdálkodhat-

nak a konyhák, mennyi a napi nyersanyag-normatíva. A fel-
mérés idején a régióban az átlag 283 Ft volt, a legalacso-
nyabb 180 Ft, a legmagasabb 520 Ft. A konyhák 66%-a 
300 Ft alattiösszegből kell, hogy az ellátást biztosítsa.

2. Az óvodavezetőknek feltett kérdések közül az 
alábbiakat emeljük ki 

2.1)
Orvosilag igazolt diétás étkeztetés igénye. A felmérés-

be bevont 142 óvodába beíratott gyermekek száma 10 014 
fő volt. Orvosilag indokolt diétára szoruló gyermekek 
száma 237 fő, az érintett populáció 2,4%-a. A legnagyobb 
számban tejcukor-, tejfehérje- és tojásallergia miatt kell 
diétás ellátást biztosítani, de nem egy esetben regiszt-
ráltak cukorbetegség miatt speciális étrendre szoruló 
kisgyermeket.

2.2)
Kisétkezésekre biztosított étel/ital: Megkértük az óvo-

davezetőket, sorolják fel a kisétkezésekre (tízórai, uzson-
na) 5 leggyakrabban adott ételt, italt. A szegényes vá-
lasztékon túl azt tapasztalhattuk, hogy a cukrozott tea, 
a (nom pékáru és a felvágottas kenyér az intézmények 

több, mint 70%-ában az 5 leggyakoribb étel-ital között 
van, valamint 3 óvoda esetében (2%) az üres kenyér is 
belefért ebbe a felsorolásba (2. ábra).

2.3)
Friss zöldséget, gyümölcsöt minden nap biztosítania 

kell a közétkeztetésnek a gyermekek számára. A régió 
átlagában kevesebb, mint az intézmények felében, 47%-
ban teljesült a napi friss zöldség, gyümölcs biztosítása. 
A kistérségek között jelentős eltérés mutatkozott, a leg-
jobb esetben 75%-ban, a legrosszabb 6%-ban kaptunk 
„igen” választ. Megjegyzendő, hogy azon kistérség ese-
tében, ahol a legrosszabb eredményt kaptunk, a közét-
keztetés jelentős részét egy nagy közétkeztetési cég lát-
ja el (3. ábra).

2.4)
A gyermekek tápláltsága: 91 intézmény vezetője (64%) 

válaszolta, hogy van olyan nap a héten, amikor a gyer-
mekek éhesen mennek óvodába, ez a nap pedig a leg-
több – 86 esetben – a hétfő. E kérdésben is mutatkoz-
tak eltérések a kistérségek között, közel kétszeres elté-
rés a leginkább és legkevésbé érintett intézmények ará-
nyában (82%–43%). Mindössze 3 olyan kistérség volt, 
ahol az intézmények kevesebb, mint a felében fordul elő, 
hogy éhesen mennek a gyermekek az óvodába (4. ábra).
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4. ábra
„Van-e olyan nap, amikor éhesen jönnek a gyerekek az óvodába?” 

OTEF2009, Dél-alföldi Régió – kistérségek szerint – n=142
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3. Az étrendek értékelése

3.1)
Az étlapok értékelése során nagyon sok esetben ta-

pasztaltuk, hogy nem fordítanak kellő (gyelmet a sze-
zonalitásra. Szegényes választékot, egészségtelen nyers-
anyagok felhasználását kifogásoltunk számos esetben. 
Egy-egy napon belül hasonló jellegű ételek ismétlődé-
se sem volt ritka. Az étlapok értékelését együtt végez-
tük a nyersanyag-kiszabatok értékelésével, így a minő-
ségi kifogásainkat konkrét mennyiségi adatokkal is alá 
tudtuk támasztani.

3.2)
A vizsgált paraméterek – energia, fehérje, zsír, szén-

hidrát és koleszterin mindegyike a hatályos, a vendég-
látó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. 
(VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet 

ajánlási értékeitől kifogásolható és súlyosan kifogásol-
ható mértékben eltér. A legrosszabb eredményeket a ko-
leszterin tartalom mutatta, mindössze az étrendek 5,5%-a 
tartozott az elfogadható kategóriába, kifogásolható is 
mindössze 11%, az összes többi, 83,5% súlyosan kifo-
gásolható volt. Az energia-tartalom is csak a vizsgált 
étrendek 17%-a volt elfogadható. Bár a legkedvezőbb 
eredményeket a fehérje-tartalom mutatta, e tekintet-
ben is kevesebb, mint az étrendek fele, 43% volt meg-
felelő, vagy elfogadható (5. ábra).

A megyék szerinti bontásban elvégzett elemzések 
Békés megyében mutatták a legrosszabb eredménye-
ket: egyetlen paraméter esetében sem találtunk meg-
felelő eredményeket. Kifogásolt, vagy súlyosan kifo-
gásolt volt az étrendek 100%-a az energia-, 77,4%-a 
a fehérje-, 96,8%-a a zsír-, 80,4%-a a szénhidrát- és 
90,5%-a a koleszterintartalom vonatkozásában (6. áb-
ra).

5. ábra
Eltérés a 67/2007. évi Rendelet ajánlásaitól 

OTEF2009, Dél-alföldi Régió – 10 napos értékek – n=91
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3.3)
Az egyes élelmiszereket, élelmiszercsoportokat vizsgál-

va azt mutatta, hogy azok optimális, a 67/2007 rende-
let életkornak megfelelő, 10 élelmezési napra vonatko-
zó ajánlásainak megfelelő mennyiségi felhasználása nem 
valósul meg. A régió átlagát elemezve túlzottan magas, 
az ajánlási értéket 196%-kal meghaladó, vagyis három-
szoros mennyiségben használtak fel száraztésztát, több, 
mint kétszeres a hús, húskészítmények és a lekvár fel-
használása. Alacsony viszont a tej, tejtermékek, gyü-
mölcsök felhasználása – alig több, mint felét, kéthar-
madát biztosítják.

A konyhák között nagyon nagy eltérések vannak, ha 
azt vizsgáljuk, hogy mi az a legtöbb, illetve legkevesebb 
mennyiség, amit az egyes nyersanyagokból felhasznál-
nak. Így pl. van olyan óvodás gyermek, aki 10 nap alatt 
80 g száraztészta helyett 548 g-ot kap, 20 g lekvár he-

lyett 105 g-ot, max. 200 g cukor helyett 721 g-ot. Ha-
sonlóan kedvezőtlen helyzet, amikor 220 g tejtermék 
helyett mindössze 20 g-ot, 800 g friss gyümölcs helyett 
7 g-ot, 1800 g te, tejtermék helyett 436 g-ot biztosíta-
nak 10 élelmezési napra egy kisgyermeknek (II. táblá-
zat).

3.4)
Fontos megemlíteni az étrend Nátrium tartalmát is. 

Az anyagkiszabatok alapján elvégzett számítások azt mu-
tatják, hogy a gyermekek a régióban átlagosan a közét-
keztetés által a napi háromszori étkezés során biztosí-
tandó nátriumszükségletük kilencszeresét kapják meg 
– átlag 4159,1 mg a 455 mg-os szükséglettel szemben. 
A nátrium-tartalom a felmért konyhák esetében 1907–
8106,2 mg között helyezkedik el, ami 4,2–17,8-szorosa 
a biztosítandónak.

6. ábra
A vizsgált komponensek 10 napos átlagértékeinak eltérése megyék szerint a 67/2007. évi Rendelet ajánlásaitól 

OTEF2009, Dél-alföldi Régió

Energia Fehérje Zsír Szénhidrát Koleszterin
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MEGBESZÉLÉS

A 2009. évi Óvodai Táplálkozás-egészségügyi Felmé-
rés kérdőívekkel gyűjtött adatokat mind a közétkezte-
tést ellátó konyhák, mind a szolgáltatást igénybe vevő 
intézmények vezetőitől. Bizonyos kérdések esetében 
a két kérdőív kérdései önállóan, a másiktól függetlenül 
adnak képet pl. az egyes konyhák közötti különbségek-
ről, az élelmezésvezetők képzettségéről, nyersanyag-
normatívákról, vagy az óvodavezetői kérdőívek a gyer-
mekek tápláltsági állapotáról, vagy az orvosi diétákról. 
Más kérdéseket azonban egymással összefüggésben cél-
szerű vizsgálnunk, így az egyes válaszok más megvilá-
gításba kerülnek. Ilyen pl. az élelmezésvezetőknek az 
étlaptervezésre adott válasza és az óvodavezetők kisét-
kezések választékával kapcsolatos válasza.

Az élelmezésvezetők által kitöltött kérdőívek alap-
ján megállapíthattuk, hogy a konyhák között lényeges 
különbségek tapasztalhatók. A nyersanyag-normatíva 
180–520 Ft közötti összeget jelent. Az alacsony norma-
tíva azonban nem vonja maga után a rosszabb minő-
ségű, az életkori szükségleti értékeket (gyelmen kívül 
hagyó étrendet. A nyersanyag-kiszabatokat értékelve meg-
állapítottuk, hogy az ételekre fordítható összegtől nem 
egyenes arányban függ azok minősége – kevesebb pénz-
ből is lehet jobb, magasabb összegből is lehet nagyon 
rossz étrendet összeállítani. A tervezésben részt vesz 
a konyha részéről olyan dolgozó, akinek a végzettsége 
szerint birtokában kell lennie azoknak az ismereteknek, 
melyek az étlap összeállításához szükségesek. Ezt azon-
ban kétségessé teszi az, hogy az élelmezésvezetők több, 
mint a fele nem tudta megnevezni azt a hatályos jogsza-
bályt, aminek az előírásait, ajánlásait alkalmaznia kell.

Az élelmezésvezetőknek azt a válaszát, miszerint fő 
szempont a tervezésnél a változatosság, megkérdőjele-
zi az óvodavezetőknek a kisétkezésekre adott öt leggya-
koribb étel- és italféleségének felsorolása, ami a 91 kony-
ha esetében 12 terméket jelent. Ehhez a kérdéscsoport-
hoz szorosan kapcsolódik az étlapoknak és a nyersa-
nyag-felhasználásnak az értékelése. Jelen összefogla-
lónkban bemutatott étlap pl. egyáltalán nem felel meg 
azoknak az elvárásoknak, melyek az egészséget támo-
gató, a gyermekek életkori szükségleteit kielégítő mi-
nőségű ételek biztosítására hivatottak.

Az étlap értékelésének főbb megállapításai – a Nutri-
Comp3 programmal feldolgozott nyersanyag-felhasz-
nálási adatainak tényszerű alátámasztásával:
– A húsfelhasználás 35%-kal meghaladja a korosz-

tályi szükségletet, dominál a sertéshús. 

– A húskészítmények mennyisége kirívóan magas, 
779%-kal meghaladja az életkornak megfelelő szük-
séges mennyiséget.

– Belsőségből 24%-kal kapnak kevesebbet a gyere-
kek a szükségleteikhez képest.

– 10 nap alatt egy alkalommal sincs hal, halból ké-
szült étel.

–A tejtermékek, egyéb tejkészítmények aránya alat-
ta van az előírtaknak. A 10 nap során 69%-kal ke-
vesebb tejterméket és 21%-kal kevesebb egyéb tej-
készítményt kaptak a gyerekek. Pozitívum, hogy 
a tej a gyerekek élettani igényeinek megfelelő meny-
nyiségű. 

– A vizsgált időszakban a zöldség mennyisége 23%-
kal kevesebb, mint a szükséges mennyiség. 

– Gyümölcs összesen 1 alkalommal szerepelt az ét-
lapon, 90%-kal kevesebb gyümölcsöt kaptak a gye-
rekek az elvárható szinttől. 

– Gyümölcslé 92%-kal kevesebb az óvodás korosz-
tály szükségleteinél. 

– 10 nap során, a száraztészta 152%-kal haladja meg 
az optimális mennyiséget. 

– A cukor mennyisége jelentősen (+151%) megha-
ladja a korosztály élettani szükségleteit. 

Kisétkezések
– tízórai, uzsonna esetében a folyadékbiztosítás egyol-

dalú. Döntően teát kapnak a gyerekek, ami fokoz-
za a cukorbevitelt. A 10 nap alatt mindösszesen 4 al-
kalommal kapnak tejes italt a gyerekek.

– a pékáruk változatossága összességében nem meg-
felelő, dominál a kenyér

– friss zöldséget a 10 nap alatt egy alkalommal sem 
kapnak a gyerekek

– gyümölcsöt egyáltalán nem kapnak a gyerekek sem 
tízóraira, sem uzsonnára

Ebéd
– húskészítmények felhasználás jelentősen meg-

haladja a korosztályi szükségletet (+779%)
– rostos gyümölcslevet, zöldséglevet nem kapnak 

a gyerekek az ebédekhez
– hal, halból készült étel nem szerepel az étrend-

ben
– gyümölcs 1 alkalommal szerepel az étlapon
– a száraztészta mennyisége jelentősen meghalad-

ja a korosztályi szükségletet (+152%)
– újfajta ételeket nem készítenek, új technológiákat 

(párolt, rakott, csőben sült) nem alkalmaznak.
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Összességében az optimálisnál kisebb mennyiségben 
kerül felhasználásra belsőség, hal, tejtermék, egyéb tej-
készítmény, zöldség, gyümölcs, gyümölcslé, lekvár. 
A hús, húskészítmények és a főzőzsiradék, kenőzsira-
dék, cukor, cereáliák, száraztészta, olajosmag felhasz-
nálása meghaladja a korosztályi szükségletet.

Étlaptervezési hibának tartjuk magas koleszterintar-
talmú ételféleségek 1 napon való étrendi tervezését. 
Például, 2009. 03. 24.-én az ebédnél a leves májgalus-
ka, a második fogás feltétje pedig főtt tojás. Mindkettő 
koleszterin tartalma magas, ezért egy napon való fo-
gyasztásuk nem ajánlott. Ilyen még például a 2009. 
március 26-i nap is. Tízórai májas kenyér, uzsonna to-
jáskrémes kenyér. A 2. és a 4. napokon a bevitt kolesz-
terin mennyisége több mint négyszerese (a 4. hétsze-
rese!) a napi ajánlott bevitelnek.

Helytelen nyersanyagstruktúra jellemzi a vizsgált idő-
szak étrendjét, kevés a zöldség, gyümölcs, tejtermék, 
sok a hús, húskészítmény, cukor, zsiradék, száraztészta.

A kedvezőtlen eredményekkel kapcsolatban javasla-
tokat fogalmaztunk megígy például: Tej, savanyított tej-
termékek esetében naponta egyszer, illetve a 10 nap-
ban 5 alkalommal két étkezésben is – tízórai, uzsonna 
részeként szerepeljen tejes ital, tejes turmix, müzli, jog-
hurt, ke(r formájában (150, 175, 200 ml/fő/étkezés meny-
nyiségben). A fennmaradó mennyiség az ételkészítés 
során kerüljön felhasználásra: sűrített főzelékek, cső-
ben sültek, köretek, pudingok, felfújtak, sodók, kelt tész-
ták, pogácsák (20–30–60–70–140 ml/fő/étel mennyi-
ségben) esetében. A tejek közül az 1,5% ill. 2,8% zsír-
tartalmúak választása javasolt.

Tejtermékek esetében javasolt a trappista sajt, ami 
a leginkább elterjedt, azonban alkalmanként óvári, kö-
ményes sajt bevezetése is indokolt, kisebb zsírtartal-
mukra való tekintettel. Ömlesztett sajt (mackó, medve, 
stb.) a 10 nap alatt egyszer, legfeljebb kétszer legyen az 
étrendben. Kedvező a gyermekélelmezésben a félzsí-
ros tehéntúró szerepeltetése az étrendben. Tízórai, uzson-
na, részeként a 10 nap alatt négyszer, ötször szerepel-
jen sajt vagy tehéntúró (szeletben, zöldséges-, gyümöl-
csös-, ill. natúr sajtkrém, tejfölös túró, gyümölcsös tú-
rókrém formájában, 20–25 g/fő/étkezés mennyiségben). 
Az ételkészítéshez a 10 nap során háromszor, négyszer 
kerüljön felhasználásra (sajtos-, ill. túrós-, zöldséges-, 
húsos tészták, csőben sültek, rakott ételek, sajtos hús-
szelet vagy hal(lé, feltétek, saláták, túrógombóc, túrós 
bukta, 10–40 g/fő/mennyiségben).

Az ilyen részletes étlap- és nyersanyag-felhasználási 
értékelést minden konyha esetében kiegészítettük az ét-

rend energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát- és koleszte-
rin-tartalmának elemzésével 10 napos átlagértékek és 
napi szintű feldolgozás alapján.

