
EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

A közegészségügy fogalma a mindennapi gyakorlat tükrében

(A MHT IX. nemzeti kongresszusán elhangzott előadás)

AMBERGER ERZSÉBET

Összefoglalás:  A Magyar Higiénikus Társaság 2 évvel ezelőtt zászlajára tűzte, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) egyre szűkülő közegészségügyi feladatai miatt, a közegészségügy fogalmának 
újra definiálását. A téma lezárásaként megállapítható, hogy ezt a szándékot nem a közegészségügy fogalmának 
amortizálódása hozta felszínre, hanem a közegészségügyi feladatokat ellátó szervezet szerepkörének változása, 
ami feladatkiszervezésekben, hatáskörelvonásokban nyilvánul meg.
A közegészségügyi feladatok ellátása - az állami munkamegosztásban - sokszereplőssé vált, ez azonban nem vál-
toztatott azon a tényen, hogy a közegészségügyi szemlélet alapköve az, hogy minden döntésében és tevékenysé-
gében  az  emberi  egészség  szempontjait  helyezze  a  legfontosabb  helyre.  Ezt  a  múltban  hagyományosan  az 
ANTSZ és annak jogelődjei képviselték. A jelen állami struktúrában is ez a szervezet áll a legközelebb mind fel-
készültségében, mind kapacitásaiban ahhoz, hogy ennek az értéknek és szemléletmódnak a hatékony képviseletét 
megoldja. Ezért fontos a jövőre nézve annak meghatározása, hogy az ember, a lakosság egészségével közvetle-
nül összefüggő közegészségügyi kérdésekben melyik állami szerv, a felelősség hordozója.
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A kérdést a mindennapi gyakorlat oldaláról közelítem meg, bár tudom, hogy inkább teoretikus 
elemzést kívánna.

A feladat  az  volt,  hogy próbáljuk  meg  a  mai  kor  szelleméhez  igazítottan  definiálni  a 
közegészségügy fogalmát,  elsősorban azért,  mert  az  ÁNTSZ mindennapi  tevékenységében 
eltérő jogértelmezések alapján születnek döntések, s a szolgálat külső megítélését ronthatja a 
nem egységes jogalkalmazás.

Mindjárt két kérdés adódik:

1. A közegészségügy fogalma, vagy a szakmai tartalma változik-e, változhat-e időről 
időre?

2. A közegészségügy fogalmának újra definiálási hiánya generálhat-e egy intézmény-
rendszerben jogértelmezési és jogalkalmazási problémákat és ezzel presztízs vesz-
teséget?

A XIX. sz. eleje óta ismerünk fogalom meghatározásokat, elég ehhez fellapozni a hazánkban 
kiadott tankönyveket. (1, 2, 3, 4, 5, 6,)

Az Egészségtudomány 2009. évi 4. számában olvasható Gracza Tünde írása; „Fogalmak az 
első magyar nyelvű közegészségügyi szaklapokban” címmel. (10)

Az 1918-as évfolyamban azt írják, közli, hogy: „a közegészségtan az élet összes viszonyait 
felölelő hatalmas tudományág.” A közegészségügyet pedig „alkalmazott közegészségtan”-nak 
nevezik, ami törvényeket, rendeleteket s ebből kifolyólag a közszolgálati teendőket foglalja 
magába.

Költői kérdés: mi változott?
90 év elteltével azonban mégis van némi zavar, mert szakmánk jelölésére rokon értelmű 

szavak tucatjával találkozunk és használjuk is ezeket ahhoz a tartalomhoz igazítva, amire a 
tevékenységünk éppen irányul.  A tudatunk gondolati szinten ezeket a fogalmakat; „higiéne”, 
„modern” higiéne,  „közegészségügy”,  „népegészségügy”,  „új  népegészségügy”,  „megelőző 
orvoslás”  külön  -  külön  jól  kezeli.  Ha  helyesen  is  használjuk  őket,  nem válhatnak  sem 
nevezéktani vita, vagy hamis okoskodás alapjául.

