
 

  



 

 

Koraszülöttség okait feltáró kutatás bemutatása: Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül, az 

„Egészségtudatosság fejlesztése a koragyermekkorban (családtervezéstől a gyermek 6 éves koráig)” 

munkacsoport kutatást indított a 2017. évben született koraszülött/kissúlyú/fejlődési rendellenességgel 

diagnosztizált gyermekek szülei körében. Mai ismeretek szerint az esetek 30-35%-ában lehet biztosan 

tudni a koraszülés/koraszülöttség okait. A többi esetben környezeti és egyéb ártalmak játsszák a fő 

szerepet, ezek közül kiemelten fontosak az életmóddal, szociális helyzettel összefüggő faktorok. Ezek 

felismerése segít a megelőzésben, melynek elengedhetetlen jelentősége van a későbbiekre 

vonatkoztatva. 

A kutatás célja volt, hogy Magyarország többszörösen hátrányos helyzetű három helyszínén 

megállapítsa a koraszülésben, kis súlyú szülésben érintett édesanyák és a fejlődési rendellenességgel 

született gyermekek szüleinek anamnézisét, valamint a legfontosabb életmódra, pszicho-szociális 

állapotára vonatkozó jellemzőit strukturált módon feltérképezze annak érdekében, hogy pontosan 

megállapíthatóak legyenek a legfontosabb koraszülést és/vagy fejlődési rendellenességet okozó 

tényezők, és modellezhetővé, elemezhetővé váljanak az azok közötti összefüggések. A kutatás során 

végzett adatgyűjtés kérdőíves formában történt 300 védőnő bevonásával Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Somogy megyében, valamint Budapest X. kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi 

területén. 2489 kérdőívet töltöttek ki, 840 eset és 1649 kontroll gyermek szüleinek adata került a 

kutatásban elemzésre.  A koraszülés okainak feltárásával egy hiánypótló tanulmány készült, mely 

vizsgálta, hogy a nemzetközi kutatások során feltárt okok hogyan jelennek meg a hazai viszonylatban. 

A kutatás eredménye alapján készülő módszertani útmutató tartalmazza azokat a hosszútávú 

népegészségügyi beavatkozásokat, jó gyakorlatokat, amelyek segítik a szakemberek munkáját a 

koraszülöttek/kissúlyú újszülöttek/fejlődési rendellenességgel születettek arányának csökkentésében, 

és a kutatásban feltárt potenciális kockázati tényezők elkerülésében, kiküszöbölésében. 

  



 

Az Országos Közegészségügyi Intézetben (OKI) elindult „Egészségügyi ellátórendszer szakmai 

módszertani fejlesztése” c. EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 c. projekt egyik témája az ivóvízzel 

az emberi szervezetbe kerülő ólom vizsgálata és értékelése. Az ólom egészségkárosító hatása régóta 

ismert.  

Az ivóvízben lévő ólom elsődleges forrásai az ólomcsövek, melyek elsősorban a régebbi építésű 

(elsősorban az 1945 előtt épült) épületek belső ivóvíz-hálózatában vannak jelen. A leginkább érintett 

területek a nagyobb városok városmagjaiban található régi épületek, így ólom szempontjából az itt 

található lakások, illetve intézmények tekinthetők elsősorban kockázatosnak. Ebből adódóan egy 

településen belül változó, hogy mely városrészek, utcák, épületek lehetnek érintettek az ivóvíz általi 

ólombevitel szempontjából. Mivel az ivóvíz általi ólombevitel tudatos lakossági döntésekkel 

jelentősen befolyásolható, így a lakosság tájékoztatása kiemelt fontosságú. Ennek érdekében a 

munkacsoport elkészített egy kockázati térképet, amelynek elsődleges célja a lakosság tájékoztatása 

egy interaktív térképes felületen, illetve cím szerinti keresési lehetőség biztosításával. A kockázati 

térkép 1. verzióját a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálásából származó épületkor 

adatai alapján készítették el, amelyet a későbbiekben a projekt, és ezen belül elsősorban az országos 

becslést megalapozó ún. feltáró monitoring eredményei alapján aktualizálni fognak.  

 

  



 
 

A 37/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet betartásával, a jogalkotó szándéka szerint, a közétkeztetésben 

résztvevők számára biztosított az életkori sajátosságoknak megfelelő energia és tápanyagellátás. 

Kérdés, hogy a rendelet előírásait betartva biztosított-e az egyes korosztályok mikroelem illetve 

vitamin ellátottsága?  

A vizsgálatban 4 évszakon keresztül 4 közétkeztető óvodai és alsós korosztálynak szánt 10 

napos kiszabata került elemzésre NUTRICOMP 4.0 programmal. A kapott eredményeket 

összevetettük a rendelet előírásaival, illetve egyes korosztályok számára javasolt napi beviteli 

értékekkel. Tekintettel arra, hogy háromszori étkezés során a napi energia- és tápanyagbevitel 65%-át 

biztosítja közétkeztető, az elvárt vitamin és mikroelem értékeket ennek arányában határoztuk meg. A 

vizsgált vitaminok közül vízben oldódók: C, B1, B6; zsírban oldódók: A, D, E. Mikroelemek közül 

kiemelésre kerültek: Fe, Mg, Zn, Ca. Ezen kívül vizsgáltuk az ételek élelmi rost tartalmát is. 

Legnagyobb és leggyakoribb a hiányos vitamin ellátottság – a D-vitamin mellett – C-

vitaminból, de nem kielégítő az A- és E-vitamin mennyisége sem. A mikroelemek közül a kalcium 

értéke időnként kritikusan alacsony, de többször nem éri el a kívánt értéket napi szinten a vas és cink 

sem. Nincs hiány a számítások alapján a vitaminok közül a B6, a mikroelemek közül a magnézium 

bevitelből A vizsgálat alapján az ételek rost tartalma is megfelelő. A szezonális változás elenyésző, a 

vitamintartalom a nyári és őszi hónapokban sem haladja meg a téli-tavaszi időszakét. 

A rendeletnek való formai megfelelés sok esetben nem elégíti ki a vitamin és ásványi anyag 

igényt a közétkeztetésben. A vitaminok mennyisége a fagyasztás, főzési veszteség következtében 

csökken, ezért fontos, hogy nyersen, nagy vitamintartalmú gyümölcsök és zöldségek kerüljenek az 

étrendbe. Különösen fontos ez a C-vitamin esetén. Az A- és E- vitamin karotin tartalmú zöldségek 

illetve állati eredetű termékek (máj) fogyasztásával növelhető. A baromfihúsok Fe tartalma alacsony, 

ezt is figyelembe kell venni az étlaptervezésnél. 

Megjegyzés: A vizsgálat – újabb nem lévén -, az 1986-ban rögzített tápanyagtáblázat alapján készült. 

  



 

 

Az általános iskolai közétkeztetésre vonatkozóan sok tapasztalattal rendelkezünk, mind ez ideig 

azonban alternatív nevelési-oktatási intézmények közétkeztetését nem tanulmányoztuk. E hiányosság 

pótlására vizsgáltunk egy Waldorf iskolai étkeztetést. A vizsgálatot azzal a céllal végeztük, hogy 

tényszerű kimutatást nyerjünk arra vonatkozóan, hogy a közétkeztetést igénybe vevők biológiai 

igényeinek milyen mértékben felel meg a szolgáltatott étel vagy ételsor.  