Ma Magyarországon általánosnak mondható a szük-
ségletet jelentősen meghaladó Na bevitel, még akkor 
is, ha ételeinket egyáltalán nem sózzuk. Ez annak kö-
szönhető, hogy a boltban vásárolt élelmiszerekhez (pl. 
kenyerek, konzervek, húskészítmények, sajtok stb.) – 
amelyek alapanyagai eleve rendelkeznek természetes 
Na-tartalommal – a gyártás során jelentős mennyiség-
ben adagolnak konyhasót. A szükségletet rendszere-
sen és többszörösen meghaladó Na-bevitel bizonyítot-
tan kockázati tényezője a magasvérnyomás-betegség 
és számos más szív- és érrendszeri megbetegedés ki-
alakulásának [9]. Aggasztó, hogy a vizsgálatunkban az 
étrend nátrium tartalma 4,2–17,8-szorosan haladta meg 
a napi háromszori étkezés által biztosítandó értéket.

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

Az OTEF2009, felmérésnek a Dél-alföldi régióban 
keletkezett adatainak elemzése során megállapíthatjuk, 
hogy az aktuális közétkeztetés az egészséget támogató, 
a korosztályi szükségletnek megfelelő táplálkozást nem 
biztosítja. A közétkeztetésben biztosított étrendek túl-
zott energia-, fehérje-, zsír-,szénhidrát- és koleszterin 
tartalmúak. A felhasznált nyersanyagok között magas 
a húsok, húskészítmények, cukor, kenyér-és péksüte-
mények felhasználása, alacsony a tej, tejtermékek, hal, 
halkészítmények, friss zöldség, gyümölcs felhasználá-
sa. A szolgáltatott ételek rendkívül magas sótartalom-
mal rendelkeznek.

Az étlaptervezés kifogásolható, szegényes, hagyomá-
nyos választékkal, nem megfelelő napi nyersanyag-pá-
rosítással dolgoznak az élelmezésvezetők, feltehetően 
nem is mindig megfelelő ismeretekkel.

A problémák megoldására javasoljuk az élelmezés-
vezetők szakmai képzésének, szinten tartó továbbkép-
zési rendszerének vizsgálatát, korszerűsítését, átalakí-
tását.

A közétkeztetési konyhákon a korábbinál fokozottabb, 
alaposabb kontrollra van szükség az e feladatra felha-
talmazott egészségügyi hatóság részéről. Ennek a ha-
tósági felügyeletnek megújult formában kell működ-
nie, a hagyományos, hatalmi erővel kiálló ellenőrzés 
nem lehet hatékony. Az új típusú hatósági tevékeny-
ségnek a személyes meggyőzés, az együtt gondolko-
dás lehet az alapja. Nem elég a hibákat megmutatni, 
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azokra tudni kell alternatívát, megoldási javaslatokat 
is adni.

A Dél-alföldi régióban végzett, jelen összefoglalónk-
ban bemutatott eredmények alapján Békés megyében 
mára megvalósult az az új típusú hatósági tevékeny-
ség, mely – szakmai civil szervezettel, a Magyar Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetséggel karöltve második éve 
a Menza Minta=Mintamenza program keretében má-
ra érzékelhető javulást ért el a programhoz csatlako-
zott közétkeztetők által biztosított étrendek tekinteté-
ben.
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Összefoglalás: Tudományos bizonyítékok sora igazolja, hogy a krónikus, nem fertőző betegségek megelő-
zésében jelentős szerepet játszik a megfelelő táplálkozás és a =zikai aktivitás. Jól ismert, hogy a magas só- 
vagy cukortartalmú, vagy a telített zsírsavakban és transzzsírsavakban gazdag ételek, italok fogyasztása 
egészségkockázatot jelent, ezzel szemben a zöldségek és gyümölcsök gyakori fogyasztása igazolhatóan 
védőhatást fejt ki az egészségre. Az egészségügyi kormányzat, felismerve a táplálkozási szokások befolyá-
solásának jelentőségét e betegségek visszaszorításában, célszerűnek látta az egészségre kockázatot jelen-
tő összetevőket tartalmazó élelmiszerekre termékadó bevezetését Magyarországon. A 2011 szeptemberé-
től bevezetett népegészségügyi termékadónak (NETA) a fogyasztókra és a gazdasági szereplőkre kifejtett 
hatását elemezte az Országos Egészségfejlesztési Intézet az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézettel együttműködésben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatásával.
Kulcsszavak: népegészségügyi termékadó, hatásvizsgálat, lakossági kérdőíves felmérés, on-line gyártói 
felmérés

Summary: It is well established that nutrition and physical activity play an important role in preventing of 
chronic and non-communicable diseases. It is widely known that consuming foods and drinks which con-
tain high level salt, sugar, saturated fatty acids and trans fatty acids poses risk to health, whereas consum-
ing vegetables and fruits on a regularly basis can protect health and prevent illnesses. The Secretariat of 
State for Health had been aware of the importance of in/uencing eating habits in connection with preven-
tion, introduced health related product tax (NETA) on products which contain harmful ingredients. The 
eOect of NETA (introduced on 1st September 2011) on consumers and economic participants has been 
studied by the National Institute for Health Development, and it was implemented in collaboration with 
the National Institute for Food Nutrition Science with the support of the WHO Regional O�ce for Europe.
Keywords: public health product tax, impact assessment, population questionnaire survey, online manu-
facturers’ survey
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BEVEZETÉS

A legnagyobb egészségveszteséget okozó szív‐és ér-
rendszeri valamint a daganatos betegségek kialakulá-
sában a táplálkozás szerepe – más életmód tényezők, 
mint a (zikai aktivitás mellett – meghatározó [1], emi-
att a lakosság étkezési szokásainak kedvező irányú be-
folyásolása komoly egészségnyereséggel jár. Így érthe-
tő, hogy a fejlett országok kormányai egyre gyakrab-

ban tesznek kísérletet az étkezési szokások megváltoz-
tatására a rendelkezésükre álló eszközökkel. Ilyen esz-
közök lehetnek pl. az egészségkockázatot jelentő élel-
miszerek reklámozásának korlátozása, az egészséges táp-
lálkozást népszerűsítő kommunikációs kampányok in-
dítása, a tápanyag‐információk feltüntetésének előírá-
sa, a közétkeztetés megfelelő szabályozása, az egészség-
nevelés súlyának növelése vagy az élelmiszerárak be-
folyásolása [2]. Az utóbbi években, Európában, de jó 
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néhány Európán kívüli országban is vetettek ki adókat 
a bizonyítottan egészségkockázatot hordozó tápanyag-
összetevőt tartalmazó élelmiszerekre, leggyakrabban 
a magas cukortartalmú élelmiszerekre. Az adó alá vont 
élelmiszerek körének és az adó mértékének összehan-
golt meghatározásával jelentősen visszaszorítható az 
egészségkárosító összetevőket tartalmazó élelmiszerek 
fogyasztása [3]. Az erre vonatkozó nemzetközi tapasz-
talatok alapján feltételezhető, hogy az egészségtelen élel-
miszerekre kivetett adó nem csupán a kínálat szűkíté-
sén és az áremelésen keresztül szorítja vissza e termé-
kek fogyasztását, hanem az „egészség=érték” állam ál-
tal történő kinyilvánítása révén, más szóval az egész-
ségkultúra fejlesztésével is.

Tanulmányunk „a népegészségügyileg nem hasznos 
élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egész-
séges táplálkozás előmozdítása” valamint „az egészsé-
ges élelmiszerek választékának elérhetővé tétele és az 
egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészség-
ügyi célú programok (nanszírozásának javítása” céljá-
ból 2011. szeptemberi hatállyal bevezetett népegész-
ségügyi termékadónak (a 2011. évi CIII. törvény a nép-
egészségügyi termékadóról, a továbbiakban NETA) 
a lakosság fogyasztásában, attitűdjében valamint a kap-
csolódó adóbevételekben bekövetkező változások, il-
letve a gyártóknál és forgalmazóknál jelentkező gaz-
dasági hatások kimutatását célzó vizsgálatok eredmé-
nyeit mutatja be.

A hatásvizsgálatot az Országos Egészségfejlesztési 
Intézet az Országos Élelmezés‐ és Táplálkozástudomá-
nyi Intézettel (OÉTI) együttműködésben végezte 2012 
májusa és 2013 márciusa között az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) támogatásával.

Meg kell jegyezni, hogy a NETA bevezetését köve-
tően a törvényt többször módosították annak érdeké-
ben, hogy a megadóztatni szándékozott, népegészség-
ügyi szempontból magas kockázatot jelentő élelmisze-
rek egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Érdemes 
továbbá felhívni a (gyelmet arra, hogy az Európai Bi-
zottság 2012 januárjában megkeresést intézett a ma-
gyar hatóságokhoz a NETA egyes rendelkezéseivel kap-
csolatban. A megkeresésben a Bizottság részletes tájé-
koztatást kért az adó hatálya alá tartozó termékekről 
és az adott termékcsoportok szerinti piacokról annak 
érdekében, hogy meg tudja vizsgálni a fenti törvény-
nek az uniós joggal és különösen az Európai Unió mű-
ködéséről szóló szerződés 110. cikkével való összeegyez-
tethetőségét. Az Európai Bizottság elfogadta a kormány 
válaszát, és 2012. október 29‐én megszüntette az eljárást.

MÓDSZER

Lakossági felmérés

A lakossági felmérés, egy 2012. szeptember végén és 
október elején végzett omnibusz‐vizsgálat részeként, 
személyes kérdezéssel történt. A mintavételi eljárás kö-
vetkeztében a válaszadó 1000 fő társadalmi‐demográ-
(ai tényezők szerinti összetétele a mintavételi hibától 
eltekintve megegyezik az ország felnőtt népességének 
ezen megoszlásával. A megvalósult minta főbb társa-
dalmi‐demográ(ai változók mentén meg(gyelhető tor-
zulásait a KSH 2000‐ben végzett népszámlálásból ren-
delkezésre álló, a 2005‐ös mikrocenzus adatai alapján 
korrigált, 18 év feletti népességre vonatkozó adatok-
hoz igazítva korrigáltuk. A súlyozási eljárásba bevont 
szocio‐demográ(ai mutatók a nem, az életkor, az isko-
lai végzettség és a településtípus voltak, így a tanulmány 
becslésének eredményei a teljes felnőtt lakosságra vo-
natkoztathatóak.

Gyártói felmérés

A gyártói felmérésben azon gyártó cégek vettek részt, 
amelyek az elérhető céges információk alapján vélhe-
tően (zettek NETA‐t 2011. szeptember – 2012. augusz-
tus közötti időszakban. A kérdőív elérhetőségét bizto-
sító linket 500 email címre küldtük ki, közülük össze-
sen 69 gyártó vett részt a felmérésben. Az online kér-
dőív kitöltése teljesen anonim módon történt, a vála-
szokat pedig azonosításra alkalmatlan módon gyűjtöt-
tük és kezeltük. A vállalkozásokhoz tartozó email cí-
meket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Cég-
információs és az Elektronikus Cégeljárásban Közre-
működő Szolgálatán keresztül, illetve az interneten el-
érhető nyilvános kapcsolatfelvételi adatok segítségével 
gyűjtöttük össze.

A NETA döntő hányadát *zető gazdasági vállalatok 

üzemgazdasági eredményeinek elemzése

A rendelkezésünkre álló információk alapján hatá-
roztuk meg azon vállalkozások körét, akik a NETA dön-
tő részét (zetik. Fontos kiemelni tehát, hogy nem a NETA 
által érintett ágazatokra, hanem a NETA által érintett 
vállalkozásokra vonatkozóan végeztük elemzésünket, 
ami értelemszerűen egy sokkal pontosabb eredmény-
hez vezetett. A vállalatok kiválasztása a NETA hatálya 
alá tartozó termékek gyártása alapján történt. A kivá-
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lasztott cégek be(zetett termékadójáról, a nyilvános be-
számolókból, személyes interjúkból, valamint általunk 
elvégzett becslésekből kapott információk segítségével 
készült el az a végső lista, amely alapján megállapít-
ható, hogy kb. 35 cég (zeti a NETA 80–90 százalékát. 
Ezen cégekre végeztük el a cégbeszámolókból kinyer-
hető adatok elemzését a 2010‐es és a 2011‐es évre. Az 
említett 35 cégre az alábbi információkat gyűjtöttük ki 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium céginfor-
mációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő 
szolgálatán keresztül:

– értékesítés nettó árbevétele
– személyi jellegű ráfordítások
– adózott eredmény
– átlagos statisztikai létszám

EREDMÉNYEK

Lakossági felmérés

A fogyasztás változása
A NETA hatálya alá eső termékekből a korábban is 

fogyasztók 26–35%‐a kevesebbet fogyasztott, mint a fel-
mérést megelőzően egy évvel. Az alkoholos frissítőt il-
letve az energiaitalt fogyasztók csökkentették legna-
gyobb arányban a fogyasztásukat (35% és 32%). A töb-
bi termék esetében a fogyasztók 26%–28%‐a kedvező 
irányba változtatott fogyasztási szokásain (1. ábra).

Fogyasztás csökkentésének indoka 
A fogyasztás csökkenésének okait vizsgálva megál-

lapítható, hogy minden NETA alá tartozó termék ese-
tén a csökkentést legmagasabb arányban az áremelke-
déssel indokolták a fogyasztók. A második leggyakrab-
ban megjelölt indok a termék egészségre kifejtett ká-
ros hatása volt (2. ábra). Minden tízedik fogyasztását 
csökkentő személy barát, ismerős vagy családtag taná-
csára változtatott a szokásán. Hasonló arányban csök-
kentették az alkoholos frissítők fogyasztását betegség 
miatt vagy az orvos tanácsára. A többi termék esetében 
kevesebb, mint 10%-uk jelölte meg az orvosi javaslatot 
a fogyasztás csökkenésének indoklására.

A NETA és a NETA hatálya alá tartozó termékek is-
merete, illetve a NETA céljainak ismerete

A 18 év feletti magyar lakosság kétharmada (70%) hal-
lott, olvasott már arról, hogy 2011 szeptemberében beve-
zették a népegészségügyi termékadót. A felnőttek kéthar-
mada jól tudta, hogy a cukros üdítőitalok, az energiaitalok, 
az előrecsomagolt édességek és sós rágcsálnivalók a NE-
TA hatálya alá esnek. Már csak a lakosság közel fele tud-
ta helyesen, hogy az ízesített sörök, az alkoholos frissítők, 
a levesporok és a sós ételízesítők is adóköteles termékek. 
A lakosság 40%‐a tévesen gondolta, hogy a kávé, az ége-
tett szeszes ital is termékadó köteles, míg egyharmaduk, 
illetve ennél kevesebben a kimért fagylaltot, illetve az 
édes és a sós pékárut, egy hatoduk pedig még a 100%‐os 
gyümölcsleveket is termékadó kötelesnek hitte (3. ábra).
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1. ábra
A NETA hatálya alá eső termékek fogyasztásának változása az elmúlt egy évben, a fogyasztók körében

– a hibavonalak a 95%-os kon=dencia intervallumokat jelölik
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A magyar lakosság kevesebb, mint ötöde említette 
azt, hogy az egészség javítása, a betegségek csökkenté-

se lenne a NETA célja. Az egészségtelen élelmiszerek 
fogyasztásának csökkentését mindössze 15%‐uk nevez-
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2. ábra
A NETA hatálya alá eső termékek fogyasztás-csökkenésének okai a kevesebbet fogyasztók körében

– a hibavonalak a 95%-os kon=dencia intervallumokat jelölik egészségtudatosságáremelkedés
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3. ábra
A NETA hatálya alá eső termékek ismerete

helyes válaszolók aránya
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te meg célként. Ugyanerre a témára vonatkozó zárt kér-
dés alapján az egészségtelen élelmiszerek fogyasztásá-
nak csökkentését, az egészséges táplálkozás előmozdí-
tását, a lakosság egészségének javítását a felnőttek csak-
nem 60%‐a vélelmezte a NETA céljaként. Hasonló arány-
ban gondolták, hogy az elérni kívánt cél a költségveté-
si egyenleg javítása volt. A népegészségügyi programok 
(nanszírozását csak minden negyedik felnőtt azonosí-
totta a NETA célkitűzéseként.

Gyártói felmérés

Gyártói pro0l
52 gyártó válaszolt arra a kérdésre, hogy a megadott 

időszakban mely termékkategóriába állítottak elő NE-
TA köteles terméket (I. táblázat). Legtöbben az előre-
csomagolt cukrozott édességeket (27), a sós snackeket 
(13) és az ételízesítőket (11) jelölték meg. Az alkoholos 
frissítők és ízesített sörök, valamint a gyümölcsízek ter-
mékkategóriákba egyetlen válasz sem érkezett, ezért 
e kategóriák kimaradtak az elemzésből.