Prof.  dr.  Bíró György szintén az Egészségtudomány hasábjain a  szemantikát  segítségül 
híva megállapítja, hogy a „használt szavak jelentésében, értelmezésében vannak disszonáns, 
zavaró akkordok, de ugyanakkor határozott kongruencia  is megfigyelhető.”

Ezek után a kérdés az is lehet, hogy a disszonanciára vagy a kongruenciára helyezzük-e a 
hangsúlyt, vagy ezek ismeretében visszatérünk - javaslatára - egy olyan szóhoz, ami időtálló 
fogalomként keretét adja ennek a tudománynak és a belőle fakadó tevékenységnek, s kiállja a 
folyamatos változás próbáját.  

Ez  a  szó  a  Higiéne,  ami  magába  foglalja  az  elméletet  és  a  gyakorlatot,  vagyis  a 
közegészségtant és a közegészségügyet. (7)

„A  közegészségtan  az  a  tudomány,  amely  az  ember  egészsége  megőrzésének, 
megvédésének és fokozásának feltételeit kutatja: tanulmányozza a környezetnek az emberre 
gyakorolt hatását és az egészséges életmód követelményeit.”

A  közegészségügy  a  közegészségtan,  vagyis  az  egészségtudomány  elméleti 
megállapításainak  gyakorlati  alkalmazása,  a  megvalósítására  irányuló  intézkedések 
összessége.” (1)

Megítélésem szerint  ebbe  a  definícióba  a  3.  évezred  küszöbén is  beleférnek  az  ember 
környezetét  (természeti  és  társadalmi)  érintő  kérdések,  a  globalizációval  felszínre  került 
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problémák  ugyanúgy,  mint  a  biotechnológia  és  egyéb,  rohamosan  fejlődő  tudományos-
technika,  az  emberi  életkor  kitolódásával,  a  felnövekvő  nemzedék  életmód  higiénéjével 
kapcsolatos kérdések, vagy a gombamód növő kemizáció ügye stb.  

A körülöttünk zajló, a szakmánkat érintő változásokat látva az én generációm talán abba a 
hibába esik, hogy a szavak jelentésébe kapaszkodva, a szavak jelentését  eltúlozva hárítani 
akarjuk a társadalomban, a közigazgatásban végbement változások számunkra kedvezőtlen 
hatásait, amelyek szakmai hatáskörelvonásokban, feladatkiszervezésekben jelentek meg.

A közegészségügy fogalmának definiálására irányuló szándékot napjainkban tehát nem a 
fogalom amortizálódása, vagy a használatával kapcsolatos problémák hozták felszínre, hanem 
a közegészségügyi intézmény rendszer szerepkörének változása, azon belül is elsősorban a 
közegészségügyi feladatokkal kapcsolatos szerepkörváltozás.

Van egy jól  ismert  szólás,  ami szerint:  „Sok láb nyomja a földet,  míg útnak nevezik.” 
Szakmánknak, hívjuk azt egyszer higiénének, közegészségügynek, népegészségügynek vagy 
megelőző orvoslásnak, kitaposott útja van. (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Weöres Sándor írja: „Örök arcukat mutatják a dolgok a múltban. Nem másít rajtuk a lét.”
Nem másít, mert régóta bírjuk a szakmát jelentő fogalom definícióját.
Napjainkban azonban különösen fontos hangsúlyozni, hogy a közegészségtan - így a 

közegészségügy  is  -  az  orvostudomány  része. Azokat  a  törvényszerűségeket, 
szabályszerűségeket igyekszik feltárni, megismerni, célszerűen rendszerezni (eddig elmélet) 
és felhasználni, (innen gyakorlat) amelyek kulcsot jelentenek az emberi szervezet biológiai 
követelményeihez  igazodó  optimális  környezeti  feltételek  meghatározásához.  Mindezek 
higiénés (közegészségügyi) normatívákban összegződnek és a közegészségügy társadalmi és 
állami  rendszerében  valósulnak  meg,  a  társadalomi  berendezkedéstől  függően  különböző 
módon és mértékben.