Az étrendek számítással történő vizsgálatához, 10 egymást követő napra vonatkozóan étlapokat 

illetve anyagkiszabatokat kértünk. Az iskolában vegetariánus és vegán étrendek készültek, melyből a 

11-14 éves korcsoportra vonatkozó kiszabatokat kaptuk meg. Az iskola csak ebédet szolgáltatott, így a 

számítás során ezt vetettük össze az előírásokkal. A vizsgált paraméterek: energia, tápanyag 

összetevők, főbb mikroelemek, vitaminok és rost tartalom. Az adatbevitel és értékelés NUTRICOMP 

4.0 tápanyagszámító programmal készült. A vegetriánus étrend a zsír átlagos mennyiségét tekintve 

nem tért el a rendeleti előírástól. Vitaminok közül az A-, E-, B6- és C-vitamin értéke meghaladja az 

elvárás minimális értékét, ahogy az összes nátrium, továbbá a rost tartalom is. Az összes többi vizsgált 

paraméter tekintetében (energia, fehérje, szénhirdát, kalcium, vas, cink, magnézium, B1-, B2-, B12-, 

D-vitamin) az értékek 12-47% közötti mértékben alatta maradnak az előírásnak. A hozzáadott cukor 

energia% értéke a megengedett fele. 

A vegán étrendben csak a B6-, C-, E-vitamin és nátrium több, az összes többi számított érték 

alacsonyabb, mint az elvárt érték. Kiugróan alacsony a kalcium (csak 5,2 mg 10 nap átlagában, ami 

elvárt érték 4%-a) illetve a B12-vitamin (3%). 

A vizsgált anyagkiszabatokból az látható, hogy sem a vegetariánus, sem a vegán étrendben az 

ebéd energiatartalma nem éri el a korosztályra jellemző alsó értékhatárt 10 nap átlagában (és a napok 

70%-ban). A gyermekek mennyiségi szempontból is éheznek. A vitaminok tekintetében pozitívumként 

a jobb C-, B6- és E-vitamin ellátottság emelhető ki. Jónak mondható a magas rost tartalom és az 

alacsony hozzáadott cukor érték. Kiemelendő, hogy a szükséglethez képest a vegetariánus étrendben 

10-, a vegánban mindössze 4% a kalcium mennyisége, de a szükségletnél alacsonyabb a vas, cink és 

magnézium értéke is. 

  



 
 
A tejfehérje allergia és a laktóz intolerancia gyakoriságának, továbbá a vegetariánus és vegán étrend 

elterjedésének köszönhetően egyre többen fogyasztanak növényi tejeket, tejtermékeket. A tendencia a kínálati 

piacon is növekvő, egyre több növényi alapú tej, tejtermék kerül forgalomba. Vizsgálatunk célja az volt, hogy 

bemutassuk, milyen különbségek vannak az állati és növényi „tejek” között, továbbá milyen népegészségügyi 

következménye lehet a kiterjedt és folyamatos növényi tej fogyasztásának. 

Az elemzésbe a következő állati eredetű tejek kerültek be: tehéntej – 2,8% és 1,5% zsírtartalommal –, 

laktózzal illetve laktóz mentesen. A növényi eredetű tejszerű készítmények közül rizs-, kókusz- (hígítatlan és 

hígított formában), mandula-, szója- és zabtej. A tej és tejszerű italok vonatkozásában a következő paramétereket 

elemeztük: energia-, fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom, továbbá zsírsav összetétel. Az elemek közül fontos a 

kalcium értékek bemutatása. Az adatgyűjtésnek a NUTRICOMP 4.0 program adatbázis volt az alapja. Amely 

termék nem szerepelt az adatbázisban, annak adatait piacon lévő termékről gyűjtöttük össze.  

Minden növényi tej – kivéve a hígítatlan kókusztej – energia-értéke alacsonyabb a tehéntejeknél. Csak a szójatej 

fehérjetartalma közelíti meg a tehéntejek értékét. A rizstejnek és a zabtejnek 1,5-ször magasabb a szénhidrát 

tartalma a tehéntejeknél. A vizsgált tehéntejek zsírtartalma jelentősen eltér (2,8% vagy 1,5%), a laktóz 

tartalomtól függetlenül. A növényi tejek közül kiemelkedik zsírosságával a kókusztej (hígítatlan állapotban 

21,3%.)  

A telített zsírsav mennyisége és aránya (94%) a kókusztejben a legmagasabb A vizsgált tehéntejek telített zsírsav 

tartalma 65% körül van, a növényieké viszont 8-16%. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak tekintetében a 

mandulatej, a többszörösen telítetlen zsírsavak vonatkozásában rizstej, szójatej és zabtej emelkedik ki a 

vizsgáltak közül. A vizsgált tehéntejek 120 mg kalciumot tartalmaznak deciliterenként. A növényi tejek kalcium 

értéke 0,6 mg – 18 mg között változik 1 dl-ben. A beteg és fogyókúrás vagy „elvi” diétákban fogyasztásra kerülő 

növényi italok energiatartalma alacsonyabb, esetenként kedvező a zsírsav összetétele. A házilag készült vagy 

hozzáadott kalciumot nem tartalmazó italok Ca tartalma olyan alacsony, hogy hozzáadott kalcium nélkül a 

fogyasztók csontfejlődése, az oszteoporózis kialakulása aggályos.  

  



 

 

Az elmúlt években egyre több hazai és külföldi, táplálkozási szokásokra és tápláltsági állapotra 

vonatkozó kutatás bizonyította, hogy a gyermekkorban jellemző, helytelen táplálkozási szokások a 

felelősek a felnőtt korban kialakuló krónikus betegségek elterjedéséért. A túlsúly és az elhízás 

problémája minden negyedik óvodás- és kisiskolás gyermeket érint ma Magyarországon. Éppen ezért 

a gyermekek egészséges táplálkozásra történő nevelése kiemelt fontosságú, melynek során ismernünk 

kell az őket befolyásoló tényezőket is. Napjainkban az óvodás korosztály esetén elsősorban a 

televíziós reklámoknak lehet meghatározó szerepe. Vizsgálatom célja az 5-6 éves, óvodás korú 

gyermekek táplálkozási szokásainak és ételismeretének, a reklámok és a televízió étkezési szokásokra 

való befolyásoló hatásának feltérképezése, valamint, hogy felhívja a figyelmet a szülők és a 

gyermekek minél fiatalabb korban elkezdett edukációjának fontosságára. A megfelelő felvilágosítás 

jelentőségét első sorban a szülők tájékozottságának, vásárlási szokásainak és a gyermekek önálló 

választásának összefüggésével igazolom. A vizsgálat a gyermekek élelmiszerekkel kapcsolatos 

döntéseinek feltérképezésével történt, miközben az aktuális trendek és reklámok, valamint a közvetlen 

szociális környezet hatása is erőteljesen megmutatkozott. 

 

  



A népegészségügy egyik legfontosabb feladata az egészséges fiatalok nevelése, ezen belül a nevelési-

oktatási intézményekre irányuló, a gyermekek egészségfejlesztését megcélzó egészségnevelői 

tevékenység. Az itt bemutatott oktató programmal a pedagógusokhoz és a gyermekekhez egyaránt 

közel visszük az egészség-prevenciót. Témáink a mikrobák világa, személyi higiéné, a helyes 

kézmosás megtanítása, a konyhai higiéné, és az antibiotikum használat. Az interaktív kiállítás 

segítségével hosszú távú célunk, hogy megyénk oktatási intézményeiben, az iskolai hiányzások nagy 

részéért felelős betegségek száma is csökkenjen. Induláskor az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és 

Stratégiai, Szakmai Elemzési főosztály vezetője és a munkatársai is segítették a munkánkat. A Béres 

Gyógyszergyár támogatásával sikerült beszerezni az országos e-Bug program mintájára összeállított 

kiállítás anyagát.  

Több ízben meghívtuk a témában érdekelt feleket és bemutattuk az iskolák képviselőinek is. 