Termékösszetétel változtatása

Az adott kérdésre válaszoló 53 válaszadó gyártó kö-
zül 21 jelezte, hogy változtatott valamely NETA hatá-
lya alá tartozó termék összetételén, azaz a válaszadó gyár-
tók mintegy 40%‐a változtatott a receptúrán. Közülük 
17 gyártó (81%) meg is jelölte a változtatás módját, 

ami leggyakrabban (41%) a NETA hatálya alá tartozó 
összetevő csökkentését, mással nem helyettesítését je-
lentette (II. táblázat).

13 gyártó közül 8 (62%) nyilatkozott úgy, hogy a re-
ceptúraváltás miatt megemelték az érintett termékek 
árát.

Árak és a forgalom alakulása
A válaszadó gyártók több mint 90%‐a érvényesítet-

te a termékek árában a termékadót, 86%‐uk a NETA‐t 
teljes mértékben beépítette az árakba (III. táblázat).

A NETA bevezetése miatt átlagosan 29 százalékkal 
emelkedett a válaszadó gyártók termékeinek ára, 2011 
augusztusához, a NETA bevezetését megelőző hónap-
hoz viszonyítva.

28 gyártó válaszolt arra a kérdésre, hogy átlagosan 
hány százalékkal változott az átlagos havi eladási for-
galma a NETA bevezetését megelőző hónaphoz (2011. 

Kérem, jelölje meg, hogy az Önök 
cégénél 2011. 09. 01. és 2012. 08. 31. 
közötti időszakban előállították-e a 
következő NETA köteles termékeket 

(N=52)

Válaszok száma

Előrecsomagolt édesség 27

Sós rágcsálnivaló 13

Ételízesítő 11

Cukrozott üdítőital 8

Cukrozott kakaópor 7

Szörp 6

Energiaital 3

Alkoholos frissítő és ízesített sör 0

Gyümölcsíz 0

I. táblázat
A NETA hatálya alá tartozó termékek gyártóinak 

megoszlása, 2012

A receptúraváltás módja Gyártók száma

NETA hatálya alá tartozó összetevő 
mennyiségét csökkentették és a csökken-
tett mennyiséget mással nem helyette-
sítették

7

NETA hatálya alá tartozó összetevő 
mennyiségét csökkentették és a csökken-
tett mennyiséget mással helyettesítették

5

NETA hatálya alá tartozó összetevőt 
teljesen kivették és mással helyettesítet-
ték

3

NETA hatálya alá tartozó összetevőt 
teljesen kivették és mással nem helyette-
sítették

2

NETA hatálya alá tartozó összetevő 
mennyiségét megnövelték

0

II. táblázat
A termékösszetétel változtatásának módja, 2012

Érvényesítették-e a termék árában a 
termékadót? (N=39)

Gyártók száma

Igen, részben 5

Igen, teljes mértékben 31

Nem 3

III. táblázat
A NETA érvényesítése az árakban
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augusztushoz) képest. Közülük is mindössze 1 gyártó 
számolt be 10%‐os forgalomnövekedésről az előre cso-
magolt cukrozott készítmények kategóriában. 27 gyár-
tó (96%) pedig átlagosan 27,4 százalékos forgalom csök-
kenést jelzett.

A válaszadók több mint háromnegyede (78%) sze-
rint a NETA bevezetése miatt csökkent az átlagos havi 
eladási forgalmuk a NETA bevezetését megelőző hó-
naphoz (2011. augusztus) képest (IV. táblázat).

A kérdőívet kitöltő cégek véleménye szerint termé-
keik árának emelkedésében, illetve a forgalom csökke-
nésében – a NETA bevezetésén túl – a legnagyobb je-
lentőséggel (3,8 pont) az alapanyagok árának emelke-
dése és az ÁFA emelkedése (3,5 pont) játszottak szere-
pet. Kisebb mértékűnek, közepes, átlagos jelentőségű-
nek ítélték ebben a kérdésben a minimálbér emelke-
dését és az élelmiszerlánc felügyeleti díj(zetési kötele-
zettséget (3,1 pont). Az árakra és a forgalom csökke-
nésre ható tényezők közül a legkisebb jelentőséget a ha-
zai beszállítói kör szűkülésében látták (V. táblázat).

A NETA döntő hányadát *zető gazdasági vállalatok 

üzemgazdasági eredményeinek elemzése

A nyilvánosan is elérhető cégadatok elemzése alap-
ján, a NETA döntő részét be(zető legnagyobb 35 vál-
lalkozás mérlegadatai (nettó árbevétel, adózott ered-
mény, átlagos statisztikai létszám) 2011-ben, a 2010-es 
évhez viszonyítva javultak.

A vállalkozások aggregált árbevétele és az adózott 
eredménye is majd 5 százalékkal növekedett 2011‐re 
(VI. táblázat). Az átlagos statisztikai létszám – mérsé-
kelten ugyan – de szintén növekedett.

A tendencia teljesen hasonló volt abban az esetben 
is, amikor a 35 vállalkozásból leválogattuk a kereske-

A NETA bevezetése miatt változott-e az 
átlagos havi eladási forgalom, a NETA 

bevezetését megelőző hónaphoz (2011. 
augusztushoz) képest? (N=40)

Gyártók száma

Igen, csökkent 31

Igen, növekedett 2

Nem 7

IV. táblázat
A NETA hatálya alá eső termékek forgalmának változása

V. táblázat
Az árak és a forgalom NETA bevezetését követő 

változásainak oka

A NETA bevezetésén túl az alábbi 
tényezők milyen mértékben játszot-
tak közre az áremelkedésben, illetve 
az eladási forgalom csökkenésében?

Átlag N

Alapanyagárak emelkedése 3,8 26

ÁFA emelkedése 3,5 25

Minimálbér emelkedése 3,1 24

Élelmiszerlánc felügyeleti díj beveze-
tése

3,1 25

Környezetvédelmi termékdíj 2011-es 
bevezetése/2012 és módosítása

3,0 25

Hazai beszállítók tönkremenetele 2,5 21

Megnevezés
Év Növekedés

2010 2011 Abszolút értékben Százalékosan

Értékesítés nettó 
árbevétele

1 776 610 407 000 Ft 1 878 413 813 000 Ft 101 803 406 000 Ft 5,7%

Személyi jellegű ráfordí-
tások

163 733 026 995 Ft 170 708 570 989 Ft 6 975 543 994 Ft 4,3%

Adózott eredmény -31 056 337 000 Ft -29 674 117 000 Ft 1 382 220 000 Ft 4,7%

Átlagos statisztikai 
létszám

51 423 fő 51 601 fő 178 fő 0,3%

VI. táblázat
Vizsgált vállalkozások (gyártók+kereskedők) aggregált éves adatainak és a növekedés mértékének bemutatása

delmi láncokat, vagyis csak a gyártók maradtak a lis-
tán. Érdekesség, hogy ebben az esetben a cégek aggre-

gált adózott eredménye több mint 25%-kal emelkedett 
2011‐re (VII. táblázat).
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MEGBESZÉLÉS

2003 decemberében a WHO ajánlást fogalmazott 
meg a nemzetek számára, hogy fontolják meg a magas 
zsír-, cukor- és sótartalmú ételek megadóztatásának le-
hetőségét annak érdekében, hogy a lakosságot az egész-

ségesebb ételek választására ösztönözzék. 2011 szep-
temberében pedig Olivier De Schutter, az ENSZ Éle-
lemhez Való Jog Különleges Megbízottja felhívást in-
tézett a nem fertőző betegségek témájában rendezett 
csúcstalálkozó résztvevőihez, hogy vessenek ki adókat 
az egészségtelen élelmiszerekre [4].

Megnevezés
Év Növekedés

2010 2011 Abszolút értékben Százalékosan

Értékesítés nettó 
árbevétele

458 493 765 000 Ft 490 038 864 000 Ft 31 545 099 000 Ft 6,9%

Személyi jellegű ráfordí-
tások

46 678 372 308 Ft 47 566 897 436 Ft 888 525 128 Ft 1,9%

Adózott eredmény 7 119 955 000 Ft 8 956 262 000 Ft 1 836 307 000 Ft 25,8%

Átlagos statisztikai 
létszám

7 785 fő 7 941 fő 156 fő 2,0%

VII. táblázat
Vizsgált vállalkozások (csak gyártók) aggregált éves adatainak és a növekedés mértékének bemutatása

Ország Adóztatott termék Adó mértéke Bevezetés ideje

Algéria Üdítőital A gyártók forgalma után 0.5% 2011. november

Dánia

2,3% SFA tartalmú 
élelmiszerek
Üdítőital

Jégkrém, csokoládé, édesség

16 DKK (£1.78 GBP) /kg az SFA tartalmú 
élelmiszer
0.34 DKK (£0.04) / liter cukrozott italok
0.17 DKK (£0.02) / liter cukormentes italok
4.5 DKK (£0.50) /kg (csokoládé, cukor)
1 DKK (£0.11) /liter (jégkrém)

2011. október

2012. november - visszavonták

A korábbi adót 25%-kal mege-
melték 2010-ben

Fiji

Üdítőitalok 5% jövedéki adó (import termék) 
0.05 FJD (£0.02) /liter (helyi termék)

2006
2007-ben 3% import adó 
a nyersanyagra

Finnország

Édesség, jégkrém, üdítőital 0.95 EUR (£0.79) /liter (édesség)
0.48 EUR (£0.40) /liter (jégkrém) 
0.11 EUR (£0.09) /liter (üdítőitalok)

2012-ben növelték

Franciaország

Minden cukrozott  vagy mester-
séges édesítőszert tartalmazó ital
Energiaitalok

0.07 EUR (£0.06) /liter
0.50 EUR (£0.40) /liter

2012. január
2012. október

Francia-Polinézia
Cukrozott italok, cukrászter-
mékek, jégkrém

40 XPF (£0.28) /liter (helyi termék),
60 XPF (£0.42) /liter  (import termék)

2002. január

Nauru

Import cukor, cukrásztermékek, 
szénsavas üdítőitalok, likőr, 
ízesített tej és tejes italok

30% behozatali „cukor illeték” 2007. július

Norvégia

Hozzáadott cukrot vagy 
édesítőszert tartalmazó alkohol-
mentes italok, csokoládé és 
cukor

2.81 NOK (£0.30) /liter (italok),
17.13 NOK208 (£1.87) / liter  (szirup, szörp) 
17.92 NOK (£1.96) /kg (csokoládé)
6.94 NOK (£0.76) /kg (cukor)

2011

USA

Üdítőitalok 38 államban, (1.225% in Missouri; 7% 
Indiana, Mississippi, New Jersey, and 
Rhode Island)

Változó

VIII. táblázat
Népegészségügyi termékadó a világ különböző országaiban
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A VIII. táblázat néhány ország példáján keresztül 
szemlélteti, hogy a világ mely területein vetettek már 
ki adót a bizonyítottan egészségkockázatot hordozó ösz-
szetevő(ke)t tartalmazó élelmiszerekre vonatkozóan  [5].

Magyarország egyértelműen élen jár a termékadók-
kal kapcsolatos reguláció területén, mivel hazánkban 
van az egyik legátfogóbb és legtöbb termékkört érintő 
szabályozás (IX. táblázat).

Fontos kiemelni, hogy a NETA-val kapcsolatos jog-
szabály értéket is közvetít, „hivatalos” állásfoglalást az 
egészséget károsító termékekkel szemben. Az értékek 
és a jogszabályok által kikényszerített normák hozzá-
járulhatnak egy jobb hazai egészségkultúra kialakulá-
sához, ami pedig elősegítheti az önkárosító viselkedé-
sek visszaszorulását.

KÖVETKEZTETÉS/AJÁNLÁS

A népegészségügyi szolgáltatások innovatív (nan-
szírozása szempontjából a NETA fontos mérföldkőnek 
tekinthető. A népegészségügyi szakemberek nemcsak 
a népegészségügy forrásigényét tudták jelezni a dön-
téshozók felé, hanem javaslattal is éltek arra vonatko-
zóan, hogy honnan legyen az előteremtve.

Összefoglalva a hatásvizsgálat legfontosabb ered-
ményeit, megállapítható, hogy a NETA elérte népegész-
ségügyi célját, mert a lakosság széles tömegeinek (gyel-
mét hívta fel egyes élelmiszerek túlzott fogyasztásának 

egészségre káros hatásaira, e termékek fogyasztása je-
lentősen csökkent, a bevételi előirányzat csaknem tel-
jesült, mivel 2012-ben 19,05 milliárd forint be(zetés 
teljesült a NETA-ból, ami az előirányzott 20 milliárd 
forinttól mindössze 5 százalékkal maradt el. A NETA-
ból származó költségvetési bevétel az egészségügyi dol-
gozók béremeléséhez jelentős mértékben járult hozzá. 
Az adó gazdaságilag nem lehetetlenítette el a nagy be-
(zetőket, és ösztönzőleg hatott a termékek receptúrái-
nak megváltoztatására.

Mindenképp meg kell jegyezni, hogy a NETA beve-
zetése óta kevés idő telt még el, ezért a felmérések foly-
tatása és monitorozása javasolt a továbbiakban is.
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Termékkör megnevezése
Adómérték

2011. 09. 01. 2012. 01. 01. 2013. 01. 01.

Üdítőital (Ft/l) 5 7 7

Üdítőital sűrítmény, koncentrátum és szörp formában (Ft/l) - 200 200

Energiaital (1 milligramm metil-xantin/100 milliliter vagy taurin tartalma több mint 
100 milligramm taurin/100 milliliter) (Ft/l)

250 250 250

Energiaital (metil-xantin tartalma több mint 
15 milligramm metil-xantin/100 milliliter) (Ft/l)

- - 40

Előrecsomagolt cukrozott készítmény (Ft/kg) 100 130 130

Cukrozott kakaópor (Ft/kg) - 70 70

Sós snack (Ft/kg) 200 250 250

Ételízesítő (Ft/kg) 200 250 250

Ízesített sör (Ft/l) - 20 20

Alkoholos frissítő (Ft/l) - 20 20

Gyümölcsíz (Ft/kg) - 500 500

IX. táblázat
A NETA által érintett termékkörök és az adómértékek változásai
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Összefoglalás: Jól ismert tény, hogy a rendszeres =zikai aktivitás szerepe kiemelkedő jelentőségű a pre-
vencióban. Komplex, több korcsoportra kiterjedő vizsgálatainkban az általánosan jellemző mozgásszegény 
életmód már =atal korban meg=gyelhető következményeit és azok belső összefüggéseit elemeztük. A vizs-
gálatban résztvevő általános és középiskolások (N=276) jelentős részének testösszetétele és motorikus tel-
jesítménye nem volt jó, ami rendszerint nem megfelelő táplálkozással és élettani jellemzőkkel, az egyete-
mistáknál (N=287) pedig a közérzet, a teljesítőképesség és az egészségi állapot kedvezőtlen szubjektív meg-
ítélésével is társult. A vizsgálatok az „Exercise is Medicine” mozgalomhoz két éve csatlakozott Magyar Sport-
tudományi Társaság, Mozgás = Egészség Programjának keretében történtek.
Kulcsszavak: prevenció, mozgásszegény életmód, egészség, =atal generációk, MSTT Mozgás=Egészség 
program

Summary: It is a well-known that regular physical activity has an important role in the prevention of chro-
nic diseases. In our complex investigations we analyzed the consequences and the interrelationships of the 
characteristics of inactive lifestyle that occurred even in young age groups in a broad age range sample. 
The body composition and the level of motor performance in most of the elementary and secondary school 
children (N=276) was unsatisfactory, usually associated with inadequate nutrition and physiological para-
meters, and in the university students (N=287) it was associated with unfavorable subjective well-being, 
performance level and perceived health pro=le. That studies were performed within the framework of the 
„Movement=Health” program carried out by the Hungarian Society of Sport Science, which joined to the 
„Exercise is Medicine” project two years ago.
Keywords: prevention, inactive lifestyle, health, young generations, Hungarian Society of Sport Science, 
„Movement=Health” program
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performance of the Hungarian young generations
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BEVEZETŐ 

„Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az mél-
tó lakása legyen lelkednek és könnyebben cselekedhesd 
a jót!”