Be kell  látnunk  azonban,  hogy mára  a  feladatok  egy része igényli  csak  közvetlenül  a 
közegészségügyi  intézményrendszer  speciális  szakmai  munkáját.  A feladatok  más  része,  - 
legyenek  azok  ténylegesen  közegészségügyi  követelmények  -,  a  népgazdaság  más 
ágazatainak és az egész társadalomnak a célra orientált, összehangolt, következetes munkáját 
kívánják meg, mert csak így lehet eredményes. ( 9)

Vannak tehát olyan közegészségügyi feladatok, amelyeket az állami munkamegosztásban, 
jogszabályban rögzített előírások szerint más végez.

Hazánkban  a  közegészségügyi  feladatok  gyakorlati  megvalósításáért  évtizedekig  az 
egészségügyi  miniszter  volt  a  felelős,  aki  ezt  a  feladatát  a  közegészségügyi-járványügyi 
intézmények útján gyakorolta.

A közegészségügyi feladatok ellátása tehát egy centralizált közegészségügyi közigazgatás 
keretében valósult meg. Ez volt a közelmúltig kialakult és megszokott gyakorlat hazánkban, 
annak minden vállalható és vállalhatatlan felelősségével együtt.

A széles skálán mozgó közegészségügyi szakkérdések az idők folyamán azonban, szakmai 
szervezetünk tevékenységének  is  köszönhetően  beépültek  és  folyamatosan  beépülnek más 
népgazdasági  ágazatok  szabályai  közé,  nem  igényelve  többé  a  mi  szakmai  szervezetünk 
munkáját.  Ha ez nem így történne,  a szakmai munkánk értelme és eredményessége lenne 
megkérdőjelezhető,  arról  nem is  beszélve,  hogy egyelőre  nincs  bizonyítékunk  arra,  hogy 
mindez kevésbé hatékony lenne az egyén vagy a populáció szempontjából.

Úgy gondolom tehát,  hogy nem a  közegészségügy fogalma  van  veszélyben,  hanem a 
közegészségügyi feladatok korábbi, szinte kizárólagos letéteményese az ÁNTSZ, mert olyan 
hatóságok léptek  a  közegészségügy színpadára,  akik  a  „közegészségügy”  égisze  alatt  (pl. 
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élelmiszerbiztonság  és  munkaegészségügy,  foglalkozás  egészségügy  stb.)  azokat  a 
tradicionális közegészségügyi feladatokat is jogszerűen gyakorolják, vagy gyakorolni akarják, 
amelyek már közvetlenül az ember egészségével kapcsolatosak. Ha nagyon őszinték akarunk 
lenni,  az  elmúlt  évtizedekben  volt  a  fordítottjára  is  példa,  amikor  kompetensebb  hatóság 
feladatkörébe  jobban  illő  tevékenységet  mi  láttunk  el,  ne  gondoljunk  másra,  mint  pl.  a 
szakosított  szarvasmarha  telepek,  vagy  a  marhavágóhidak  higiénés  felügyeletére.  Ez  a 
közegészségügyi tevékenység főleg fizikai, technológiai és csak áttételesen humán biológiai 
szemlélet mentén folyt, erősen közigazgatási aspektusból. (12)

A közegészségügy  fogalma  mindezeknek  nem  függvénye.  A közegészségügy  szakmai 
tartalmi elemei változhatnak, a kérdés az, hogy ezeket a szakmai elemeket közegészségügyi 
kérdésként  hogyan  kezeljük  és  kommunikáljuk,  megoldásukra  hogyan  készülünk  fel,  a 
tényleges  ellátásukat  hova  delegáljuk,  megoldásukban  milyen  szakmai  szövetségeseket 
keresünk.