2016. februárban konferencia keretében az előadásokat követően a kiállítást is megtekinthették a 

résztvevők. 2016. május 5-én ünnepélyes keretek közt, a kézhigiénés világrekord-kísérlet alkalmával 

kaptuk meg a gyógyszergyártól a kiállítás anyagát. Iskolai órák, egészségnapok keretében 2016. óta 

munkatársaink által jó néhány iskolába eljutottunk. A szervező és felkészítő munkát a főosztály 

végezte. Az esetek többségében a járási egészségfejlesztéssel megbízott munkatársak illetékességi 

területükön juttatták el az iskolákba az anyagot. A jó tapasztalat is ösztönzött minket arra, hogy a 

megyénkből minél több iskolába juttassuk el a kiállítást. Jó volt a fogadókészség, a pedagógusok és 

gyermekek is örömmel vettek részt foglalkozásainkon. Szolnokon egészségügyi iskolában tanuló 

diákok közül kortársoktatókat is kiképeztünk a kiállítás anyagának bemutatására, mely 

tevékenységüket önkéntes óraként is el tudtuk számolni. Ők több ízben vettek részt bemutatókon, 

megmutatták diáktársaiknak a kiállítást. A megcélzott korosztályon kívül bemutattuk az óvodásoknak 

is, ahol szintén jó tapasztalatokat szereztünk. Összefoglalva elmondható, hogy különböző 

eseményeken az oktató anyagot teljes terjedelmében, vagy részekre bontva is használtuk oktatási 

céllal. A kiállítás nevelési célját elérte, így az oktatási intézményeket megcélzó programunkat a 

jövőben is tovább kívánjuk folytatni. 

  



 

A kombucha egy olyan ökoszisztéma, melyet baktériumok (főleg acetobacter és gluconobakter fajok) 

és ozmofil élesztőgombák társulása alkot. Ezeket (leggyakrabban) tea (Camellia sinensis L.) cukros 

oldata táplálja. Általában 10-14 nap érlelés alatt biofilm képeződik az oldatban – majd ezt követően, a 

folyadék szűrése után fogyasztható az ital. A kombucha több évezredes múltra tekint vissza - azonban 

biológiai összetettsége, valamint a készítésének változatos paraméterei miatt - az élettani hatásait a 

népgyógyászati ismeretekről szóló feljegyzések nem teljes mértében tudják reprezentálni a modern 

tudományos elvárásoknak megfelelően. Sőt, ezen változatosság lehet az oka a jelenlegi eltérő 

megítélésének is – jótékony hatásait ugyanis egyes irodalmak túlértékelik, míg más irodalmak 

igyekszenek kétségbe vonni. 

Ugyanakkor egy, a hazánkban napvilágot látott technológiai fejlesztésnek köszönhetően a 

kombucha töményíthető, valamint megfelelő adalékanyagokkal optimalizálható – mind az ízére, 

állagára, és eltarthatósága nézve is. Továbbá, irodalmi adatok alapján a tea (vagy más, 

népgyógyászatból ismert gyógynövények kivonatainak) jótékony hatású vegyületei (pl. flavonoidok, 

polifenolok, vitaminok, aminosavak) szintén jelen van a kombuchában. Ennek megfelelően irodalmi 

adatok támasztják alá ezek antioxidáns, daganat-ellenes, májvédő, stb. hatásait. Sőt, a 

pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum Kars.) forró vizes kivonatának poliszacharidjait is 

használhatják a kombucha táplálására – és bizonyítást nyert, hogy az így nyert oldat antioxidáns hatása 

jelentős, valamint hónapokig nem csökken számottevően. Összefoglaló jellegű előadásunkban – a 

biztonságosságot is szem előtt tartva – a kombucha, valamint a gyógynövényekkel kombinált 

termékfejlesztéseinek a lehetőségeit is részletezzük, in silico kiértékeljük. 

  



 

Magyarországon az ivóvízellátás 95%-a közműves ellátásból származik, azonban a lakosság közel 

felét (kb. 4 millió fő) kis vízellátó rendszerek látják el, ebből kb. 1 millió főt nagyon kicsi, 100 m
3
 

alatti rendszerek. További 3% részesül központosított, de nem közműves ellátásban (pl. kis 

lakóközösségek, tanyák, régi mezőgazdasági vagy ipari telepek), a lakosság fennmaradó 2%-ának 

ivóvizét pedig magánkutak biztosítják. Bár ezen rendszerek szabályozása, vízminőség felügyelete és 

vízbiztonsági kockázata jelentősen eltér, általánosan igaz rájuk, hogy a közműves ellátásnál nagyobb 

kockázatot jelentenek fogyasztó egészségére. A kis vízellátó rendszerekből származó ivóvíz minősége 

hazánkban és nemzetközi szinten is rosszabb, mint a nagyoké, melynek fő oka, hogy sokszor nem 

védett vízbázisokat használnak, a szükséges vízkezelő technológiák hiányoznak vagy nem 

megfelelően működnek, és az üzemeltetés alacsonyabb színvonalú. A kisebb vízfogyasztásból és a 

sokszor leromlott műszaki állapotban lévő hálózatokból adódóan gyakoribbak a másodlagos 

vízminőségi problémák. A 2016. évi hazai vízminőségi adatok értékelése alapján a fő mikrobiológiai 

és kémiai paraméterek vonatkozásában egyértelmű különbség van a megfelelés arányában a nagy és a 

kis vízellátó rendszerek között. Ezt jól példázza az egyedi vízellátású egészségügyi intézmények 

vízbiztonsági kockázatának felmérését célzó 2017. évi vizsgálat eredménye, mely alapján ezekben a 

mikrobiológiai paraméterek vagy a főbb természetes eredetű kémiai szennyezők miatti kifogás 

háromszorosa a közműves ellátásra jellemző országos átlagnak. A magánkutak általában kis mélységű, 

ásott vagy fúrt talajvízkutak, amelyekben nagy a környezeti szennyezés valószínűsége (szennyvíz, 

állati ürülék, háztartási és mezőgazdasági vegyszerek stb.) Bár vizsgálatuk jogszabály szerint kötelező, 

a kutak jelentős részét (becslések szerint akár 90%-át) illegálisan, és szinte valamennyit a vízminőség 

ismerete nélkül üzemeltetik. Nincs információ arra vonatkozóan, hogy országos szinten mennyi és 

milyen vízminőségű kutat használnak ivóvíz ellátásra, így az egészségkockázat sem ítélhető meg. Az 

Országos Közegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Vizsgáló Laboratóriumában 2015 és 2018 

között vizsgált magánkútvíz vizsgálati eredményei alapján mikrobiológiai és kémiai szennyezettségre 

egyaránt számítani kell a kis mélységű kutak esetén. A kis vízellátó rendszerek által ellátott 

fogyasztók egészségkockázatának felmérésére, becslésére most indul a korábbinál átfogóbb kutatás. 

  



 

 

 

Az Országos Epidemiológiai Központ 1. sz Bakteriológiai Osztályán 2008. október 1-től felügyeleti 

rendszer működik, melynek célja, hogy nyomon kövesse a helyi szerotípus és rezisztenciaváltozásokat 

a védőoltások beadását követően. 1267 invazív minta adatait elemeztük, melyeket a felügyeleti 

rendszerben részt vevő kórházak és laboratóriumok biztosítottak. A vizsgált baktériumok 

haemokultúra-vizsgálatokból, cerebrospinalis folyadékból és különböző más interpunkciókból 

származtak. A kapott minták felhasználásával friss, 24 órás pneumococcus tenyészeteket hoztunk létre 

véres agar lemezeken. Ezt követően a törzsek szerotipízálását végeztük, valamint antibiotikum 

érzékenységüket határoztuk meg. 