Széchényi Ferenc intelmei =ához Széchenyi Istvánhoz 
 1817. május 16

A fenti idézet talán a legalkalmasabb arra, hogy ki-
fejezze mondanivalónk tartalmi lényegét, noha ez az 
intelem majd kétszáz éves. Sűrűn hangoztatjuk, hogy 
a huszonnegyedik órában vagyunk, de úgy gondoljuk, 
hogy néha már azon túl is. A ma közismert néven civi-
lizációs ártalmaknak nevezett kórokok között találjuk 
a mozgáshiánnyal összefüggő betegségek legtöbbjét. 
A hazai és a nemzetközi statisztikák szerint is a vezető 
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halálokok az egyéb kockázati tényezők mellett össze-
függésbe hozhatók a lakosság csökkent (zikai aktivitá-
sával. A fejlett országokban, így hazánkban is, évtize-
dek óta jellemző a civilizációs betegségek prevalenciá-
jának növekedése, azok egyre korábbi életkorban tör-
ténő megjelenése. Ma már egyértelmű. hogy a kardio-
vaszkuláris elváltozások, az anyagcsere- és daganatos 
betegségek, a depresszió kialakulásában döntő kocká-
zati tényező a kedvezőtlen életmód. Az életmódbeli té-
nyezők között jelentős a rendszeres (zikai aktivitás hi-
ánya [1].

Magyarországon az Eurobarometer 2010-ben vég-
zett felmérése szerint a lakosság 77%-a gyakorlatilag 
inaktívnak tekinthető, mivel havi három alkalomnál 
nem mozog többet. Ez rendkívül rossz arány. Míg a ma-
gyarok 53%-a soha nem végez rendszeresen testmoz-
gást, addig ez a szám az európai átlagot tekintve 37% 
[2].

A (zikai inaktivitással összefüggésbe hozható beteg-
ségek napjainkban már nemcsak a gazdaságilag fejlett 
országokban szedik áldozataikat, olyan távoli régiókban 
is megjelentek és egyre fenyegetőbb népegészségügyi 
gondokat okoznak, mint Ázsia, Latin-Amerika, Távol-
Kelet [3].

Globális, világméretű problémával nézünk tehát szem-
be, ami súlyos károkat okoz a nemzetek szintjén, veszé-
lyezteti a családok és közösségek jövőjét, rontja az érin-
tett emberek életkilátását és életminőségét [4].

Számos vizsgálat hívja fel a (gyelmet arra, hogy kü-
lönösen veszélyeztetett helyzetben vannak a gyermekek 
és a (atal felnőttek. A mozgáshiány – kiváltképp a tévé 
és a számítógép előtt töltött egyre növekvő idő miatt – 
már a leg(atalabb korosztályt is veszélyezteti. A kuta-
tók arra is rámutattak, hogy a gyermek- és i¬úkorban 
rögzült minták döntően befolyásolják későbbi viselke-
désünket, meghatározhatják további életünket [5].

Az orvostudomány tradicionálisan az egészséget ál-
talában a betegség oldaláról közelíti meg, azzal a céllal, 
hogy az egészség helyreállítása megtörténjen. Ugyan 
a megelőzés az orvosi tevékenységnek fontos része, a mo-
dern népegészségügy eszköztárának jelentős része nem 
orvosi beavatkozás. A beavatkozások egyrészt a (zikai 
környezetet, másrészt a társadalmi környezetet, illetve 
magukat az egyéneket célozzák meg. A környezet ol-
daláról való megközelítés lehetséges módja, hogy pró-
báljunk olyan körülményeket teremteni magunk kö-
rül, amelyek révén csökkentjük, csökkenthetjük a be-
tegségek kifejlődésének lehetőségét. A társadalmi ol-
dal felől megközelítve a kérdést a legegyszerűbb, leg-

gazdaságosabb módja a megelőzésnek az egyéni visel-
kedést alakító társadalmi szabályok, értékek, ösztön-
zők, illetve gátló tényezők befolyásolása. A megszokott 
orvos-beteg kapcsolatban a betegség kezelésében dön-
tően az orvos szerepe az aktív szerep, a betegé inkább 
passzív. A beteg ember aláveti magát a kezelésnek, míg 
a megelőzésben, a prevencióban változik a helyzet és 
a tevékeny emberé, illetve a betegséggel fenyegetett sze-
mélyé lesz az aktív szerep. Az egyéni tudás és készsé-
gek fejlesztése így szintén fontos eleme az egészségfej-
lesztésnek.

A testedzés elsősorban az egyén aktivitását igényli 
a megelőzés területén, együttműködve az orvossal, egész-
ségügyi szakemberrel. A sport, a rendszeres (zikai te-
vékenység szerepe, célja a magas szintű egészség, a (tt-
ség, az edzettség elérése. Ismert tény, hogy az edzet-
tebb, (ttebb ember ellenállóbb a betegségekkel szem-
ben, vagyis a rendszeres (zikai aktivitás szerepe kiemel-
kedő jelentőségű a prevencióban [1].

A megoldás látszólag egyszerű: a testmozgás legyen 
része a betegségek megelőzésének és kezelésének. A sze-
mélyre szóló testmozgást az egészségesek, a veszélyez-
tetettek és betegek vizsgálatánál minden orvos és egész-
ségügyi szolgáltató építse be az ellátásba. Az állapot fel-
mérést követően az egészségi, edzettségi állapotnak meg-
felelően javasoljanak az egészségeseknek, illetve a pá-
cienseknek megfelelő mozgásformát és mennyiséget 
(mozgás receptre!), vagy utalják őket további mozgá-
sos típusú kezelésre, illetve szükség esetén más, moz-
gással foglalkozó szakemberhez.

Az orvosi társaságok közül elsőként az Amerikai Sport-
orvosi Kollégium (American College of Sport Medicine, 
ACSM) és az Amerikai Orvosszövetség (American Me-
dical Association) tűzte ki célul a (zikai inaktivitás 
kedvezőtlen globális tendenciájának a megváltoztatá-
sát. Több éves fejlesztés eredményeként alkották meg 
és fogadták el 2007-ben a Mozgásgyógyszer Progra-
mot (Exercise is Medicine, EIM). A program közép-
pontjában az egészség megőrzése, a mozgáshiány okoz-
ta betegségek megelőzése és az egészség helyreállítását 
szolgáló testmozgás széleskörű népszerűsítése, elter-
jesztése állt, illetve az egészségesek és a betegek (zikai 
terhelhetőségének rendszeres ellenőrzése, a testmozgás 
receptre történő felírása és alkalmazása. A program 
hosszú távú célja a tudatformálás.

Több mint két éve csatlakozott Magyarország az ame-
rikai kezdeményezésből kiinduló, Európában is átvett 
„Exercise is Medicine” egészségügyi programhoz. Ha-
zánkban 2011-ben a Magyar Sporttudományi Társaság 
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megalakította a Mozgásgyógyszer Szakbizottságát, amely 
kidolgozta és koordinálja Magyarországon a Mozgás= 
Egészség elnevezésű programot. A program célja a tu-
datformálás, a lakosság rendszeres testmozgásra szok-
tatásával a prevenció, a már kialakult krónikus beteg-
ségek gyógyszeres kezelésének terápiás célú testmoz-
gással való kiegészítése. A nemzetközi példák hazai vi-
szonyokra történő adaptálásával a program fokozato-
san országos szintűvé terjedne ki, magába foglalva a szük-
séges infrastrukturális fejlesztéseket és a szakember-
képzést is. Ehhez persze már nem elég egy civil társa-
ság általi kezdeményezés, a sikeres végrehajtáshoz már 
egy jól szervezett, és megfelelő módon (nanszírozott 
fejlesztés lehet a megoldás.

A célok hatékony megvalósításának feltételei az Egye-
sült Államokban sem voltak adottak, hiszen a prog-
ram alkotói maguk is szembesültek azzal, hogy az egész-
ségügyi ellátást végzők és intézményeik gyakran igno-
rálták az egyébként általuk is elfogadott evidencia gya-
korlatba való átültetését, legtöbbször az erőforrások, 
az idő, a szükséges szakértelem hiányára és a mérhető-
ség bizonytalanságaira hivatkozva. Az ACSM akkori el-
nöke, James S. Skinner professzor, az Indiana Univer-
sity tanára az előbbi célok gyakorlatba való átültetésé-
nek keretfeltételeként az erős tudományos háttér és a fel-
készült szakemberek meglétét, a rendszer biztonságos 
működéséhez szükséges erőforrások előteremtését és 
egy komplex partneri hálózat, új koalíció kiépítését je-
lölte meg [6].

Ezek a feltételek nem hiánytalanul és nem egyik 
napról a másikra alakultak ki, de 2010 nyarán Balti-
more már otthont adhatott az Exercise is Medicine 
mozgalom első, alakuló kongresszusának. A találkozó 
célja elsősorban az információk megosztása volt, an-
nak tisztázása, hogy miként lehet átvinni a tudomá-
nyos ismereteket és a mozgalom (lozó(áját a gyakor-
latba. A kezdeményezés nem minden elemében volt 
új, hiszen elméleti alapját a mozgásterápia (gyógytor-
na, gyógyúszás, vagy a nálunk is jól ismert gyógytest-
nevelés) adta. Az újdonságot a primer prevenció hang-
súlyozása, illetve a rendszer kidolgozottsága, komple-
xitása, magas szakmai színvonala és nemzeti szintre 
emelése jelentette. Az EIM kezdeményezés felölelte az 
indikáció feltérképezésén túl a diagnosztika és a terá-
pia terén dolgozó egészségügyi, sport- és testnevelési 
szakemberek képzését, továbbképzését, valamint a leg-
modernebb teljesítmény-diagnosztikai eljárások alkal-
mazását is. A 2010-ben a mozgalom alapokmányaként 
elfogadott EIM Charta, már globális kihívásként emlí-

ti a mozgásszegény életmódból származó problémák 
leküzdését [7].

A legfontosabb keretfeltételek megteremtésében szer-
zett speciális amerikai tapasztalatok elemzése során az 
is kiderült, hogy jelentős részük jól hasznosítható és 
a gyakorlatba hatékonyan átültethető máshol is, de a moz-
galomhoz csatlakozó országoknak a saját gazdasági, 
népegészségügyi, politikai és kulturális körülménye-
ikre tekintettel kell lenniük saját EIM stratégiájuk ki-
dolgozása és megvalósítása során.

Hazánkban korábban is történt számos próbálko-
zás, de ezek általában csak a program egy-egy szeg-
mensére helyezték/helyezik a hangsúlyt. Magyaror-
szág hivatalosan a Győrben 2011-ben megrendezett 
MSTT VIII. Országos Sporttudományos Kongresszu-
sának társrendezvényeként egy szimpózium keretében 
csatlakozott az amerikai kezdeményezésből kiinduló, 
Európában is átvett „Exercise is Medicine” népegész-
ségügyi programhoz. Az indító rendezvényre olyan ne-
ves nemzetközileg is elismert szakértőket sikerült meg-
nyerni, mint a mozgalom alapítójának tekinthető Ja-
mes S. Skinner professzor Amerikából, Gudrun Doll-
Tepper és a későbbi európai mozgalom elnöke Jürgen 
Steinacker Németországból vagy Mandy Wright Olasz-
országból. A magyar szakembereket Apor Péter, Pav-
lik Gábor és László Ferenc képviselte.

Az amerikai és más, a programot sikeresen alkal-
mazó országok tapasztalatai alapján a sikeres megva-
lósítás számos elemét próbáljuk a programba integrál-
ni. Mi is fontosnak tartjuk a fent említett új koalíció 
létrehozását, benne a versenyszféra bevonását. A hazai 
program megvalósításában is szerepet vállaló �e Coca 
Cola Foundation például, társadalmi felelősségvállalá-
sa révén az amerikai EIM mozgalom alapítói között 
ugyanúgy megtalálható, mint a világ számos országá-
ban.

A hazai civil kezdeményezésű, az MSTT által koor-
dinált program megpróbálja komplex módon kezelni 
a feladatot, amely több részből áll. Elsőként a tudomá-
nyos háttér és oktatás fontosságát emelnénk ki. A prog-
ram tartalmazza a vonatkozó tudományos kutatások 
és publikációk támogatását, az oktatási anyagok elké-
szítését. Az oktatás és a továbbképzés meghatározó sze-
repet játszik a megvalósításban. Az Egyesült Államok-
ban ez a tevékenység elsődlegesen az alapellátást és az 
inaktivitással összefüggésben álló krónikus betegségek 
szakellátását végzőket célozza. Az oktatás, a felvilágo-
sítás, az érzékenyítés szempontjából külön csoportot 
képeznek a közszolgálatban állók, a politikusok, illet-
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ve azoknak a közösségeknek, intézményeknek a veze-
tői, akiknek a támogatása a közösségi események ter-
vezéséhez és megvalósításához szükséges.

A program keretében az indulást követően három 
un. „Fittségi” konferenciát rendeztünk az Magyar Tu-
dományos Akadémián. A nagy sikerű rendezvények 
folyományaként kiadásra került a „Fittség mértéke mint 
a megbetegedések rizikóját befolyásoló tényező” című 
hiánypótló szakkönyv. Az akadémiai konferenciákat 
követően az elmúlt években számos kisebb konferen-
ciára, országjárásra is sor került ebben a témában, el-
sősorban vidéki egyetemi városokban: Pécsett, Veszp-
rémben, Győrben, Nyíregyházán. Az ismeretek terjesz-
tését az e-learning formában készülő tananyag is szol-
gálja, amelyet elsősorban egyetemi hallgatóknak szá-
nunk a kezdetekben fakultatív módon felvehető tan-
tárgy formájában.

A kommunikáció, az emberek tanítása, megnyerése 
szintén fontos feltétele a hatékony megvalósításnak. 
Az eredmény-orientált amerikai társadalomra nézve 
is igaz, hogy a szemlélet-váltás hosszú és komplex fo-
lyamat, melyben egyszerre kell változnia az embernek 
és környezetének. A kommunikáció gazdag eszköztá-
rán felül a program gyógyító, prevenciós szolgáltatá-
sokat népszerűsít, a szakanyagok rendkívül gazdag kí-
nálatát nyújtja (szakellátást végző személyek és intéz-
mények listái, korszerű terhelésdiagnosztikai eszközök, 
mozgásprogramok, szakkönyvek, hírújságok, szakmai 
állásfoglalások, konferenciák, továbbképzések, szakmai 
és népszerűsítő videók, mozgásrecept szórólapok stb.) 
a szakemberek, a betegek és az érdeklődők számára. 
Az MSTT ennek jegyében ebben a hónapban formai-
lag felújítva, tartalmilag felfrissítve újraindította a www.
mozgasgyogyszer.hu elnevezésű honlapját. Reménye-
ik szerint ez a honlap megfelelő fórum lesz a mozga-
lom mind szélesebb megismertetése tekintetében.

A program talán egyik legjelentősebb része egy olyan 
a magyar 6–26 éves korosztályt megcélzó – nem rep-
rezentatív - állapot felmérés, amelynek keretében több 
szempontból vizsgáljuk a (atalok testszerkezeti muta-
tóit, táplálkozási szokásait, általános egészségügyi ál-
lapotát, szocio-demográ(ai hátterét, motorikus telje-
sítményét. A cél, hogy a kapott eredményekből életmód-
juk, (zikai teljesítőképességük és egészségi állapotuk 
összefüggéseinek ismeretében egy olyan mozgásprog-
ramot alakítsunk ki, amelynek hatását egy intervenció 
keretében tudunk ellenőrizni, visszamérni. A felmérés 
két részletben történt/történik. Először közel 300 győ-
ri és veszprémi egyetemistát (18–26 éves) mértünk fel, 

majd egy jelenleg is zajló, mintegy 3000 fős 6–18 éves 
(atal vizsgálatainak részeredményeit mutatjuk be je-
len munkában.

VIZSGÁLT SZEMÉLYEK, ALKALMAZOTT 
MÓDSZEREK

A program keretében történő helyzetfelmérés során 
arra kerestük a választ, hogy a tanulmányaik befejez-
tével aktív kereső és családalapító réteghez tartozó (a-
tal egyetemisták motorikus teljesítményében milyen hu-
mánbiológiai, (ziológiai és pszicho-szociális tényezők 
játszanak szerepet. Kutatásainkban a (atalabb korosz-
tályokat is nyomon követjük, mivel a (atal felnőttkor-
ra a biológiai jellemzők mellett a kulturális-életvezeté-
si attitűdök is kialakulnak, így az előzmények feltárá-
sának igénye is indokolja a gyermekek és serdülők ez-
irányú, rendszeres vizsgálatát.

Vizsgálatainkban önkéntes alapon, betartva a Hel-
sinki ajánlás előírásait, vidéki egyetemi hallgatók (N = 
287, átlag életkor: 21,7 év±2,3, nők: n = 149, fér(ak: n 
= 138), középiskolások (N = 120, lányok-(úk: n = 60-
60) és felső tagozatos általános iskolás (N = 156, lányok: 
n = 80, (úk: n = 76) gyermekek vettek részt.