Ha  a  környezetben  lezajló  változások  generálta  új  tartalmi  elemek  megjelenése  nem 
indokolja a közegészségügy fogalmának újrafogalmazását, további kérdéseket kell feltennünk 
és megválaszolnunk:

1. Miért jutottunk oda egyáltalán, hogy a kérdést feltegyük?
2. Van-e szakmai vákuum és ez által orientációs és identitás zavar szakmai intézmény-

rendszerünk működésében?
3. A közigazgatási bürokrácia egy jogállamban gátat szabhat-e az indokolható köz-

egészségügyi szakmaiságnak?
4. Meghaladhat-e az állami vagy intézményi bürokrácia olyan szintet, ami a szakmai 

munka rovására megy?
5. A közpolitika súlypontjainak változása milyen mértékig motiválhatja egy szakmai 

szervezet szakmai kompetenciáit?
6. Leszűkíthető-e e fogalom egy szervezet tevékenységére? Ha nem, hol kell meghúz-

ni a végső határt?
7. Ki teremti  meg a  mára  sokszereplős  közegészségügyben a  tevékenységek össz-

hangját?
8. Melyik az, az állami szerv, amely a közegészségügy, az egészség értékének társa-

dalmi és állami felelősségét viseli, és ennek képviseletét elsődleges kötelezettség-
ként megvalósítja?

Nagyon  fontos,  hogy  közegészségügyi  kérdésekben  a  különböző  szereplők  pontosított 
preferenciák alapján gondolkodjanak és cselekedjenek. Így az ember, a lakosság egészségének 
érdekét az erre hivatott  szervnek, az ÁNTSZ-nek kell  képviseli.  Nem lenne jó,  szem elöl 
téveszteni és alul kommunikálni azt,  hogy a közegészségügynek, minden sokszereplőssége 
ellenére  napjainkban  is  orvostudományi  aspektusa  van.  Nekünk  orvos  köz-
egészségtanászoknak kell tehát megmondanunk hol a határ. Álljon itt erre egy példa: 

A 2008. évi XLVI. törvény (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről) 4.§. l. pontja azt 
mondja,  hogy  az  élelmiszerlánc  felügyelet  kiterjed  az  ökológiai  termeléssel  kapcsolatos 
felügyeleti feladatok ellátására. A hozzáfűzött magyarázat pedig szó szerint így: „Tekintettel 
arra, hogy az élelmiszerlánc-felügyelet egységes jogi környezetben történő szabályozásának 
sem a hazai, sem a nemzetközi jogi szabályozásban nincsenek hagyományai, csupán elérendő 
szemléleti  célkitűzésként  említik,  szükséges  a  fogalmi  meghatározáson  túl  részletesen 
összefoglalni azon területeket, melyeket magába olvaszt. A fogalommal általánosan társított 
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„termőföldtől az asztalig” (from farm to table) szlogen miatt…” 
Az eredményt ismerjük; ma az esendő korú bölcsődéseink, óvodásaink stb. élelmezését az 

állategészségügy  felügyeli,  holott  még  a  laikus  társadalom  is  úgy  gondolja,  hogy  az 
állategészségügy elsődleges szerepe az állatok egészségének védelme, aminek az a pozitív 
hozadéka, hogy nem betegszik meg az ember fertőzött állati terméktől.
A szlogen eredményezte,  az  ember  egészségével  közvetlenül  összefüggő  közegészségügyi 
hatáskörcsorbításokra  az  észérvek  mellett  nekünk  kell  új  szlogennel  válaszolni  és  a 
döntéshozókkal ezt megértetni. A szlogen így szólhat: „a termőföldtől az asztalig, ami mellett 
még nem ül az ember.” 