A vakcina beadása után megfigyelhető, hogy a betegségek előfordulása és a baktériumhordozás 

a gyermekeknél csökkent, különösen az 1 év alatti korcsoportban. Az 5 év alatti gyermekeknél 

csökkent a meningitis és a pneumónia miatti kórházi ellátás. Az idős oltatlan embereknél növekszik a 

legelterjedtebb vakcina szerotípusok előfordulása. A 3-as és 19A szerotípusok stabil dominanciája 

országos szinten megfigyelhető, ezt követi a 8-as szerotípus. A 2016-os évre vonatkozóan egyetlen 7-

ill.10 valens vakcinában reprezentált törzs okozta IPD-t sem talált a surveillance. Az előző év 

adataihoz viszonyítva a 162 IPD eset 26%-ában volt a felelős a 3-as szerotípus és ezek közül az öt 

éven aluliakra csak összesen 3 eset jutott.  

Javasoljuk a védőoltást mindenki részére, de különösen az időseknek, a krónikus betegeknek és 

a dohányzóknak a legszélesebb szerotípus lefedettséget nyújtó vakcinával (PCV13).  

 

 

  



 

Idén van a 20. éve annak, hogy az akkori ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézet Kémiai biztonsági 

Osztályának vezetésével bíztak meg. Ekkor célul tűztem ki a kémiai kockázatok csökkentését a 

legcélszerűbb színhelyen és célcsoport körében, az iskolákban. Lehetővé tette ezt törekvést a 2000 évi 

XXV. törvény 27.§-a is, hiszen a kémiai biztonsági alapismereteket be kellett építeni a nemzeti 

alaptantervbe is. A preventív tevékenység végzését lehetővé tette a feladat is, miszerint a hatósági 

ellenőrzés az akkori ÁNTSZ kezében volt. Az új csapattal több éven átnyúló programokat indítottunk 

és kiviteleztünk.  Ellenőriztük a fővárosi oktatási intézmények kémiai biztonsági helyzetét, a kémiai 

biztonsági kötelezettségek teljesítését, a dolgozók kémiai biztonsági ismereteit, valamint több éven át 

követéses módszerrel felmértük a tanulók kémiai biztonsági ismereteit is. 15 éven át több mint 10.000 

tanuló tudását mértük fel. 

A múlt eredményeit egy újabb kedvező fejlemény teszi gazdagabbá.  2017-2018 évek folyamán 

egy GINOP pályázat során számos további fejleményt tudhatunk magunk mögött az oktatási ágazatot 

illetően.  

Az előadásban a múlt eredményeiről és a jövőben az oktatási ágazati területen sikeresen 

hasznosítható fejleményekről kívánok beszámolni. 

  



 

 

Magyarországon évente kb. 95 000 gyermek születik, közel 40%-uk császármetszéssel jön világra, s 

ez általában előrevetíti, hogy az anya következő gyermekének is így „kell” születnie. Vajon mi történt 

a nőkkel? Elromlott valami a testükben, hogy közel felük nem tudja megszülni a kisbabáját? A kérdés 

népegészségügyi jelentőségét több tényező is alátámasztja: a császármetszés komoly kockázatokat 

rejtő nagy hasi műtét, amely drágább a társadalom(biztosítás) számára, hosszabb kórházi tartózkodást, 

lassabb felépülést jelent az anyának, nehezítheti az anya és újszülöttje közötti kötődés kialakulását, s 

ezen kívül kihat az anya elkövetkező várandósságaira is. 

Mindezek ellenére napjainkban a világ számos országában – köztük hazánkban – az „ideálisnál” 

jóval magasabb arányban végeznek császármetszést. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint 

a császármetszés "ideális" aránya populációs szinten a szülések 10-15%-a. Ennél az aránynál 

jelentősen csökken a szülés közben vagy annak komplikációjaként bekövetkező anyai és magzati 

halálozás, ám 10%-nál magasabb arány nem eredményez jobb halálozási mutatókat, viszont hordozza 

a műtét hátrányait. Ez azt jelenti, hogy az elvégzett császármetszések kb. 3/4 része (!) orvosilag nem 

indokolható, mi állhat a háttérben? Félelem a szüléstől (mint „veszélyforrásokkal teli, 

kiszámíthatatlan” folyamattól), az ebből adódó túlbiztosítás, siettetés, felesleges beavatkozások; a 

műtét tervezhetősége általi kényelem, valamint pénzügyi megfontolások. A fentiek fényében 

különösen kényes kérdés, hogy a császármetszések jelentős hányada az előzetesen „feleslegesen” 

elvégzett műtét egyenes következménye, hiszen a legtöbb szülészorvos csak műtéttel hajlandó 

„befejezni” a következő terhességet – hiába áll rendelkezésre egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, 

hogy a császármetszést követő hüvelyi szülés (VBAC) biztonságosabb, mint egy újabb 

császármetszés. Egyszer császár, mindig császár. Kivéve, ha a várandós nem tud belenyugodni a 

történtekbe, újra és újra kétségei merülnek fel az elszenvedett műtét szükségességét illetően, és úgy 

érzi, a babájával együtt valami nagyon fontos, más módon nem átélhető dologból maradt ki azáltal, 

hogy van egy gyereke, akit nem is szült meg…Elszántnak és szerencsésnek kell lennie annak, aki 

VBAC-re készül. Tudnia kell, hogy a hegszétválás kockázata csupán 0,5%, és 85%-os eséllyel 

sikerülni fog megszülnie a gyermekét, és hogy a siker kulcsa a támogató közeg és a háborítatlanság. 

 



 
 

Az antibiotikumok a leggyakrabban használt gyógyszerek körébe tartoznak. Felhasználásuk a humán- 

és az állatgyógyászatban a fertőzések megelőzésére és kezelésére irányul. Magyarországon a penicillin 

után a legnagyobb mennyiségben alkalmazott antibiotikumok a makrolid és a kinolon családba tartozó 

antimikrobiális szerek. Metabolizmusuk a májban megy végbe, majd a vizelettel kiválasztódnak 

részben eredeti formájukban, részben metabolitként, így a szennyvízzel a szennyvízkezelő telepekre 

jutnak. Az általánosan alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák nem biztosítják ezen molekulák 

maradéktalan lebontását, ezért a befogadó felszíni vizek bizonyos mértékű terhelésével lehet számolni. 

Több európai országban végeztek felmérést a gyógyszermaradványok jelenlétére a felszíni vizekben, 

általában ng/L tartományba eső koncentrációt találtak. Hazánkban kevés az ezzel kapcsolatos adat, 

azonban fontos feltérképezni folyóink gyógyszerterhelését. A kutatás során kidolgozott mintavételi 

terv jó közelítéssel reprezentálhatja Budapest hozzájárulását a Duna antibiotikum szennyezéséhez. A 

mintavételi pontok kijelölése során olyan befolyók kerültek kiválasztásra, ahol számolni lehet az 

antibiotikum koncentrációk megnövekedésével. A vizsgálat keretében két makrolid antibiotikum 

(azithromycin és clarithromycin) és két kinolon antibiotikum (ciproflaxacin és ofloxacin) 

koncentrációját mértünk UPLC-MS/MS rendszerrel. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy az előzetesen kiválasztott és lehetséges 

szennyezőforrásnak gondolt három befolyó közül csak az egyik tekinthető szennyezőforrásnak 

ciprofloxacin és claritromycin komponensekre nézve. Ezen befolyó után a Dunában mért ciprofloxacin 

koncentrációja 41,3 ng/L, a claritromycin koncentráció pedig 19,8 ng/L, négyszerese a Budapesten 

kívüli, viszonyítási pontként választott mintavételi helyeken mért koncentrációnak. A Budapest feletti 

és alatti szakaszon mért koncentrációkat összehasonlítva megállapítható, hogy az azithromycin 

kivételével a vizsgált antibiotikumok mintegy 1,5-2,0 ng/L mértékű koncentrációnövekedést mutattak. 