Az antropometriai vizsgálatban a Nemzetközi Bio-
lógiai Program [8] ajánlásait követtük. A tápláltsági 
státuszt a testtömeg-index alapján jellemeztük, becsül-
tük a relatív zsírhányadot [9]. A testösszetétel becslése 
során Drinkwater és Ross [10] metodikáját alkalmaz-
tuk, az egyetemistáknál InBody720 testösszetétel-ana-
lizátort is használtunk. A testformát a növekedési típus-
sal írtuk le, a mozgatórendszer fejlettségét a plasztikus 
index (PLX) segítségével jellemeztük [11].

A sarokcsont ultrahangos vizsgálatához Sonost 3000 
típusú készüléket használtunk, az elemzésbe a csont 
minőségét jellemző indexet vontuk be.

Az aerob állóképességet 20 méteres ingafutás pró-
bával becsültük. Az egyetemistáknál egészségügyi szű-
rővizsgálatot is végeztünk. Kérdőív segítségével tájé-
kozódtunk a sportolási és életvezetési szokásaikról az 
életkori sajátosságoknak megfelelően. Komplex vizs-
gálati metodikánkból ebben a tanulmányban felhasz-
náltuk még a vérnyomás, vércukor értékeket, az ultra-
hangos és bioimpedancia alapú csontsűrűség mérés és 
a spirometria eredményeit. Az egyetemisták esetében 
az elhízás/túlsúly, a magas vérnyomás, a depresszióra 
való hajlam, a dohányzás, a mozgásszegény életmód, 
a passzívan eltöltött idő, az egészségtelen étkezés és 
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a kedvezőtlen családi háttér vizsgálata alapján felállí-
tottunk egy egyesített rizikó súlyszámot, amely az előb-
bi tényezők közül a meglévő kockázati tényezők pont-
értéke volt.

Minden korcsoportban elemeztük a humánbiológi-
ai jellemzők, az élettani paraméterek, az életmód-jel-
lemzők és a motoros próbák összefüggéseit lineáris kor-
reláció analízissel, a két csoport közti különbséget két-
mintás t-próbával elemeztük, a szigni(kancia szint p < 
0,05 volt. Ez utóbbi esetben a t-statisztika értékéből 
a korrelációs együtthatót az alábbi képlettel számoltuk: 

EREDMÉNYEK

Az egyetemisták teljes mintájában a nagyobb zsír-
hányad és a jellemzően kisebb izomhányad rosszabb 
motoros teljesítménnyel társult, míg a testtömeg-in-
dex általában nem mutatott szigni(káns korrelációt 
a (zikai próbákkal. A csonttömeg és a csontok ásványi 
anyag tartalma, a spirometria eredménye és a mozga-
tó szervrendszer fejlettségét jellemző plasztikus index 
összefüggése a motorikus próbákkal szigni(káns (p< 0,05) 
volt. A nők körében nem találtunk szigni(káns össze-
függést az antropometriai jellemzők és a motoros pró-
bák között. A fér(ak motoros teljesítménye a relatív 
zsír és izomhányaddal, illetve a csontok ásványi anyag 
tartalmával mutatott összefüggést (1. ábra).
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1. ábra
A motoros próba (ingafutás 20 m/db) és a humánbiológiai és élettani jellemzők összefüggése 

az egyetemisták körében

Megjegyzés: ha r < 0,05, akkor az adat nincs feltüntetve
*p<0,05
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lineáris korrelációs együttható

(BMI: testtömeg-index, ZSÍR%: relatív zsírhányad, IZOM%: relatív izomtömeg, DCSkg: abszolút csonttömeg, CSONTÁSV: a csont ásványi 
anyag tartalma, PLX: plasztikus index, SZISZTVNY: szisztolés vérnyomás)
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A sportolási szokások és a motoros próbák eredmé-
nye nem volt kapcsolatban a sportággal, döntően a sport-
múlt és a jelenleg végzett (zikai aktivitás mennyisége 
volt jelentős.  A közérzet, az egészség és az állóképes-
ség szubjektív megítélése szigni(kánsan összefüggött 
az ingafutás eredményével és a relatív zsírhányaddal 
is, ez utóbbi volt a legmeghatározóbb a (zikai teljesít-
ményben (2. ábra).

A (zikai aktivitás motivációja eltért a két nemben, 
a fér(aknál az állóképesség fejlesztése, a nőknél in-
kább a (zikai megjelenés volt a legfontosabb szem-
pont. A tudatos egészségmegőrzés mindkét nem kép-
viselői között csak a harmadik helyen szerepelt.

Az egyetemisták több mint a fele (57,4%) eléggé, de 
nem teljesen egészségesnek ítélte meg magát, míg kö-
zel tizedük úgy nyilatkozott, hogy baj van az egészségi 
állapotával.

Közel kétszer annyian mondták „csak” eléggé egész-
ségesnek magukat (57,4%), mint ahányan teljesen egész-
ségesnek (33,5%).

A vizsgálat alapján kimutatható az egyesített rizikó-
faktor és a (zikai aktivitás szintje közti összefüggés is, 
a mozgásszegény életmód egyértelműen összefüggött 
a rizikófaktorok számával. Az egyesített rizikótényező 
értéke szigni(káns kapcsolatban állt a (zikai aktivitás 
gyakoriságával (3. ábra). 

A felmérésből az is egyértelműen kiderült, hogy az 
egyesített rizikótényező és az egészségi állapot, vala-
mint az állóképesség szubjektív megítélése összefügg, 
azaz akinek magasabb volt a komplex rizikófaktora, az 
saját egészségét és állóképességét is rosszabbnak ítélte 
meg.

A szociometriai kérdőív elemzése rávilágított arra, 
hogy a megkérdezettek közel 14%-a gyermekkorában 
rendszeresen nem sportolt és 20%-uk a rendszeres test-
mozgást is 3 évnél rövidebb ideig végezte. Mindkét nem-
ben a sportolással töltött idő átlagosan nem érte el a he-
ti két órát, úgy, hogy hatoduk nem mozog még fél órát 
sem hetente. Miközben heti három-négy alkalommal 
történő rendszeres mozgással már jelentősen, akár 40%-
kal csökkenthető is az összesített kockázati tényező. 
A mozgás ugyan az összetett kockázati tényezőben azo-
nos súllyal szerepel, mint a többi tényező, ugyanakkor 
amennyiben a mennyisége nő, a többi tényező kedve-
ző változását is okozza.

A gyermekek és serdülők felméréséből a mozgás és 
az egészségközpontú megközelítés alapján emelünk ki 
néhány eredményt.

A népegészségügy kiemelten fontos aspektusa a túl-
súlyos, illetve elhízott gyermekek kiszűrése, hiszen az 
elhízott gyermekek gyakran elhízott felnőttekké vál-
nak, és így már eleve rendelkeznek számos betegség 
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2. ábra
A motoros próba (ingafutás 20 m/db) összefüggése a közérzet, táplálkozás és a =zikai aktivitás jellemzőivel 
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rizikófaktorával, ezért a humánbiológiai felmérésből 
a testösszetételre vonatkozó eredményeinket emeljük 
ki. A felső tagozatos ( úk 19,7%-a, míg a lányok 23,7%-
a került a túlsúlyos kategóriába. A középiskolások ese-
tében a résztvevőknek több mint harmada minősült túl-
súlyosnak (lányok: 22,5%, ( úk: 15%).

Az iskolában 134 gyermek csontultrahang adatait ér-
tékeltük (63 felső tagozatos és 71 gimnazista).

A csont minőségét jelző index (ásványi anyag tarta-
lom és a csont szerkezeti jellemzői) átlagértéke a gim-
nazistáknál és a felső tagozatosoknál az életkori nor-
mák felső harmadában helyezkedett el.

A felsősök kevesebb, mint 8, a gimnazista gyerme-
kek 12%-ánál tapasztaltuk, hogy az ultrahangos csont-
jellemzőik értéke az életkori normák alsó határán volt.

A gyermekek és serdülők táplálkozásának vizsgála-
tából kiemelendő eredmény, hogy a mozgás szervrend-
szerének fejlődése szempontjából kiemelten fontos na-
pi gyakoriságú tej és tejtermék fogyasztás a felső tago-
zatosok esetében 78% (( úk), 67% (lányok), a középis-
kolások esetében csak 57% (( úk), 67% (lányok). Nem 
fogyaszt naponta zöldséget vagy gyümölcsöt a felsős 
( úk 40%-a, lányok  42%-a, a középiskolás ( úk 45%-a, 
lányok 33%-a.

A sportolási szokások lényegesen kedvezőbb képet 
mutatnak, mint az egyetemisták esetében. A testneve-
lés órán kívüli sporttevékenység a felsős ( úk esetében 
86%, heti közel 4 óra, lányoknál 80%, heti 3,5 óra, a kö-

zépiskolás ( úknál 79%, heti közel 5 óra, illetve a lányok-
nál 75%, heti közel 4 óra.

Az adatok elsődleges elemzésénél összefüggést ta-
láltunk a csontozat fejlettsége, a napi tejtermék-fogyasz-
tás és a sportolás között, ami ismét felhívja a ( gyelmet 
és megerősíti azon eddigi ismereteinket, hogy a rend-
szeres ( zikai aktivitás és a táplálkozás kiemelten fon-
tos a mozgatórendszer kialakulása szempontjából.

A vérnyomás vizsgálat során a tanulók 13%-ánál mér-
tünk magas vérnyomást, szinte kizárólag ( úknál. A di-
asztolés értékek korrelációja a teljes mintában szigni( -
káns volt a relatív testzsírtartalommal, illetve a sporto-
lással töltött heti óraszámmal.

A motorikus teljesítmény a teljes mintában és az al-
csoportokban is szigni( káns összefüggést mutatott a re-
latív testzsírral (r=-0,55–0,63), a sportolással töltött heti 
idővel (r=0,31-0,48), gyengébben, bár szigni( kánsan kor-
relált a testtömeg-index értékével (r=-0,24–0,28). Ezek-
ben a korcsoportokban nem találtunk kapcsolatot a ( zi-
kai teljesítmény és a táplálkozás minősége, a vérnyo-
más és a csontsűrűség eredményei között.

MEGBESZÉLÉS

Mivel a kedvezőtlen életmód és ezen belül a ( zikai 
inaktivitás világszerte jellemző már a ( atalok körében 
is, számos tanulmány foglalkozik az i¬ úság egészségi 
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3. ábra
Az összetett kockázati tényező pontértéke és a = zikai aktivitás gyakoriságának kapcsolata 

az egyetemisták teljes mintájában

2,9% 13,7% 29,3% 33,7% 20,4%

soha havonta 1-2x hetente 1-2x hetente 3-4x naponta

Fő8 39 79 91 55
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állapotának, egészségmagatartásának a felmérésével. 
A túlsúlyos és elhízott gyermekeknél gyakrabban je-
lentkeznek a civilizációs betegségek [12], (zikai teljesí-
tőképességük elmarad normál tápláltsági státuszú kor-
társaikétól [13–15], kevesebbet sportolnak, és több 
időt töltenek képernyő előtt [11, 16–17]. A rendszeres 
(zikai aktivitás és a megfelelő táplálkozás nemcsak az 
egészségi állapotra és a motoros teljesítményre gyako-
rol kedvező hatást, hanem a tanulás és a közérzet is ja-
vul [18-19]. A (atal generációk életvitelének kedvező 
megváltoztatására tett erőfeszítések, intervenciók kö-
zött vannak követendő példák. Németországban az ál-
talános iskolások egészséges életmódra nevelő prog-
ramja [20], az angliai programok [21], vagy az Ameri-
kai Egyesült Államokban egyetemisták körében végzett 
30 hetes tréning [22] csak ízelítő a világ számos orszá-
gában alkalmazott intervenciókból.

A túlsúlyos gyermekekből nagy valószínűséggel túl-
súlyos felnőttek lesznek és ezen állapot minden kocká-
zati tényezőjét viselik magukon [23]. A vizsgálatunk-
ban részt vevő felső tagozatosok, középiskolások és egye-
temisták korcsoportjaiban a túlsúlyosak aránya maga-
sabbnak bizonyult az országos átlagnál [24]. Az irodal-
mi adatokkal megegyezően kevesebbet mozognak, a (zi-
kai teljesítményük elmaradt kortársaikétól, a kedve-
zőtlen testösszetétel többször társult magas vérnyo-
mással és rontotta közérzetüket, valamint szubjektív 
egészségüket [8, 25–26].

Kevés olyan összetett – a mienkhez hasonló – felmé-
rés ismert, ahol a (atal felnőttek egy jelentős almintá-
jának tekinthető egyetemisták humánbiológiai jellem-
zőit, egészségi állapotát, táplálkozását és (zikai teljesí-
tőképességét egyszerre vizsgálták, így csak egyes szem-
pontok alapján vethetjük össze eredményeinket a ko-
rábbiakkal [9, 10, 27-31]. A motoros próbák és az ant-
ropometriai jellemzők között jelen felmérésünkben 
a nők körében – ellentétben a fér(akéval – nem volt szig-
ni(káns összefüggés, ebben feltételezhetően alacsonyabb 
motivációs szintjük is szerepet játszott. Megállapítható 
azonban, hogy az eddigi vizsgálatokban egyértelmű ösz-
szefüggést állapítottak meg a döntően életmód meg-
határozottságú testösszetétel és a motorikus próbák ered-
ményei között [10, 17, 27–28].

Kiemelendőnek tartjuk, hogy míg a közoktatásban 
minden korosztályban jelen lévő kötelező testnevelés 
órán kívül a vizsgált gyermekek és serdülők hetente át-
lagosan 4–5 órát töltenek sportolással és még így is je-
lentős a túlsúlyosak száma, addig a felmérésben részt 
vevő egyetemisták már csak heti 2 órát sportolnak és 

számos képzésben már nincs jelen kötelező testneve-
lés vagy sportfoglalkozás. Eredményeinkből kiindulva 
ezen a területen is központi intézkedést tartunk célsze-
rűnek, a mindennapi testmozgás általános és középis-
kolai bevezetéséhez hasonlóan.

A legmagasabb rizikófaktorral rendelkező egyetemi 
hallgatóknak a Mozgás=Egészség Program szakembe-
rei féléves, terápiás jellegű, ingyenes mozgásterápiás le-
hetőséget javasoltak és ajánlottak fel. A kiszűrt egyete-
misták nem éltek az ingyenes mozgásprogram lehető-
ségével, ami felhívja (gyelmünket arra, hogy utolsó le-
hetőségként, kiemelt fontosságú lenne a felsőoktatás-
ban, a teljes képzési idő alatt a szervezett, kötelező jel-
legű testmozgás előírása. A visszamérés pedig lehető-
séget kínálna a rendszeres testmozgás hatására bekö-
vetkező pozitív változások nyomon követésére is.