Ha, - ahogy a törvénycikkelyhez fűzött magyarázat fogalmaz „az élelmiszerlánc-felügyelet 
egységes  jogi  környezetben  történő szabályozásának sem a  hazai,  sem a nemzetközi  jogi 
szabályozásban  nincsenek  hagyományai,  csupán  elérendő  szemléleti  célkitűzés…”,  akkor 
helyénvaló  lehet  a  kérdésünk;  hogyan  képviselték  a  döntéshozók,  a  bennünket  képviselő 
szakmapolitika, az ember egészségéhez közvetlenül fűződő érdeket egy olyan országban, ahol 
a  közegészségügynek  szakmai  alapokon  nyugvó,  egész  Európára  kiterjeszthető  szakmai 
hagyományai vannak.  

Szemantikai  kérdésként  kellene  kezelni,  a  közegészségügyért  felelős  állami  szervek  és 
intézmények elnevezését is. 1951-től 1991-ig szervezetünk elnevezése pontosan arról szólt, 
amit az állami feladatrendszerben ráosztottak.

Az  1991.  évi  XI.  Törvény  címében  szervezetünk  elnevezése  még  mindig  utal,  - 
természetesen  az  új  stratégiához  igazítva  -  arra  a  feladatra,  amire  létrehozták.  A 
közegészségügyi + járványügyi + egészségvédelmi = népegészségügyi feladatokra, hozzátéve 
az egészségügyi ellátás felügyeletét.

Időközben  a  rólunk  szóló  törvény  címe:  „az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási 
tevékenységről” lett, nem korrelálva sem a feladatokkal, sem a szolgálat elnevezésével, ami: 
„Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat”.   Ez  azt  a  látszatot  keltheti,  hogy 
tevékenységünkben  nincs  meghatározó  ereje  már  sem  a  közegészségügynek,  sem  a 
népegészségügynek.

Tovább súlyosbítja  a  helyzetet,  hogy a  hangsúly ebben a  törvényben nem az  „ember” 
egészségének  védelmére  helyeződik,  hanem egy közigazgatási  feladatra,  háttérbe  szorítva 
tevékenységünk máig felülírhatatlan érdemét, hogy az ember (-ek) érdekében történik.

A közegészségügy mindennapi gyakorlata jogszabályi felhatalmazással bíró szakmaiságot 
jelent.  Ma csak azt  tehetjük meg, amit jogszabály konkrétan a hatáskörünkbe utal,  legyen 
bármilyen gazdag az ember érdekében felhasználható közegészség-tár.

A szaktudás,  az  új  ismeretek,  az  új  szakkönyvek,  a  továbbképzések  ismeretanyaga,  a 
tudományos intézeteink kutatásának eredményei folyamatosan újra írják a közegészségügyi 
normákat  és  követelményeket,  amelyek azonban hatósági  eljárásokban,  problémás esetben 
nehezen védhetők.

Az Állami Közegészségügyi - Járványügyi Felügyeletről szóló 13/1972.(IV. 12.) Korm. sz. 
rendelet  a  tisztiorvosi  törvény  megjelenéséig,  1991-ig  felhatalmazta  a  közegészségügyi 
szervet, hogy „Ha az észlelt közegészségügyi-járványügyi körülmény súlyos vagy tömeges 
egészségromlást  okozhat,  a  Felügyelet  szerve  ennek  elhárítása  érdekében  megteheti 
mindazokat  az  intézkedéseket,  amelyek az  egészségtudomány  szerint az  adott  esetben  a 
közegészségügyi-járványügyi  veszély  elhárítása  érdekében  szükségesek.”  Ma  már  nem 
képezheti  hivatkozásunk,  így  preventív  intézkedéseink  alapját  az  egészségtudomány 
álláspontja olyan kérdésekben sem, ahol a közegészségügyi kockázat valószínűsíthető.
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Ugyanakkor az ENSZ Riói Deklaráció (1992) 15.§-a szól az elővigyázatossági elvről, ami 
már  akkor  is  alkalmazható,  ha  egy  kockázat  ismeretében  még  nagy  a  tudományos 
bizonytalanság. Vagyis a lényeg, hogy amikor egy tevékenység az emberi egészségre vagy a 
környezetre káros hatás lehetőségét veti fel, elővigyázatossági intézkedéseket kell tenni akkor 
is, ha az ok-okozati összefüggés tudományosan még nem egyértelmű.