Jelenleg nem ismert, hogy a ng/L koncentrációtartományba eső antibiotikum terhelés milyen hosszú 

távú biológiai hatásokat okozhat a vízi környezetben, vagy a víz emberi felhasználása során.  

 

  



 

A járványügyi tevékenység egyik alapvető információs bázisát jelentő járvány surveillance rendszer 

adatainak elemzése mellett időről időre elemezni kell a járványok kivizsgálásának minőségét is. A 

hiányosságok, eredménytelenség okai alapján javaslatot lehet tenni a szükséges változtatásokra. A 

tapasztalatok felhasználhatók a továbbképzéseken, a problémák megoldásával a járványok 

megfékezése, illetve hasonló járványok kialakulásának megelőzése eredményesebbé válhat.  

A tanulmány az Országos Epidemiológiai Központ szakmai iránymutatása által létrehozott, 

Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) Fertőző-beteg jelentő alrendszer Járványok 

nyilvántartása menüpontban rögzített enterális járványok kivizsgálásának eredményeit értékeli, 

felhasználva a rendszerben és a járványok zárójelentéseiben található, a kivizsgálások során 

alkalmazott leíró és elemző módszerek és a mikrobiológiai laboratóriumok eredményeit.  

2015-2017 között 808 közösségi és területi enterális járványt regisztráltak. 2017-ben a 

kivizsgált események száma 2015-höz képest 46%-kal, 2016-hoz képest 56%-kal csökkent. A 

járványok negyedének kóroki tényezője ismeretlen maradt. 17-25%-ban nem, vagy csak 1-2 

székletminta vétele történt meg. Bár a bejelentést követő 24 órán belül megkezdődött az események 

kivizsgálása, a járvány kezdete és bejelentése között eltelt idő mindössze 24-29%-ban volt csak 1-2 

nap, a járványok háromnegyedénél 3 és 93 nap között változott (medián: 6 nap). Csökkent mind a 

valószínűsítetten élelmiszer fogyasztásával összefüggésbe hozott, mind a bizonyítottan élelmiszer 

közvetítette események száma. Míg 2015-ben laboratóriumi vizsgálatokkal 20, statisztikai elemzéssel 

8, mindkét módszerrel 3 járvány esetében sikerült bizonyítani egy élelmiszer közvetítő szerepét, 2017-

ben a háromféle bizonyítási módszert csak 1-1 (összesen 3) vizsgálat során alkalmazták.  

Az etiológia tisztázása érdekében szorgalmazni kell a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges 

nagyobb mintavételi szám biztosítását. A surveillance adatok folyamatos figyelése segíthet a 

járványok felderítésében. Az új kollégák továbbképzésére nagy figyelmet kell fordítani. Az 

eredményesség növelésének és a kapcsolatok építésének hatékony eszköze lehet egy szimulációs 

gyakorlat szervezése.  

 



 

A gyógyvizes medencék általában töltő-ürítő rendszerben működnek, tipikusan fertőtlenítés nélkül, 

lassú, folyamatos áramlással, és gyakori vízcserével próbálják biztosítani a megfelelő vízminőséget. 

Bár a vízforgatás és szűrés minden fürdő számára jogszabályi kötelezettség, a gyógymedencék 

felmentést kaphatnak ez alól. A mikrobiológiai vízminőség azonban az egyéb típusú medencékhez 

képest jóval nagyobb arányban kifogásolható, ami egészségügyi kockázatot jelenthet a fürdőzőkre 

nézve. A kockázat csökkentése érdekében előnyös lenne tehát a vízkezelés vagy fertőtlenítés 

bevezetése szélesebb körben a gyógyfürdőkben is. A vízvisszaforgatás bevezetésével az erre alkalmas 

gyógyvíz típusoknál csökkenthető lenne a felhasznált víz mennyisége is. Bár a fertőtlenítés nélküli 

üzemeltetés mellett a leggyakoribb érv, hogy a fertőtlenítés során a gyógyvíz gyógyhatása, orvosilag 

értékes alkotói károsodhatnak, a fertőtlenítési eljárások gyógyvizekre gyakorolt hatását vizsgáló 

átfogó hazai kutatás még nem történt, és a nemzetközi szakirodalom is nagyon szegényes.  

A kutatás célja különböző fertőtlenítési eljárások hatásának vizsgálata jellemző magyarországi 

gyógyvíz-típusok kémiai összetételére és mikrobiológiai állapotára. A kutatás első fázisában olyan 

fürdőket vizsgáltunk, ahol már alkalmaznak valamilyen fertőtlenítési eljárást gyógyvizes medencében. 

A gyógyvíz minősítés a kútvízre vonatkozik, ezért a fertőtlenítés hatását a többi lépéssel összevetve 

értékeltük, amelyek a kútvizet a medencéig tartó úton érhetik. A különböző pontokon vett mintákból 

kémiai és mikrobiológiai vizsgálatokat végeztünk. Vizsgáltuk a gyógyhatású komponensek 

koncentrációjának változását. A mikrobiológiai kockázat csökkenése mellett számolnunk kell 

fertőtlenítési melléktermékek megjelenésével is, amelyek kémiai egészségkockázatot jelenthetnek. Az 

eredmények alapján a mikrobiológiai kockázat jelentősen csökkent a hagyományos terápiás 

medencékhez képest, míg a kémiai összetétel változásai az alkalmazott fertőtlenítőszer típusától és 

koncentrációjától függnek. A legnagyobb hatása minden vizsgált fürdőben a hideg vízzel való 

keverésnek volt. Az összefüggések megerősítésére laboratóriumi modellkísérleteket végeztünk, 

amelyek során kútvízben és modelloldatokkal vizsgáltuk a fertőtlenítési hatékonyságot és a kémiai 

összetétel változását. 

  



  

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet 

 

 

Kutatásunk a Semmelweis Egyetemen a IV. éves orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók 

tájékozottságának felmérésére irányult: milyen ismeretekkel rendelkeznek a védőoltásokról, 

különösképpen az influenza elleni védőoltásról és annak hatékonyságáról a vakcinológia oktatása 

előtt. 

A 2017/2018-as tanév II. szemeszterében végzett vizsgálat anonim, önkitöltős, papíralapú 

kérdőívvel történt, a kapott válaszokat Microsoft Excel 2016 táblázatkezelő segítségével dolgoztuk fel. 

A keresztmetszeti vizsgálat során kvantitatív és kvalitatív változókat vizsgáltunk.  

Az összes válaszadó - 140 fő – általánosságban hasznosnak tartotta a védőoltásokat, azonban az 

influenza elleni vakcinát a kitöltőknek csak kétharmada (64%) vélte fontosnak. A válaszadók 

egyharmada (30%) szerint az influenzavírus enyhe megbetegedést okoz. Az orvostanhallgatók nagy 

része (87%) nincs beoltva influenza ellen, 6 fő nem tudta megmondani kapott-e oltást korábban. 

Felmérésünk eredményei szerint rendkívül hasznos és indokolt a védőoltások oktatása a IV. 

éves orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók számára, hiszen megbízható tudást kell szerezniük 

ebben a témakörben, melyet gyakorló orvosként, gyógyszerészként alkalmazni tudnak majd. 

Szemléletváltást kell elérni náluk annak érdekében, hogy hitelesek, meggyőzőek tudjanak maradni 

leendő pacienseik előtt. 