Egyben szeretnénk felhívni a döntéshozók (gyelmét 
arra, hogy nincs több idő a tudatos, átgondolt cselek-
vés elodázására. Eredményeinkkel szeretnénk alátámasz-
tani azon döntés helyességét is, amelynek köszönhető-
en – ha fokozatosan is –, de bevezették a mindennapi 
testmozgást az általános és középiskolákba.
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Összefoglalás: Az egészségügy területén zajló TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0–7 év) kiemelt projekt 
célja a 0–7 éves korú gyermekek egészséges életkezdetének támogatása, családjuk segítése, különös tekin-
tettel a speciális támogatást igénylő gyermekekre és családjaikra. A projekt elsősorban az egészségügyi 
alapellátás szereplői, a védőnő, a házi gyermekorvos és a vegyes praxist ellátó háziorvos eredményesebb 
munkavégzését kívánja elősegíteni. A program szervezési, módszertani, képzési támogatással, a szolgálta-
tók közötti adatáramlás biztosításával a jobb minőségű ellátás feltételeit teremti meg. Törekszik a fejlődési 
rizikó- és védőtényezők azonosítására, valamint egy új, szülői meg=gyelésen alapuló szűrőeljárás kidolgo-
zására. Segítséget nyújt a szülőknek a tudatosabb, kompetensebb szülői szerep felvállalásához.
Kulcsszavak: koragyermekkori projekt, egészségügyi alapellátás, módszertan fejlesztés, továbbképzés, 
egységes informatikai rendszer

Summary: Main goals of the TAMOP 6.1.4 Early Childhood (0-7 years) project are supporting the healthy 
life start of infants, helping especially families with children who need a special attention and early inter-
vention. This health care project focuses on basic childhood care improving the eOective work of health 
visitors, pediatricians as well as the general practitioners. Our program wishes to reach a higher quality 
service by improving methodology, education and information technology. The Early Childhood Program 
will assess protective and risk factors, and develop a brand new screening questionnaire based on parental 
observation. Through these elements TAMOP 6.1.4 project helps to improve a more competent and aware 
parental role from the =rst steps of life.
Keywords: early childhood program, basic health care, methodology development, education, infor-
matics
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BEVEZETÉS

A fejlődés a korai életszakaszban a leggyorsabb, a meg-
szerzett élmények, tapasztalatok segítik a mozgásos, 
a kognitív, a nyelvi funkciók kiépülését, a szociális, ön-
szabályzó képesség valamint az érzelmi biztonság, a (zi-
kai egészség kialakulását. Ugyanakkor a gyerekek sé-
rülékenysége is ekkor a legnagyobb, az egészséges fej-
lődést számos tényező veszélyeztetheti, a biológiai ká-
rosodások, a kedvezőtlen környezeti feltételek, az érzel-
mi, pszichés sérülések egyaránt befolyásolják azt [1]. 
A gyermeki fejlődés legkorábbi éveiben zajló folyama-

tok meghatározó jelentőségűek a későbbi életlehetősé-
gek alakulásában. Az időben felismert probléma, az el-
látórendszerbe való minél korábbi bekerülés, a megfe-
lelő színvonalú szolgáltatások, a család támogatása, in-
formációval való ellátása segít abban, hogy a gyermek 
könnyebben leküzdje hátrányait. A korai életszakasz-
ban nyújtott támogatások azonban nemcsak az érintettek 
szintjén fontosak, hanem össztársadalmi szinten is jelen-
tőséggel bírnak. Köztudott, hogy a korai életszakaszban 
nyújtott prevenciós és intervenciós beavatkozások sikere 
sokkal inkább garantált és a hosszú távú megtérülése 
magasabb, mint a későbbi beavatkozásoké [2, 3].
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Fontos fejlemény, hogy a kormányzati fejlesztések 
között megjelentek olyan programok, amelyek a gyer-
mekek egészséges fejlődését támogatják, illetve a korai 
ellátórendszer szolgáltatásaihoz való hozzáférést javít-
ják. Egyre több kormányzati fejlesztési program fóku-
szál mind az egészségügyi, mind az oktatási és a szoci-
ális területen az iskoláskor előtti gyermekek, valamint 
az őket és családjukat ellátó rendszer hatékonyabb, az 
ellátási szükségletekhez jobban igazodó működésének 
kialakítására. Az egészségügy területén – a gyermek 
alap- és szakellátás képviselőinek valamint az Orszá-
gos Gyermekegészségügyi Intézet munkatársainak több-
éves előkészítő munkája után – 2012 októberében in-
dult a TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0–7 év) ki-
emelt projekt, amelynek átfogó célja a 0–7 éves korú 
gyermekek egészséges életkezdetének támogatása, csa-
ládjuk segítése, különös tekintettel a speciális támoga-
tást igénylő gyermekekre és családjaikra.

PROBLÉMATERÜLETEK

Magyarországon nagyjából 600 ezer 0–7 éves korú 
gyermek él. A gyermekek ellátása három ágazatot érint 
(egészségügyi, szociális, oktatási terület), közülük az 
egészségügyi ellátás az, amely legkorábban találkozik 
a családokkal, különösen az alapellátás szakemberei-
nek fontos a szerepük a rendszeres kapcsolattartás vo-
natkozásában. A gyermekek azonban egyenlőtlenül kap-
ják meg az egészséges életkezdéshez és az optimális fej-
lődéshez szükséges releváns és adekvát támogatást. Az 
alapellátáshoz való hozzáférés esélyeiben nagy területi 
különbségeket tapasztalunk. A speciális ellátásokat te-
kintve nincs pontos információnk arról, hogy az érin-
tett korosztályon belül hány gyermeknek lenne szük-
sége a kora gyermekkori intervenció rendszerében meg-
kapható ellátásokra, s mennyien vannak azok, akik va-
lóban meg is kapják ezeket. Korábbi kutatási eredmé-
nyek szerint Magyarországon a kora gyermekkori in-
tervenciós ellátásra szoruló gyerekek több mint egy-
harmada nem kapja meg a számára szükséges ellátást, 
szolgáltatást [4]. Ennek többféle oka van, főképpen rend-
szerszintű problémák állnak a háttérben. A kora gyer-
mekkori intervenció három ágazatot is érint, de nincs 
igazán felelőse a területnek, hiányzik az összehangolt 
döntéshozói együttműködés, ami nehézkessé teszi a rend-
szer működését. A szabályozás összehangolatlansága, 
bizonytalansága, az alul�nanszírozottság mellett ko-
moly probléma, hogy nincs a különböző ágazati irá-

nyítás alá tartozó intézményeket összekötő, szabályo-
zott „gyerekút”, amely a felismeréstől az ellátásba ke-
rülésig az ellátórendszerben való eligazodást segítené. 
Az intézményrendszer átláthatatlan, a benne való tájé-
kozódás információ híján nagy kihívás az érintett csa-
ládok és a szakemberek számára egyaránt. 

A különböző ágazatok intézményes szereplői között 
jellemzően nem alakulnak ki a helyi szintű együttmű-
ködések, pedig a szélesebb intézményi kapcsolati há-
lóval rendelkező közigazgatási egységekben korábban 
ellátásba jutnak a gyermekek. Az egészségügyi szerep-
lők kevéssé tájékozottak a más szakterületeken nyújt-
ható ellátásokról, terápiás lehetőségekről, a különböző 
speciális segítséget nyújtó szakemberek kompetenciá-
járól, ezért esetleges, hogy az egészségügyi ellátásból 
elkerülnek-e a gyermekek a pedagógiai jellegű ellátás-
ba [5]. Emögött a képzésbeli hiányosságok is fellelhe-
tőek, a gyermek alapellátásban dolgozók tudása nem 
mindig korszerű, nem egységes és gyakran hiányos. 
Mindhárom ágazatban jellemző a minőségi standardok 
hiánya, a szakmai kontroll gyengesége, de a szisztema-
tikus mérés és visszacsatolás sem működik. Hiányoz-
nak a korszerű, standardizált szűrési módszerek, vizs-
gáló eljárások. A hatékony információáramlás biztosí-
tásának nincsenek jogi garanciái. A jelzőrendszer mű-
ködése kapcsán a szülők hiányolják a megfelelő tájé-
koztatást, többségükben azt tapasztalják, hogy az in-
tézményes egészségügyi ellátásból kikerülve elsősorban 
magukra számíthatnak [4]. Miközben a szülők felké-
szültsége gyermekük fejlődésének támogatásában, gon-
dozásában, nevelésében esetleges, nem elég kompe-
tensek, tudatosak, és kevéssé tájékozottak a gyermek 
fejlődésére és az ellátórendszerre vonatkozóan.

A rendszerben nagyon sok adat keletkezik, de kor-
szerűtlen az adatstruktúra, az adatgyűjtések nem ösz-
szehangoltak, az egyéni adatokat tartalmazó adatla-
pok sok esetben még mindig papíralapúak [6]. Az egész-
ségügyi alapellátás szereplői közötti együttműködést 
megnehezíti az elektronikus kapcsolattartás hiánya. 
Egy 2010-es vizsgálat szerint a területi védőnők vala-
mivel több mint felének semmilyen kapcsolata nem 
volt a hozzá tartozó gyermekek háziorvosával. A mű-
ködő kapcsolattartásnak csak mintegy 2%-a (!) való-
sult meg elektronikusan, azaz a későbbiek szempont-
jából is nyomon követhető formában [7]. Egységes in-
formatikai háttér kialakítása nagyban segítené az in-
formációáramlás folyamatát.

Strukturális problémák is akadályozzák az ellátások-
hoz való hozzáférést. A régiók között jelentős ellátás-
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beli egyenlőtlenségek tapasztalhatóak. Az egészségügyi 
ellátás mutatói alapján Észak-Magyarország egészség-
ügyi ellátása a legkedvezőtlenebb. Nemcsak a házi gyer-
mekorvosokra jutó gyermeklétszám itt a legmagasabb 
– bár ebben a tekintetben Észak-Alföldön is hasonló 
mutatót találunk – de a szakorvosok is itt a legleterhel-
tebbek. Egy gyermek-neurológusra és egy gyermek-
pszichiáterre is kétszer annyi gyermek jut, mint az or-
szágos átlag [8]. A védőnői támogatás szintén a két 
északi régióban a legkevésbé biztosított. Míg a területi 
védőnő által gondozott családok száma Észak-Alföl-
dön és Észak-Magyarországon a legmagasabb, a betöl-
tetlen területi védőnői állások száma éppen ebben a két 
régióban magas a többi régióhoz képest. [9] A leghát-
rányosabb helyzetű települések több mint 30%-ában ve-
gyes praxisú háziorvosok látják el a gyerekeket, akik-
nek kisebb rutinjuk van a koragyermekkori fejlődés kö-
vetésében [10, 11].

A kora gyermekkori intervenciós intézményháló 
egyértelmű fókusza a közép-magyarországi régió, pon-
tosabban Budapest, ahol az intézmények majdnem 
30%-a, és az ellátásban lévő gyerekek több mint fele 
található (miközben a korosztályos gyerekcsoportnak 
csak 16%-a él a fővárosban). Jellemzően a nagyváro-
sokban szerveződnek színvonalas ellátást nyújtó in-
tézmények, de a kisebb településeken, különösen a fal-
vakban lakók számára a speciális szolgáltatások nehe-
zen elérhetőek [8].

A PROJEKT CÉLJA

A TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0–7 év) kiemelt 
projekt a 0–7 éves korosztály optimális fejlődésének 
komplex támogatását célozza meg. Egyrészt az egész-
ségügyi alapellátás szereplői, a védőnő, a házi gyer-
mekorvos, illetve a vegyes praxist ellátó háziorvos 
eredményesebb munkavégzését kívánja elősegíteni, ez-
zel is javítva a korai ellátórendszer működésének haté-
konyságát. Másrészt segítséget nyújt a szülőknek a tu-
datosabb, kompetensebb szülői szerep felvállalásához. 
A korai felismerés érdekében törekszik a fejlődési rizi-
kó- és védőtényezők pontos beazonosítására, a gyer-
mek fejlődésének nyomon követésére, az eltérő vagy 
megkésett fejlődésmenetű gyermekek kiszűrésére. Az 
egészségügyi alapellátásban dolgozók kompetenciái-
nak, feladatainak, tevékenységeinek pontos azonosítá-
sával, a közöttük lévő adatáramlás biztosításával, kép-
zési, szervezési-módszertani támogatással, új irányel-

vek, minőségi indikátorok kidolgozásával, az ellenőriz-
hetőség és mérhetőség kialakításával a jobb minőségű 
ellátás feltételeit teremti meg. 

LEGFONTOSABB MÓDSZERTANI ELEMEK

A módszertani fejlesztések megalapozásaként egy 
olyan átfogó kutatási tevékenység zajlik a projektben, 
amely fontos input adatokkal szolgál a módszertan más 
tevékenységei számára. Megtörténik a védőnők, házi 
gyermekorvosok/háziorvosok attitűdjeinek, elvárásai-
nak, kompetenciáinak, a szülők és a társágazatok in-
tézményes szereplőinek az egészségügyi alapellátással 
kapcsolatos tapasztalatainak és igényeinek felmérése. 
Vizsgálat irányul az érintett szakemberek időfelhasz-
nálásának, tevékenység-struktúrájának, a munkaterhe-
lésnek a feltérképezésére is. Sor kerül a gyermekek fej-
lődését követő, értékelő és segítő egészségügyi intéz-
ményrendszerekben jelenleg használatos adatfelvételi 
eljárások működési zavarainak azonosítására, a gyer-
mekegészségügyi ellátáson belül és azon kívül is, a gyer-
mekek egészségével, fejlődésével és egészségügyi ellá-
tásával kapcsolatos adatok forrásainak, minőségének 
elemzésére az információ áramlás problémáinak feltá-
rására. A jogszabályok áttekintése segít abban, hogy 
olyan javaslatok szülessenek a jogszabályok módosítá-
sára, amelyek biztosítják, hogy az alapellátásban részt-
vevők tevékenysége a projekt fejlesztési eredményeit is 
�gyelembe véve összehangolt, harmonizált legyen, va-
lamint biztosítsa az eltérő egészségi állapotú személyek 
di^erenciált ellátását a költséghatékonyság, a munka-
megosztás, a fokozatosság, a képzettség megfelelő el-
vein alapulva.

A gyermek fejlődésének nyomon követésére, vala-
mint az időben nyújtott segítségadáshoz olyan egysé-
ges szempontok alapján meghatározott védő- és rizi-
kótényezők kerülnek meghatározásra, amelyek az egész-
séges életmód és fejlődés segítéséhez, illetve a veszé-
lyeztető tényezők korai észleléséhez, jelzéséhez, a szük-
séges beavatkozások időben történő biztosításához ad-
nak támpontokat. Másrészt egy olyan új, egységes, szü-
lői meg�gyelésen alapuló kérdőív kerül kidolgozásra, 
amelynek segítségével a várakozások szerint korábban 
és pontosabban kiszűrhetők a korai fejlesztést, terápi-
ás ellátást igénylő gyermekek. A gyermek legjobb is-
merője a szülő, ezért az ő meg�gyelése, tapasztalata 
nagyon fontos a fejlődés menetének, illetve az elaka-
dásoknak a meghatározásához. Szükséges tehát meg-
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nyerni, felkészíteni, bevonni őt gyermeke meg�gyelé-
sébe, fejlődésének követésébe. Ehhez a szülők rendsze-
resen kapnak majd olyan szakmai anyagokat, mely se-
gíti a gyermek fejlődésének megértését, a fejlődési prob-
lémák felismerését, illetve nehéz nevelési helyzetek ke-
zelését. A projekt fontos eleme a megfelelő szülői tájé-
koztatás biztosítása a szülők informáltságának, a szülői 
feladatokban való jártasság növelésének érdekében.

A jelenleg kifejlesztés alatt álló szűrőeljárás Magyar-
országon, de világviszonylatban is egyedülálló próbál-
kozás, hiszen sok országban használnak szülői meg-
�gyelésen alapuló kérdőíveket a gyermek fejlődésének 
nyomon követésére, de arra még nem volt példa, hogy 
egy ország összes csecsemője és kisgyermeke fejlődé-
sét követni próbálták volna. A szülői meg�gyelésen 
alapuló kérdőív 0 és 7 éves kor között vizsgálja a gyer-
mekek fejlődését 15 életszakaszban. Ezek a kérdőívek 
nemcsak a nagymozgások, hanem a �nommotorika, 
kommunikáció, beszéd, értelmi és szociális terület fej-
lődését is �gyelik. A vizsgált életkorok csecsemő- és 
kisdedkorban sűrűn követik egymást, hiszen ez a ké-
sőbbi fejlődés szempontjából legfontosabb, legérzéke-
nyebb időszak. Mindez egy komplex szűrőrendszer ré-
szét képezi, amihez kapcsolódik majd az új elemként 
megjelenő rizikó kérdőív, illetve a korszerűsített és egy-
séges védőnői státuszvizsgálatok, életkorhoz kötött or-
vosi szűrővizsgálatok, valamint az egységes szempon-
tok alapján kidolgozott, a speciális ellátást igénylő csa-
ládok szükségleteit is �gyelembe vevő gondozási ter-
vek. Ezek összessége időben és megbízhatóan jelzi majd 
a veszélyeztetett kisgyermekek körét. A kérdőívet az 
alapellátásba rendszeres alkalmazásra javasoljuk beve-
zetni, amelynek szerves része, hogy illeszthető legyen 
az eddigi alapellátási szűrési folyamatokhoz.

Fontos cél a 0–7 éves korosztály egészségügyi alap-
ellátásában és a korai intervencióban résztvevők, a társ-
szakmák, a családokat támogató állami, önkormány-
zati intézmények, hálózatok, illetve civil szervezetek kö-
zötti együttműködés hatékonyságának növelése, a kom-
petenciák és feladatkörök pontos lehatárolása. Ezt az 
alapellátás résztvevői (háziorvosok, házi gyermekor-
vosok, védőnők) munkájának összehangolásával, a pár-
huzamosságok felszámolásával, a kompetenciák kije-
lölésével és a köztük lévő kommunikáció javításával 
éri el a projekt. A feladatok pontos lehatárolása azután 
a jogszabályokban, a szakmai irányelvekben és a do-
kumentációs rendszerben is megjelenik majd. A szak-
maközi és ágazatközi együttműködések kialakítása, 
a „gyermekút” algoritmus kidolgozása hozzásegíti a gyer-

meket és családját a mielőbbi ellátásba jutáshoz, a szak-
ember és a szülő számára is egyértelmű utakat, leírá-
sokat adva az intézményrendszerben való eligazodáshoz.