A közegészségügy fogalmából fakadóan ezt az elvet legjobban és legmarkánsabban a mi 
szakmai szervezetünk tudná képviselni.
A modern közegészségtani kutatások eredményeit a közegészségügy hivatott a mindennapi 
gyakorlata  segítségével  az  életbe  átültetni.  Ezt  a  szakmapolitikának  fel  kell  ismerni,  és 
visszaadni a higiéne tudományába és gyakorlatába vetett bizalom jegyeit, elsőként a jogot, 
hogy az ember egészsége érdekében cselekedhessen.

A közegészségtan és a közegészségügy feladata létrejötte óta – így ma is - az, hogy az 
emberre,  a  lakosságra  ható  természetes  és  technológiai  környezet  elemeit  vizsgálja, 
kontrollálja, a károsan ható környezeti elemek kockázatait azonosítsa, megbecsülje, hatásait 
gyakorlati intézkedésekkel minimalizálja, és mindezt kommunikálja.

Az ember egészségét közvetlenül érintő kérdésekben az egészségügyi, a közegészségügyi 
hatóság  az  állami  felelősség  hordozója  és  erőteljes  megjelenítője  is.  A  közegészségügyi  
biztonság kérdése nem válhat változó politikai küzdelmek mentén ágazatok közötti érdekek  
harcának terévé.

Ma Magyarországon  egyetlen  olyan  állami  szerv  van,  az  Állami  Népegészségügyi  és 
Tisztiorvosi  Szolgálat,  amely  magára  veszi,  elsődleges  feladataként  meghatározott 
küldetésként  vallja  és  a  gyakorlatban  minden  törekvésével  megvalósítani  igyekszik  az 
alkotmányban  megfogalmazott  alapvető  emberi  jogot,  az  egészséget,  a  köz-egészséget. 
Szükség van tehát egy olyan szervezetre, amely tisztán képviseli a köz-egészséget és vállalni 
tudja  azt  a  szakmai  felelősséget,  amelyet  a  társadalom  érdekét  megtestesítő  állami 
apparátusban ilyen formában senki más nem tud. (12)

A közegészségügy iránti szükségletet nem írhatják felül sem liberalizációs törekvések, sem 
túlzóan fiskális politika. Úgy gondolom, hogy az állam a saját felelősségét azzal ismeri el és 
teremti meg, ha megerősíti azt a szervezetet, amely képes ma is az alapvető közegészségtani 
és közegészségügyi érdekeket érvényesíteni és eljuttatni minden állampolgár számára.

A közegészségügy fogalma definiálásának felvetése és a téma körbejárása az önvizsgálat 
szükségességét  is  előhozza.  Fontos,  hogy  mind  belső,  mind  külső  környezetünkben 
egyértelművé tegyük szakmai hozzáértésünket,  felelősségünket  és kötelességünket,  aminek 
alapja a magyar közegészségügyi szellemiség, a szakmai felkészültség, a köz-egészsége iránti 
elkötelezettség és a hitelesség.
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The concept of hygiene in the mirror of everyday routine

Abstract: Two years ago the Hungarian Society of Hygiene decided to redefine the notion of hygiene due to the 
narrowing functions of the Hungarian State Public Health and Medical Officer Service (SPHMOS).  Getting 
closer to the final stage of this process it can be stated that redefinition was not motivated by the diminishing 
definition of hygiene, but by the changes in the Service’s cue that is mainly reflected in the outsourcing of tasks 
as well as the narrowing sphere of action.    
Carrying out public health tasks have become many-folded as far as the state division of labor is concerned, but 
the SPHMOS is the only organization which has the capacity to put the health aspect of these activities at the 
first place on the priority list. This is why it is important for the future to define which governmental organiza-
tion bears state responsibility in the hygiene issues directly connected to the people’s health. 
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