 

 

  



 

 

Magyarországon több mint 1 millió ember érzékeny a parlagfű pollenjére. Az allergia napjaink egyik 

népbetegségének tekinthető. A megfelelő gyógyszerek alkalmazása, illetve a kezelőorvossal történő 

konzultáció mellett mit tehet egy allergiás ma hazánkban annak érdekében, hogy mérsékelje tüneteit? 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) fő céljai közé tartozik a parlagfű pollenhelyzettel 

kapcsolatos, rendszeres lakossági tájékoztatás. Az információk egyrészt a szezon indulására, a 

parlagfű pollenkoncentrációjának várható alakulására, illetve a szezon végére vonatkoznak. Másfelől a 

hiteles forrásból történő tájékozódás lehetőséget biztosít az allergiások számára, hogy megtudják, 

hogyan érdemes tervezniük a napjukat, ha nagyon magas vagy extrém magas parlagfű 

pollenkoncentráció. Továbbá a pollenallergiások a szakemberek tanácsainak betartásával 

mérsékelhetik tüneteiket. Továbbra is rengeteg tévhit terjed szakmán kívüli forrásokból, melyek 

határozott cáfolata alapvető népegészségügyi kérdés. Ezen célok megvalósítására népszerűsítő 

plakátok készültek 2018 nyarán. 

Fontos előrelépések történtek a parlagfű pollenkoncentrációjának előrejelzése terén is. Az 

„Egészségügyi Ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” c. EFOP1.8.0-VEKOP17-2017-00001 

azonosítószámú projekt keretén belül térképes parlagfű pollenkoncentráció előrejelzést dolgoztunk ki. 

A letisztult, közérthetőbb felületre látogatók naponta frissülő tájékoztatást kaphatnak az aznapi, 

valamint a következő két napra várható parlagfű pollenkoncentrációról. Az egyszerű és informatív 

kockázatkommunikáció érdekében a térképeken a tüneti küszöbértékeknek megfelelő kategóriák 

kerülnek feltüntetésre.   Emellett a 2014-ben alakult Nemzetközi Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer is 

komoly fejlesztésen ment át. Az NNK által kezdeményezett nemzetközi együttműködésnek 

köszönhetően 2018-tól a napi parlagfű pollenkoncentráció előrejelzés részletes térképeken érhető el az 

Európában a parlagfű által egyik legjobban fertőzött területen, Pannon biogeográfiai régióban. A 

térképek hetente kétszer (kedden és pénteken) frissülnek. A parlagfű pollen által okozott betegségteher 

csökkentésében fontos szerepet játszik a lakossági tájékoztatás, így a következő években is számos 

fejlesztés szükséges ezen a területen.  

 



 

 

Az Országos Közegészségügyi Intézetben (OKI) elindult egy „Egészségügyi ellátórendszer szakmai 

módszertani fejlesztése” c. EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt, melynek egyik része a 

lakosság ivóvíz eredetű ólom bevitelének felmérése. Az ólom egy másodlagos szennyező, melynek 

elsődleges forrásai az ólomcsövek, de egyéb források is szóba jöhetnek.  Az ivóvíz rendszeres 

ellenőrzéséből származó eredmények alapján a határérték (10 µg/L) feletti ólomtartalmú minták 

aránya 1-2% körüli, ezzel szemben az OKI által végzett kísérleti jellegű vizsgálatok eredményei 

alapján a régi épületekben ez az arány meghaladhatja az 50%-ot. Ez jól mutatja, hogy a probléma 

mértékének becslésére mindenképpen egy feltáró monitoring kivitelezése szükséges. 

A projekt egyik feladata annak felmérése, hogy mely területeket, és a lakosság mekkora 

hányadát érinti a határérték feletti ólomtartalom a csapvízben. A kiválasztott mintaterületeken egy 

nemzetközileg kidolgozott módszert követve 6 hónapos monitoring rendszert tervezünk végrehajtani. 

A kijelölt mintaterületeket 3 kockázati szintbe soroltuk be a következő szempontok alapján: 1) 

település mérete; 2) fennáll-e az ólomcsövek jelenlétének kockázata a település ivóvízhálózatában, 3) 

illetve az épületek belső hálózatában; 4) települési vízminőség az ólomoldékonyság szempontjából.  

A területi egységek besorolása az alábbiak szerint történt: településméret alapján 3 kategória 

került kialakításra: Budapest kerületei, 5000 fő feletti és alatti települések. A települési vízhálózatból 

eredő kockázatot az ismert ólom-bekötőcsövek aránya alapján határoztuk meg. Az épületeken belüli 

ólomcsövek kockázata a budapesti kerületek és az 5000 fő feletti települések esetén az épülettömbök 

kora alapján, 5000 fő alatti települések esetén a vízhálózat kora alapján lett meghatározva. A települési 

vízminőség esetén korróziós indexet számoltunk. A különböző szempontú besorolások alapján 

összesen 54 féle kategóriát alakítottunk ki, amelyekből 111 mintaterületet jelöltünk ki. Innét a 

jelentkezők közül véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a mintavételi pontok. A feltáró monitoring 

keretében közel 7.000 mintavételi helyen tervezünk mintát venni, és összesen kb. 17.500 minta 

ólomtartalmát megvizsgálni.   

 



 

 

Az ivóvíz összetétele eredetétől függően igen változatos lehet, azonban a geológiai eredetű fémek 

jelenlétére vonatkozóan kevés az információ, habár közvetlen (kedvező vagy kedvezőtlen) hatással 

lehetnek a fogyasztók egészségére. A fémek koncentrációja jellemzően nem éri el az akut mérgező 

szintet, így hatásukra csak környezetepidemiológiai vizsgálatok során derülhet fény. Ehhez azonban 

oly széleskörű analitikai felmérés szükséges, amely az elemek minél szélesebb tartományát és minél 

nagyobb földrajzi területet fed le. 

A kutatás során vizsgáljuk az urán, a vanádium, a lítium, a kalcium, a magnézium, a nátrium, a 

kálium, a kobalt és a szelén előfordulását és koncentrációjának valamennyi hazai ivóvízellátó-

rendszerben. A mintavételben a területi népegészségügyi hatóságok, ill. az ivóvízszolgáltatók is 

közreműködtek. 

A 2016-ban indult felmérés eredményeképpen minden hazai településre rendelkezésre áll mérési 

eredmény az ivóvíz fent felsorolt elemtartalmára vonatkozóan. 2018-ban elindult a felmérés második 

szakasza, mely a vízbázisokra, illetve a vízkezelés nem célkomponensekre gyakorolt hatására 

vonatkozóan is ad információkat, valamint a korábbi vizsgálattal együtt több éves időtartamot átfogó 

adatsor képződik.  

Az eddigi közel 1500 vizsgálat alapján az urán a hazai ivóvizek 61%-ában méréshatár alatt volt, 

10 µg/l feletti értéket a minták 0,5%-ban mértek, és egy esetben haladta meg a 30 µg/l-t. A vanádium, 

a kobalt és a szelén ritkán fordul elő, még a medián érték is 1 µg/l alatt volt, a maximum értékek: Se 

22 µg/l, Co 4,1 µg/l, V 16 µg/l. A lítium, a nátrium, a magnézium, a kálium és a kalcium eredmények 

széles tartományban változtak az ország egyes területein. A lítium esetében az átlag koncentráció 17 

µg/l, a medián 9,8 µg/l, a maximum 300 µg/l felett volt. A nátrium <0,5-370 mg/l, a magnézium <0,5-

82 mg/l, a kálium <0,5-29 mg/l, a kalcium 2,7-189 mg/l között volt mérhető. A több nagyságrendnyi 

koncentráció különbségeket mutató eredmények alapján elvégezhetőek az esetleges egészséghatások 

értékelésére irányuló epidemiológiai vizsgálatok. 