A minőségfejlesztés fontos eleme a projektnek. Az 
egészségügyi alapellátásban egy olyan egységes doku-
mentációs rendszer kialakítására van szükség, amely 
a gyermeket az anya várandósságának időszakától, azaz 
az egészségi állapot szempontjából meghatározó mag-
zati kortól kezdődően 7 éves koráig követi. Meghatá-
rozásra kerül az adattartalom (különösen az életkori 
szűrővizsgálatokra), a folyamatok és szereplők azono-
sítása, a dokumentumok nyomtatott és elektronikus for-
mátumának meghatározása. A projekt törekszik arra, 
hogy a 0–7 éves (iskolába lépő) gyermekek ellátási fo-
lyamatában egységes szakmai szabályok érvényesülje-
nek, így a tudomány mindenkori állását tükröző és bi-
zonyítékokon alapuló szakmai irányelvek készüljenek. 
Ezek az irányelvek hozzájárulnak a gyermekek fejlő-
désének folyamatos ellenőrzéséhez, a fejlődésbeli el-
akadások időben való felismeréséhez, és elősegítik a há-
zi gyermekorvosi/háziorvosi és a védőnői tevékeny-
ség anomáliáinak kiküszöbölését. Ezeknek az irányel-
veknek jól kell illeszkedniük a projekt kiemelt terüle-
téhez, amely a korai fejlődéskövetésre és detektálási, 
szűrési metódusokra vonatkozó módszertan kidolgo-
zását tűzte ki célul, beleértve a szülők kompetenciájá-
nak növelését, a velük történő sikeresebb együttműkö-
dést, és az egészségügyi gyermek alapellátás szakem-
berei közötti hatékonyabb kapcsolattartást is. Minősé-
gi indikátorok kerülnek kidolgozásra, valamint sor ke-
rül a gyermek-alapellátási (orvosi és védőnői) szakmai 
felügyelet összehangolására, módszertanának fejlesz-
tésére, különös tekintettel a két szakterület olyan szo-
ros együttműködését igénylő tevékenységeire, mint a fo-
lyamatok közös monitorozása, minőségének közös ér-
tékelése és a fejlesztési javaslatok megtervezése, beve-
zetése, illetve azok hatásának nyomon követése.

KÉPZÉS, HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS

A projekt nagy hangsúlyt fektet a gyermek alapellá-
tásban dolgozók korszerű és egységes ismeretének, szem-
léletének és gyakorlati tudásának elősegítésére. A mód-
szertani fejlesztés során létrejövő anyagok becsatorná-
zódnak a képzésbe, korszerű ismereteket nyújtó tan-
anyagok formájában kerülnek majd a szakemberek elé. 
A tananyag-modulok oktatása a gyermek alapellátás 
mindhárom célcsoportjára (a védőnőkre, a házi gyer-
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mekorvosokra, valamint a vegyes praxisban dolgozó 
háziorvosokra) irányul. A képzés részben az alapkép-
zés (védőnőknél a graduális, orvosoknál a posztgra-
duális), részben továbbképzések keretében valósul meg. 
A projekt az alapellátásban résztvevők minél szélesebb 
körét, de legalább 70%-át célozza meg az új, korszerű 
tananyagon alapuló képzésbe való bevonással.

A továbbképzések bemutatják az új szakmai fejlesz-
téseket, ezeket a szakemberek egyrészt „komplex” kép-
zés formájában kapják meg, másrészt speci�kus to-
vábbképzések keretében. A komplex képzéseken első-
sorban az újonnan kifejlesztett szülői meg�gyelésen 
alapuló szűrőeljárás kerül bemutatásra a gyermek fej-
lődésének ismertetésére fókuszálva, de az alapellátás-
ban résztvevő szakembert segítő új ismeretek is részét 
képezik az anyagnak, mint pl. a „gyermekút” algorit-
mus ismertetése, tipikus nevelési problémák, a kora 
gyermekkori intervenciós rendszer működése stb. Az 
egy-egy szakterületen jobban elmélyülni szándékozók 
számára önálló, speci�kus ismereteket nyújtó, kontakt 
órás továbbképzést biztosít a projekt. Így például a fej-
lődési zavarok korai felismerése, a koragyermekkori 
fejlődéslélektan, a család működése és működési zava-
rai vagy a szülőkkel történő kommunikáció témák-
ban. A kórházi védőnők és iskolai védőnők számára 
célzott továbbképzés indul.

Az egyetemek autonómiájából adódóan a kurriku-
lumokban rögzített tantervek eltérnek egymástól. Az 
eltérő tananyagtartalmak miatt különböző felkészült-
séggel kerülnek ki a hallgatók a területi/iskolai gya-
korlatokra, valamint eltérő felkészültséggel állnak mun-
kába. A szakterületi törzsképzésben résztvevő oktatók 
között nincs formális kapcsolat, nincs szervezett kom-
munikáció, a kutatási területek szintén nincsenek ösz-
szehangolva.  A képző intézmények számára motiváló, 
hogy a projekt keretében kidolgozott tananyag átadás-
ra kerül, mely megkönnyíti a projekt módszertani fej-
lesztéseinek bevezetését, segíti az intézmények között 
a módszertani oktatás egységesítését, megteremti az 
ehhez szükséges közös alapot. Az együttműködések 
erősítése érdekében, és az eltérések egyeztetésére, egy 
rendszeres, legalább negyedévenként megszervezett 
„műhelymunka” sorozatot indít a projekt, amelynek 
keretében a védőnő és az orvosképző intézmények ok-
tatói számára lehetőség adódik a képzés harmonizáci-
ójára, együttműködési formák, közös akciók, lobbi te-
vékenység kezdeményezésére. 

A projekt kiemelt �gyelmet szentel annak, hogy a hát-
rányos helyzetű régiókban élők alapellátási mutatói is 

javuljanak. Törekszik arra, hogy az iskolázottság foka 
ne legyen gátja az információ célba érésének, így pél-
dául a legalacsonyabb iskolázottságú rétegek részére is 
elérhetőek és érthetőek legyenek a projekt fejlesztések 
(pl. a szülőknek szóló anyagok, ha kell, piktogramok 
segítségével készüljenek el). Ugyanakkor a projekt egyik 
kiemelt eleme (a „betöltetlen védőnői állások” pilot 
program) segíti a helyettesítéssel ellátott, így eleve gyen-
gébb alapellátási szolgáltatásokban részesülő területek 
védőnői ellátottságának javulását. Általában a védőnői 
munkavégzés jellegénél fogva a területi védőnők sok-
szor szakmai vezetés és segítség nélkül végzik a napi 
tevékenységüket, egyedül foglalkoznak a kliensekkel, 
egyedül küzdenek meg a nehezebb esetekkel, ez külö-
nösen nehéz a hátrányos helyzetű területeken. Olyan 
szakmai támogató szolgáltatásnak a kipróbálása is be-
került a projektbe, amely a munkával járó érzelmi és 
stressz terhek csökkentését célozza. A szupervízió a szak-
mai személyiség karbantartásának és fejlesztésének ha-
tékony eszköze, speciális tanácsadási forma, célja a szak-
mai személyiség fejlesztése, a támogatás iránti szük-
séglet kielégítése, egyfajta szakmai továbbképzés. Elő-
segíti a szakmai kompetencia megerősödését, a szak-
mai szerepek tisztázását, a munkahelyi hatékonyságot, 
a mentális egészség megőrzését.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

A védőnők és a házi gyermekorvosok/háziorvo-
sok adatgyűjtése, illetve a köztük lévő adatáramlás las-
sú, megbízhatatlan, csak töredéke történik elektroni-
kusan, a védőnők döntően papír alapon dokumentál-
nak. A projekt fontos eleme az egészségügyi alapellá-
tás szakembereinek hatékonyabb munkavégzését tá-
mogató új, egységes védőnői informatikai rendszer ki-
alakítása, és az erre alapozott hatékonyabb elektroni-
kus információáramlás a gyermek-alapellátás szerep-
lői között. A védőnő és a gyermeket ellátó orvos kö-
zötti gördülékenyebb információcsere mellett a pro-
jekt jelentősen kívánja javítani a védőnő és szülő kö-
zötti kommunikációt. A megvalósítandó IT rendszer 
célja, hogy azok a releváns adatok, amelyeket az egyik 
ellátó gyűjt, de a másik ellátónak is szüksége van rá, 
a lehető legautomatikusabban megosztásra kerüljenek, 
hogy hiteles, naprakész információ álljon rendelkezés-
re az esetleges beavatkozásokhoz. Ebbe az adatáram-
lásba fogja bevonni az alapellátó rendszer a további 
szereplőit, valamint a szülőket, akiknek biztosítja majd 
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a gyermekük adataihoz való hozzájutás lehetőségét is. 
Ennek egyik célja, hogy a betegút átlátható és jól kö-
vethető legyen.

Az alapellátásban résztvevő szakemberek számára 
egy szakmai portál és a képzésüket segítő e-learning 
rendszer kerül fejlesztésre, míg a szülők számára egy 
szülői információs portál kerül kialakításra. 

VÉDŐNŐI MÓDSZERTANI EGYSÉG

Jelenleg nincs országos hatáskörrel rendelkező, folya-
matosan és kiszámítható módon működő, a szakmai 
tevékenységet módszertani oldalról támogató, a szak-
maközi összehangolást elősegítő szervezet, testület, 
amelynek feladatkörébe integráltan beletartozna az 
egyes védőnői szakterületek (területi, iskolai, kórhá-
zi, családvédelmi) feladatainak ellátásához és fejlesz-
téséhez szükséges szervezési-módszertani, továbbkép-
ző, tudományos-kutató, nemzetközi kapcsolati tevé-
kenység. A projekt keretein belül kerül kialakításra 
a Védőnői Módszertani Egység, amely a védőnői szol-
gálat működését és a védőnői tevékenységet/feladato-
kat összehangoló, a védőnői ellátás működését elem-
ző, preventív kutatásokhoz hátteret biztosító, orszá-
gos szakmai-módszertani programokat/tevékenysége-
ket végző, szervező és működtető team-szervezet kí-
ván lenni.

ÖSSZEFOGLALÁS

A TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0–7 év) kiemelt 
projekt azoknak a problémáknak enyhítésére, megszün-
tetésére törekszik, amelyek a jelenlegi intézményrend-
szer hiányosságaiból, működési jellegzetességeiből fa-
kadnak, illetve olyan újszerű, kísérleti jellegű fejleszté-
seket tervez, melyek javítják a jelenlegi szolgáltatások 
minőségét. A gyermekek optimális egészségi állapotá-
nak elérését a mainál hatékonyabban és eredménye-
sebben, illetve mérhető módon szeretné segíteni, kü-
lönös tekintettel a valamilyen okból speciális szükség-
letű, hátrányokkal küzdő gyermekekre, családjaikra. 
A középpontban az egészségügyi alapellátás szakem-
bereinek támogatása, a képzettségük, az alkalmazott 
módszertanuk fejlesztése, megújítása áll. Ezen kívül 
a program szülők számára is támogatást nyújt a gyer-
mekük fejlődésének kibontakoztatásához és a felme-
rülő nevelési problémák megoldásához.

A fejlesztési program erőteljesen törekszik arra, hogy 
céljait és tevékenységét az ágazaton belül és más ágaza-
tokban induló fejlesztési programokkal összehangolja, 
partner legyen a folyamatos együttműködésben, hogy 
valódi rendszerszintű változásokat tudjon indukálni, 
s jó kiindulási alapot tudjon nyújtani a jövőben induló 
fejlesztési programok számára.
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Összefoglalás: A közösségi fellépés az alkohol okozta károk megelőzésének kiemelt területe. A közösségi 

szinten megvalósított alkohol-politika megvalósulása számos előnnyel járhat. Az alkohol-problémának 

vannak olyan azonnali vetületei, amelyek a közösségre hatnak, és erre a helyi közösségnek választ kell 

adnia. A közösség tagjai gyakran személyesen tapasztalják meg az alkohol-problémákat, és személyesen 

igyekeznek fellépni. Amikor a helyi közösség alkohol-politikai szószólói határozott álláspontot képviselnek 

bizonyos érdekek ellenében, akkor az álláspontjukkal szembeni fellépés média �gyelmet kelthet. Azonban 

fontos megjegyezni, hogy az egyes közösségek eltérő módon ítélik meg az alkohol okozta problémákat.

Kulcsszavak: alkohol-politika, helyi alkohol-politika, közösségi fellépés, közösségen-alapuló prevenciós 

programok, közösség mozgósítás, közösségi intervenció

Summary: Community action to prevent alcohol-related harm is an important area of health promotion. 

Community program work best when they mobilize di!erent sectors of the community. Enacting alcohol 

policy at the community level has several advantages. Alcohol problems have immediate local conse-

quences to which a community must respond directly. For community members, alcohol problems are 

perceived by personal experience, and they try to prevent these problems individually. When local alcohol 

policy advocates advance particular positions, the opposition they attract from vested interests or other 

community stakeholders can attract media attention. It is important to note, however, that communities 

vary a good deal with respect to alcohol problems.

Keywords: alcohol policy, local alcohol policy, community action, community-based prevetion pro-

grammes, community mobilization, community interventions

Helyi alkohol-politika fejlesztés

Development of local alcohol policy
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BEVEZETÉS

A politika a szövetségek, kompromisszumok művé-
szete, illetve tudománya, ezért az alkohol-politika meg-
valósítása során meg kell keresni azokat a szövetsége-
seket, partnereket, amelyekkel együtt a megvalósítás 
hatékonyabb lehet, illetve meg kell találni azokat a tech-
nikákat, amelyekkel a potenciális kon�iktusok kezel-
hetőek vagy akár megelőzhetőek [1].

A közösségi, civil szervezeti cselekvés lehetőségeit 
nem, vagy alig aknázzuk ki jelenleg ezen a területen 
Magyarországon. A helyi közösségekben szinte min-
denütt megtalálhatóak azok a személyek, kiscsopor-
tok, akik, és amelyek tenni kívánnak saját közösségü-
kön belül az alkohol-probléma kezeléséért. Számukra 
a hatékony cselekvéshez megbízható módszertanok, 

a tevékenységhez kötődő �nanszírozás és védő-támo-
gató szakmai háló, a helyi és nemzeti szintű együttmű-
ködések keretei hiányoznak. Az egyén alkohol-fogyasz-
tását, annak szűkebb társadalmi és �zikai környezetét 
számos, egymással összefüggő alrendszer együttesen 
szabályozza. Ilyenek pl. a helyi hozzáférési lehetősé-
gek, a fogyasztás társadalmi elfogadottsága, az egyéni 
és közösségi szinten működő visszajelzések rendszere, 
a helyi intézmények (munkahelyek, iskolák, köz- és 
magánintézmények) belső politikái, probléma-keze-
lési rendszerei, a fogyasztáshoz, elárusításhoz, egyes 
magatartási elemekhez kapcsolódó szankciórendszer. 
Vagyis a helyi, közösségi programok is egyfajta helyi 
politikai térben értelmezhetőek, így az egészséget tá-
mogató közpolitika helyi jellegének hangsúlyozására 
alkalmasak.
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HELYI ALKOHOL-POLITIKÁK JELENTŐSÉGE 
AZ ALKOHOLPROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁBAN

Az alkohol-probléma jelentősége és összetettsége mi-
att az alkoholfogyasztás visszaszorítására a társadalmi-
gazdasági élet számos szektorában zajló, magas szin-
ten koordinált tevékenységgel, a korszerű egészségfej-
lesztés, az egészséget támogató közpolitika eszköztárát 
együttesen használva lehet és kell fellépni. Tudatosan 
és tervezetten kell felhasználni az elérhető tudományos 
eredményeket, valamint a tapasztalatilag hatékonynak 
bizonyult intervenciókat.