  



 

 

A kanyaró (morbilli) sokáig az egyik legveszélyesebb fertőző betegségnek számított, de a XX. századi 

oltási kampányoknak köszönhetően jelenléte a korábbiak töredékére esett vissza. Súlyát mutatja, hogy 

a WHO becslése alapján még 2000-ben is a védőoltással megelőzhető fertőző betegségben meghalt 1,7 

millió gyermek közel felének a haláláért a morbilli volt a felelős. Magyarországon 1969-ben tették 

kötelezővé a kanyaró elleni védőoltást, amit 1990-ben újabb oltással egészítettek ki, aminek 

eredményeként a 2000-es években gyakorlatilag eltűnt a betegség és Európában is hasonlóan alakult a 

tendencia. Épp ezért különösen meglepő volt, hogy tavaly kanyarójárványról adtak hírt a makói 

kórházban történt események kapcsán és a 2017-es év európai adatai már több mint húszezer 

fertőzésről és 35 halálesetről adtak számot. Ahhoz képest, hogy hazánkban 2013-2016 között 

mindössze 1 importált esetről számolhattunk be a kanyaró kapcsán, a 2017-es év statisztikájának 

rovatában már a 36-os szám került és ez a hely idén (2018-ban) sem marad üresen. 

Ha globálisan is felmérjük a kanyaró 2018-as adatait, akkor elmondhatjuk azt a döbbenetes 

tényt, hogy a bejelentések alapján jelen oltással megelőzhető fertőző betegségben megbetegedettek 

számában Európa megelőzi Afrikát! Ráadásul a kanyarós esetek száma már az idei év első nyolc 

hónapjában elérte a teljes előző évi adatot, ami azt jelenti, hogy az esetszámban jelentős növekedés 

várható.  

De vajon mi a helyzet a szomszédainknál? Magyarország hét országgal határos, közük 

Romániában, de különösen Ukrajnában igencsak súlyos a helyzet, de Szerbiában is lecsengő 

kanyarójárvány van. Ukrajnában a megbetegedettek közel fele felnőtt és a határ másik oldalán levő 

Kárpátalja megye az élen jár a megbetegedéseket tekintve, szeptemberben több iskolában és óvodában 

járványügyi intézkedéseket rendeltek el. Előadásomban a jelenlegi helyzetet szeretném bemutatni 

rendelkezésre álló adatok ismertetésével, egyben felhívni a figyelmet a magyar lakosságra leselkedő 

veszélyforrásokra. 

 
  



 

A rosszindulatú daganatos megbetegedések gyakoriságának emelkedése és a lakosság egyéni 

érzékenysége okán egyre gyakrabban kell számolni a halálozás/megbetegedések halmozódási 

bejelentéseivel. Tapasztaljuk, hogy a bejelentések gyakorisága a lakosság, illetve a háziorvosok 

részéről is megnövekedett, és számos esetben szerepelnek bennük a nyirok- és vérképzőszervi 

rosszindulatú daganatok, melyek közül leggyakrabban a lymphoma (BNO10: C81-90) és a leukaemia 

(BNO10: C91-95) halmozódás gyanúi szerepelnek. Így jelen tér-idő vizsgálatunkban feltérképeztük e 

betegségek területi egyenlőtlenségeit és a megbetegedési gyakoriságuk tendenciáját a 25-X éves 

magyar lakosság esetében, 2007-2016. között, települési szinten. A térképezés és a tér-idő térképezés 

hierarchikus Bayes-i statisztikai modellezéssel történt, a térben és időben simított (indirekt) 

Standardizált Megbetegedési Hányadosok számításakor minden esetben a korcsoportra történt 

korrekció. Eredményeink szerint a lymphomák és a leukaemiak megbetegedési gyakorisága eltérően 

differenciálódott nemek és korcsoportok szerint, a 44 év (lymphoma) és 54 év (leukaemia) feletti 

férfiak terhére. A standardizált megbetegedési gyakoriság pedig szintén a férfiak körében volt 

magasabb mindkét betegségcsoportban, de lymphomák esetében 2011-2012. évi emelkedést követően 

is minimálisan emelkedett, míg leukaemiak esetében inkább stagnált. Lymphomáknál az országos 

átlagtól magasabb megbetegedési kockázat halmozódását Budapesten, Pest megye nyugati részén, 

valamint Fejér megye keleti határánál levő településeken azonosítottuk. Évenként pedig (2012-től) az 

ország nyugati felét érintető emelkedő kockázatot figyeltünk meg. Az országos átlagtól magasabb 

leukaemiás megbetegedési kockázat két összefüggő területen volt jellemző: Fejér és Somogy megye 

északi részén, Veszprém, Zala megye egészén, illetve Hajdú és Békés megye északi részén. 2011-től 

az ország (középső részén kívüli) majdnem teljes egészén emelkedő tendenciájú leukaemiás 

megbetegedési gyakoriságot találtunk. Eredményeink fontosak lehetnek az emelkedő megbetegedési 

gyakoriság tendenciájának azonosításán keresztül a helyi döntéshozók és a részletes, kockázati 

tényezőre történő feltárást tervező népegészségügyi szakemberek számára. 

 



 

Az autizmus spektrum zavar (ASD) teljes személyiséget érintő fejlődési zavar, jellemzői a társas 

kommunikáció zavara, beszűkült érdeklődés, valamint ismétlődő elemek a viselkedésben és 

aktivitásban. Kérdéses, hogy mely agyterületek eltérő fejlődése, működése, biokémiai eltérései 

felelősek a rendellenességek sokféle mintázatáért. A legújabb irodalmi adatok szerint az ASD 

multikauzális, kialakulásában az öröklött vagy a de novo genetikai eltérésekhez hozzájárulnak a 

környezeti faktorok génexpressziókat módosító hatásai, az epigenetikai elváltozások. Autizmus 

spektrum zavar a populáció nagyjából 1-1,5 %-át érinti. Fiúkban előfordulása négyszer gyakoribb. Az 

utóbbi 20-30 évben jelentősen nőtt a prevalenciája. A nemzetközi adatok mellett az elérhető hazai 

adatok is gyorsütemű növekedést sejtetnek az autizmus előfordulásában.  

Célunk volt az autizmus hazai előfordulását és egyes etiológiai tényezőkkel való összefüggését 

vizsgálni. Az OGYELF (Országos Gyermek Légúti Felmérés) keretén belül a légúti betegségeken 

kívül vizsgáltuk néhány egyéb betegség és állapot – így az ASD - összefüggését a környezeti 

faktorokkal. A kérdőívet az ország összes 3. osztályos tanulójának szüleihez eljuttattuk. Eddig három 

megye adatai kerültek feldolgozásra. Mintánkban az autizmus előfordulása nem tért el a nemzetközi 

adatoktól, és az irodalmi adatokhoz hasonló rizikótényezők voltak igazolhatók. A három megyét 

érintő, tízezres esetszámú elemzésünkben az előfordulás 1,2%-os, és 3,2-szer több a spektrum zavaros 

fiú, mint lány. Szignifikáns összefüggést találtunk az autizmus és a gyermek születéskori-kisdedkori 

légszennyezésnek, illetve penésznek való kitettsége között. Az etiológiai háttér tisztázásához a 

születési kohorsz tanulmányok mellett egyes keresztmetszeti vizsgálatoknak is helye lehet, melyek a 

családi anamnézis és perinatális történések mellett felmérik a gyermek lakóhelyének autizmussal 

összefüggésbe hozható olyan környezeti expozícióit is, amelyek a neurális fejlődés ideje alatt voltak 

jelen.  