Az Egészségügyi Világszervezet (továbbiakban: EVSZ) 
ezek alapján tíz intézkedési területet jelölt ki, melyek 
az alkohollal kapcsolatos károk csökkentésében haté-
kony beavatkozási területeknek bizonyultak tudomá-
nyos mérce szerint is, és az e területeken megvalósuló 
intervenciók kombinációját javasolja a tagállamok szá-
mára [2]. A 2010-ben elfogadott globális alkohol-stra-
tégia �gyelembe veszi az így megszerzett bizonyítéko-
kat, és ezekre alapozza javasolt intézkedéseit. A straté-
gia tíz cselekvési területet jelöl meg:
– egészségpolitikai irányítás és elkötelezettség, bele-

értve stratégiák kialakítását és megvalósítását, fe-
lelős intézmények kijelölését;

– az egészségügyi ellátórendszer intézkedései, első-
sorban rövid intervenció és korai kezelésbe vétel, 
a problémás ivók kiszűrése, a betegek számára adek-
vát kezelési programok biztosítása;

– közösségi akciók, programok, beleértve a preven-
ciós tevékenységeket;

– az ittas vezetés megelőzését célzó intézkedések;
– az alkoholtermékek elérhetőségének korlátozása;
– az alkoholtartalmú italok reklámozásának, marke-

tingjének korlátozása;
– ár- és adópolitikák;
– az alkohol fogyasztásához és az alkohol-mérgezés-

hez kapcsolódó egyes káros következmények mér-
séklése;

– az illegális és nem-ellenőrzötten előállított alkohol-
termékek káros népegészségügyi következménye-
inek csökkentése;

– az alkohol-probléma monitorozása, felügyeleti te-
vékenységek.
Az alkohol-probléma és annak társadalmi szintű ke-

zelése minden társadalomban a sajátos hagyományok, 
az alkohol-fogyasztással összefüggő szokások és ma-
gatartási normák következménye. Emiatt az alkohol-
problémához az egyes országok különböző módon kö-

zelítenek, azonban számos olyan hatékony intézkedés 
áll rendelkezésre, amelyek egyfajta támpontot nyújt-
hatnak ahhoz, hogy az egyes tagállamok saját helyze-
tüknek és céljaiknak megfelelően alkalmazzák ezeket.

Ezeket a „bevált”, illetve egyes országok által alkal-
mazott intézkedéseket összefoglalóan jó gyakorlatok-
nak nevezzük, olyan intézkedéseknek, amelyek a tu-
dományos célú és eszköztárú vizsgálatok következte-
tései alapján is hatékonynak bizonyultak az alkohol 
okozta károk csökkentésében [3]. Gyakran részét ké-
pezik egy egységes alkoholpolitikának, stratégiának, 
elősegítve az egyes intézkedések közti szinergizmus meg-
valósulását. Olyan intézkedések ezek, mint például az 
alkoholtartalmú italok árszabályozása, a hozzáférhe-
tőség szabályozása, az alkoholtermékek marketingjére 
vonatkozó rendelkezések, az ittas vezetésre vonatkozó 
korlátozások, ahogyan a helyi, illetve közösségi alko-
hol-politikai intézkedések is.

Az alkohol szociális, gazdasági és egészségügyi ter-
hei kihatással vannak mind nemzeti, mind helyi szin-
ten, ezért az ellene való hatékony fellépésben is ezeken 
a szinteken ható beavatkozásokra van szükség. A kö-
zösségi alapú megközelítés döntően hozzájárul a kü-
lönböző preventív beavatkozások sikeréhez, a helyi vi-
szonyokhoz való adaptálással növelve a sikert. A kö-
zösségi, illetve helyi tevékenységek központi eleme az 
alulról felfelé építkező megközelítés, amelyben a közös-
ség tagjai aktív közreműködői a problémák azonosítá-
sának és a változásnak. A közösségi szereplők bevoná-
sával az elfogadás szintje növelhető. A helyi lakosság 
aktív bevonása és mozgósítása nem csak növeli a la-
kosság ismereteit, és a saját ivásának kockázatairól va-
ló tájékozódást, hanem az alkoholhoz való hozzáférést, 
illetve beszerzést is befolyásolja, hozzájárulva az alko-
hol okozta károk csökkentéséhez [4].

A közösségi szinten megvalósuló alkohol-politika szá-
mos előnnyel járhat, hiszen a közösségben megjelenő 
alkohol-problémákra az adott közösségben kell választ 
adni, és már ezt megelőzően itt manifesztálódik elő-
ször a probléma [1, 5]. A közösség tagjai sokszor sze-
mélyesen tapasztalják meg az alkohol-probléma hatá-
sát, illetve következményeit, és emiatt különösen érin-
tettek az adott probléma kezelésében, a probléma csök-
kentésében. Azonban nem szabad �gyelmen kívül hagy-
ni az alkohol megítélésének különbözőségeit, amely 
természetesen determinálja az ellene való fellépést is.

A közösségi prevenciós programoknak számos terü-
leten lehet pozitív hatása, úgymint a balesetekből, bán-
talmazásból fakadó sérülések csökkentésében, vagy az 



népegészségügy / 91. évfolyam 2. szám (2013)

147helyi alkohol-politika fejlesztés 

ittas vezetés arányának csökkentésében. A közösségi 
intézkedések másik jó gyakorlata a közösség mozgósí-
tása, amely elsősorban arra irányul, hogy a közvéle-
mény �gyelmét felhívják az alkohollal összefüggésbe 
hozható, vagy az annak következményeként megjele-
nő problémákra, felelősséget vállalva a közösség tagjai 
felé is. Az ilyen jellegű közösségi fellépés csökkentheti 
a vendéglátóhelyek környezetében megjelenő erősza-
kos viselkedést, vagy más, az alkohol-fogyasztásból szár-
mazó problémákat.

Szintén ehhez az intézkedési területhez tartoznak 
a közösségi akciók, amelyek a lakosság �gyelmét ráirá-
nyítják az alkohol-fogyasztás okozta ártalmak súlyos-
ságára. Az önkéntes résztvevőknek és a közösségen be-
lüli összetartásnak köszönhetően csökkenthető akár 
az illegális előállításból vagy árusításból származó al-
kohol mennyisége is. A közösségi akciók kiegészítő 
eszköze lehet a tömegtájékoztatásban való megjelenés, 
amely ez által ráirányítja a �gyelmet az alkohol-prob-
lémára, jelentős probléma-érzékenységet váltva ki a köz-
véleményből és a politikából is. A fokozott �gyelem jó 
hatással lehet az alkoholhoz, illetve az alkohol-fogyasz-
táshoz való viszonyulásra, együttműködést teremtve 
a civil szféra képviselőivel, az egészségügyi ellátórend-
szerrel, a szabályozást és ellenőrzést ellátó hatóságok-
kal.

A programok azonban akkor lehetnek hatékonyak 
elsősorban, ha meglévő szabályok, rendelkezések betar-
tatására irányulnak, kísérik vagy kiegészítik őket (pl. 
munkahely esetén) támogató és szabályozó elemek. 
Ebben az értelemben tehát a hatékony közösségi, mun-
kahelyi alkohol-megelőzési programok is más jellegű 
helyi intézkedésekkel kombinálva működnek.

A HELYI ALKOHOL-POLITIKÁK EGY JÓ 
GYAKORLATÁNAK ÁTTEKINTÉSE

A közösségi programok előnye abból származik, 
hogy olyan beavatkozásokhoz tudnak erőforrást biz-
tosítani, amelyek már hatékonynak bizonyultak az al-
kohol-probléma visszaszorításában, mint például az 
ittas vezetéssel kapcsolatban bevezetett intézkedések, 
az ittas személyek és �atalkorúak alkohollal való ki-
szolgálásának fokozottabb ellenőrzése. A következők-
ben egy helyi, illetve közösségi alkohol-politikai intéz-
kedés kerül bemutatásra, mint egy jó gyakorlatként 
követendő példát mutatva akár Magyarország számá-
ra is.

2000-ben Manchesterben (Egyesült Királyság) egy 
közösségi közbiztonsági kezdeményezés indult Bizton-
ságos Város (City Safe) elnevezéssel [6], melynek az volt 
a célja, hogy csökkentse az alkoholos bűncselekmé-
nyek számát, valamint az ezekkel kapcsolatos ártalma-
kat és az agresszív, antiszociális viselkedést nemcsak 
a közterületeken, hanem az engedéllyel rendelkező he-
lyeken is. A programban különböző helyi szervezetek 
vesznek részt, a helyi rendőrséggel együttműködve. 
A programnak négy fő célja van: egyrészt, hogy csök-
kentse az alkohollal kapcsolatos testi sértéseket és sé-
rüléseket, az engedéllyel rendelkező helyiségekben a fe-
lelős kiszolgálás javítása, emellett kampányol a bizton-
ságos ivás mellett, valamint további célja az éjszakai 
randalírozás csökkentése.

A Biztonságos Város kezdeményezés több összete-
vőből áll, úgymint a taxi- és autóbusz-szolgáltatások 
javítása, az alkohol elárusító helyek rendszeres ellen-
őrzése. A kezdeményezések kiterjedtek az éjszakai busz-
járatok sűrítésére. Emellett a taxiállomásokon foko-
zott biztonsági intézkedések kerültek bevezetésre, mely 
a rendőri jelenlét fokozását jelentette, valamint bizton-
sági őrök bevonását. A biztonsági intézkedések azon-
ban a taxi engedélyek ellenőrzésére is kiterjedtek. A prog-
ram egyik további összetevőjét jelentette a biztonságo-
sabb alkohol-fogyasztást ösztönző kampány is, amely 
népszerűsítéséhez óriásplakátok, képeslapok járultak 
hozzá, valamint a környék középiskolásainak szóló 
oktatási program is. Maga a program sikeresen csök-
kentette az alkoholból fakadó növekvő erőszakos bűn-
cselekmények számát. A 2000–2001-es évben 8,1%-
kal csökkent a súlyos testi sértések száma, majd a kö-
vetkező évben további 12%-os csökkenést sikerült el-
érni. 

LEHETŐSÉGEINK A HELYI ALKOHOL-POLITIKÁK 
FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON

Elkészült a 2013–2017 időszakra egy, az alkohol-prob-
léma mérséklésére, megismerésére, illetve az ágazat-
közi munka hatékonyságának javítására irányuló do-
kumentum, Szakpolitikai Program az Alkoholproblé-
ma Visszaszorítására 2013–2017 (a továbbiakban: szak-
politikai program) címmel, mely kormányzati szintű 
intézkedések előkészítését, megalapozását tartalmaz-
za, egyes esetekben cselekvési javaslatot fogalmaz meg 
más tárcák számára, de konkrét intézkedései az embe-
ri erőforrások miniszterének hatáskörére korlátozód-
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nak. A helyi, illetve közösségi akciók bizonyítottan ha-
tékony voltát kiemelve a szakpolitikai program erre 
a területre is megfogalmaz intézkedést, elsősorban a he-
lyi, közösségi alkohol-politikai akciók és programok 
támogatására, amely mint ahogyan korábban meg-
fogalmazódott a központi, összehangolt alkohol-poli-
tika hatékony támogatója. Az intézkedés elsősorban 
a komplex, helyi akciók, programok támogatási és nyo-
mon követési rendszerének kialakítására irányul, hi-
szen a közösségi akciók egyfelől képesek az alkohol-
probléma társadalmi szintű érzékelését módosítani, 
másrészt a helyi akciók számos színtéren megvalósít-
hatók, az alkohol-probléma számos aspektusát képe-
sek egyidejűleg befolyásolni. Az intézkedésen belül 
sor kerül(het) szakmai-módszertani dokumentumok 
fejlesztésére a helyi alkohol-politikák számára, a helyi 
programok működésének elősegítésére.

A közösségi intézkedéseket tágan értelmezve a mun-
kahelyen megvalósuló alkohol-politikák is beletartoz-
nak a helyi alkohol-politikák körébe. A munkahelyi 
akciók képesek az alkohol-probléma munkahelyeken 
való megjelenését csökkenteni, így járulva hozzá a tár-
sadalmi károk csökkentéséhez, továbbá az egyes prob-
lémás ivók korai intervenciójához és az alkohol-prob-
léma súlyosbodásának megelőzéséhez [3]. A szakpoli-
tikai program tartalmaz olyan intézkedést, amely az 
alkohol-fogyasztás csökkentésére irányuló a munka-
helyi erőfeszítéseket támogatja a munka világában lét-
rehozandó alkohol-politika kezdeményezések szakmai 
kritériumrendszerének, módszertani hátterének és �nan-
szírozási, valamint nyomon követési és értékelési rend-
szerének kialakítása.

A helyi cselekvési lehetőségekben nagy szerepük 
van a gyógyult vagy gyógyuló alkoholbetegek önsegí-
tő csoportjainak is, az alkohol-politikának pedig ab-
ban, hogy ezeket a csoportokat az egyházi és más tár-
sadalmi szervezetek (civilek) által működtetett gyó-
gyult alkoholbetegek önsegítő csoportjait támogassa. 
A kezelt alkoholbetegek körében a hosszú távú abszti-
nencia-arány magasabb, ha önsegítő csoportban vesz-
nek részt. Ezeknek a csoportoknak a megtartó képes-
sége képes javítani az egészségügyi ellátórendszer által 
nyújtott szolgáltatások hatékonyságát.

A következőkben felsorolásra kerülnek olyan konk-
rét helyi cselekvési lehetőségek, amelyek képesek lehet-
nek az alkohol-probléma csökkentésére, esetleg önse-
gítő csoportokkal együttműködésben:

– Iskolai tájékoztató előadások;
– Védőnők, családsegítők, nevelési tanácsadók el-

érése, tájékoztatása a helyi segítési lehetőségekről;
– Kapcsolatfelvétel helyi háziorvosokkal. A problé-

más ivók szűrése (pl. AUDIT 10 kérdőívvel) és szá-
mukra rövid tanácsadásra felhívni a háziorvosok 
�gyelmét;

– Feltérképezni a terület szociális szolgáltatóit (csa-
ládsegítő, gyermekvédelem), hogy a hozzájuk ke-
rülőknél a szűrést végezzék el (pl. AUDIT 10), va-
lamint az iszákosokat, problémás ivókat valamely 
önsegítő csoporthoz továbbítsák; 

– Kapcsolatfelvétel helyi munkáltatókkal, felajánla-
ni a segítséget az esetlegesen problémás ivó alkal-
mazottak támogatásában. Ne rúgja ki a munkál-
tató azonnal az alkalmazottat, kapjon esélyt keze-
lésre, támogatásra – Kékkereszt, gondozó, házior-
vos együtt;

– Helyi önkormányzatnál lehet kezdeményezni pl. 
a 22 óra utáni, elvitelre történő alkohol-elárusítás 
tilalmát. (pl. Debrecen, Miskolc);

– Bejelentkezés a helyi rendőrségen, az ittasan veze-
tők elirányítása valamely önsegítő csoporthoz. Kap-
csolatfelvétel keretében az ittas vezetés elleni helyi 
kampányokban közreműködés felajánlása (ha a rend-
őrség tervez ilyet);

– Együttműködés keresése a helyi hajléktalan-ellá-
tás szerveivel, együttműködési készség esetén kö-
rülhatárolt együttműködés a hajléktalanellátókkal 
alkohol-problémások ügyében. (Magas kockázat, 
a sikertelenség lehetősége);

– Kapcsolatfelvétel a helyi munkaügyi ellátóval, hogy 
a hozzájuk bekerülő, esetleg alkohol-problémás 
munkanélkülieknek információt tudjanak adni ar-
ról, hogy kihez fordulhatnak problémájukkal;

– Figyelemfelkeltő, rövid közösségi akciók, rendez-
vények megszervezése az alkohol-probléma kap-
csán, együttműködve helyi más szervezetekkel, pl. 
családsegítő, szakrendelő, helyi más civil szerve-
zetek, ha van együttműködési készség. A rendez-
vényekhez kapcsolódó szóróanyagok előállítása (ezek 
esetleg helyi gra�kusok, művészek bevonásával ké-
szülhetnek);

– Kapcsolat erre vállalkozó szórakozóhelyekkel �a-
talkorúak kiszolgálása, ittas személyek kiszolgálá-
sa ellen, illteve az ittas vezetés megelőzése érdeké-
ben. Elsősorban a jogszabályokról való tájékozta-
tás (tájékoztató, szóróanyag), �gyelemfelkeltés. Nem 
az ott tartózkodó fogyasztók megkeresése a célja, 
hanem a tulajdonosoké, főként fogyasztási idő-
szakon kívül;
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– Alkohol-reklámozás szabályainak betartását �gyel-
ni lehet, közterületi és elektronikus médiában, szük-
ség esetén eljárást kezdeményezni a fogyasztóvé-
delemnél; 

– Szóba jöhet még alternatív szórakozóhely kialakí-
tása �atalok számára, kortársak részvételével, pl. 
alkohol nélküli teázó. 
Számos helyi közösség igyekszik megvalósítani a sa-

ját törekvéseit az alkohol-probléma visszaszorítására, 
azonban ezek a közösségi programok nem mindig a bi-
zonyítékokon alapuló elvek alapján kerülnek megter-
vezésre, illetve megvalósításra, ezért van szükség a lé-
tező programok értékelésére és nyomon követésére, 
valamint a nemzetközi jó gyakorlatok áttekintésére, de 
mindenképpen szükséges �gyelembe venni az egyedi 
szükségleteket.
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