 



 

 

Az egészségfejlesztési hálózat munkáját támogató szolgáltatáskatalógus fejlesztésének fő célja, hogy 

egységes módszertani támogatást/ útmutatót nyújtson, annak érdekében, hogy javuljon az 

egészségfejlesztési szolgáltatások és tevékenységek eredményessége, valamint EFI –k működési 

folyamatai, ezáltal a járási lakosság egészségtudatossága, egészségkultúrája, végső soron egészségi 

állapota.  

Az egészségi állapotot közvetlenül az egészségmagatartás, az életkörülmények, az egészségügyi 

szolgáltatások befolyásolják, amelyeket komplex rendszerbe ágyazott, egymásra is ható társadalmi-

gazdasági-kulturális tényezők befolyásolnak.  Nemzetközi szakirodalom tapasztalatai azt mutatják, 

hogy egy közösség egészségmagatartásának megváltoztatása érdekében komplex, több ágazatot, több 

színtéren (iskolai, munkahelyi, otthoni, lakókörnyezeti), számos közösségi szereplő bevonásával és 

együttműködésével megvalósuló, többféle típusú intervenciót tartalmazó komplex 

szolgáltatáscsomagok megvalósítása javasolt. Az egészségfejlesztési szolgáltatáskatalógus fejlesztése 

ezt a komplex megközelítést követi figyelembe véve a megvalósíthatóság támogatását is.   

  



 

Minden egészségfejlesztéssel, drogfogyasztás megelőzéssel foglalkozó szervezet számára fontos, hogy 

hiteles és aktuális információkkal rendelkezzen a fiatalok drogokkal (nem orvos által felírt legális és 

illegális tudatmódosító szerek) kapcsolatos attitűdjéről, esetleges szerhasználati szokásairól.  

A salgótarjáni Kábítószer Egyeztető Fórumban (továbbiakban KEF) való részvétel és a megyei 

és városi egészségfejlesztési munka fejlesztéséhez/javításához szükségesnek tartottuk a helyi 

viszonyok megismerését szerhasználat tekintetében. Szerhasználat alatt értve a legális és illegális 

tudatmódosító szerek ismeretét, jelenlegi használati szokásokat, hozzáférhetőségük megítélését, és 

többek között a szerhasználatból való kiutak lehetőségeinek ismeretét. Az adatgyűjtés Nógrád és 

Heves megye valamennyi középiskolájában (kivétel a speciális iskolák) megvalósult. A fiatalok 

ismereteinek felmérésére önkitöltős kérdőívek segítségével került sor 2018. február - március 

hónapban, valamint ezzel egy időben zajlott az osztályfőnökök kérdőíves felmérése is. 

Az elemzések minden KEF-ben résztvevő szervezet számára érdekes és időnként 

elgondolkodtató eredményeket hoztak, de jelen előadásomban nem a statisztikai eredményeket, hanem 

a tervezés, kivitelezés során összegyűjtött tapasztalatokat szeretném megosztani az érdeklődőkkel. 

  



 

 

Egy budapesti gyermekkórházban az év elején import eredetű kanyaró járvány alakult ki. Az OKI 

Általános Vírusdiagnosztikai Osztálytól 2018.02.20-án értesültünk arról, hogy egy 14 hónapos kislány 

vérmintája morbilli vírus IgM pozitív, vizelet és garatmosó mintájából morbilli vírus RNS-t mutattak 

ki. A kisgyermek a kórházi tartózkodása során fertőződött a vele egy kórteremben ápolt 11 hónapos, 

romániai származású csecsemőtől. A csecsemő megbetegedése importált eredetű. A járványügyi 

vizsgálatok során a csecsemő 15 éves, oltatlan édesanyjának megbetegedéséről is tudomást szereztünk 

(importált). 

 A járvány során összesen 9 fő betegedett meg, közülük 4 fő kórházban ápolt oltatlan gyermek, 

1 fő 15 éves oltatlan családtag és 4 fő egészségügyi dolgozó. A laboratóriumi vizsgálatokat az OKI 

végezte.  

A megbetegedett egészségügyi dolgozók részt vettek a 2017. évben zajlott szeroepidemiológiai 

vizsgálatban. A beteg dolgozók közül 3 főt alacsony ellenanyagszint miatt 2017.09.27-én MMR 

vaxPro védőoltásban részesítettek. 1 fő a szeroepidemiológiai vizsgálat alapján védett volt, de az 

aktuális kanyaró megbetegedések előfordulása miatt 2018.02.22-én MMR vaxPro oltásban részesült. 

Az egészségügyi dolgozók esetében az elvégzett szerológiai vizsgálatok másodlagos oltási 

elégtelenségre (secondary vaccine failure) utaló aktuális kanyarófertőzést igazoltak. 

 A kórház csecsemő és koraszülött részlegén - saját hatáskörben - zárlatot rendelt el. 

Zárófertőtlenítés és festés után a csecsemő osztályt 2018.03.13-án este, a koraszülött osztályt 

2018.03.19-én nyitották meg. 

  



 

 

Az NVKP_16-2016-0044 projekt célja, hogy végigkísérje néhány nyomelem (arzén, bór, jód és 

szelén) útját, felhalmozódását és hasznosulását a víz-talaj, öntözővíz-növény és növény-emberi 

tápanyag kapcsolaton keresztül. A három éves projekt első szakaszában az öntözésre használt kutak 

higiénés állapotát mérte fel az OKI. Országszerte összesen 1000 db, eltérő talpmélységű és 

vízfelhasználású kút vize került mintázásra. A kútvizek mikrobiológiai minőségét heterotróf 

összcsíraszám 22°C-on, coliformok, E. coli, Enterococcus faecalis és Clostridium perfringens 

paraméterekkel jellemeztük a vonatkozó szabványok alapján (rendre a MSZ EN ISO 6222:2000, MSZ 

EN ISO 9308-2:2014, MSZ EN ISO 7899-2:2000 és MSZ EN ISO 14189:2017).  

977 kútvíz mintáról teljes adatsor áll rendelkezésünkre. Közel 200 kút mintájánál egyáltalán 

nem tapasztaltunk bakteriális szennyezést, a minták nagyjából felénél csak a heterotóf összcsíraszám 

volt kimutatható. Hozzávetőlegesen a kutak 25%-ban coliform, 5%-ban E.coli, 15%-ukban E. faecalis 

és 10%-ukban C. perfringens volt jelen. A kutak többsége csak kevés kórokozót tartalmazott (1-10 

telepképző egység/100 ml), de előfordult, hogy az öntözővíz szennyvíz minőségűnek volt mondható. 

24 esetben 100 vagy több Enterococcust találtunk és kilencszer 100 TKE feletti Clostridiumot 

mutattunk ki 100 ml vízmintából. A vonatkozó szabvány alapján 200-nál több E.coli baktériumot 4 

esetben detektáltunk. Az ivóvízkutak nagy általánosságban jó minőségűek voltak, 

legszennyezettebbnek a mezőgazdasági és egyéb kutak bizonyultak. A legszennyezettebb kutak közül 

50 kútból ismételten mintát veszünk, és a higiénés minősítés mellett protozoonok (Giardia és 

Cryptosporidium) kimutatására is célzott vizsgálatokat végzünk.  

A projekt adott részfeladatának további lépéseként elemezzük adatainkat és a mikrobiológiai 

vizsgálatok eredményét összevetjük a vízkémiai valamint a mikroszkópos biológiai vizsgálatok 

eredményével, és igyekszünk feltárni a lehetséges összefüggéseket. 

  



 

 

Az előadást a Népegészségügyi Osztályok részére kiadott egyik kiemelt munkatervi feladat elvégzése 

során tapasztaltakból állítottuk össze. 

Rendszeresen szerepel az éves munkatervi feladatok között a szórakoztató és vendéglátóipari 

egységekben a dohányzási, valamint az elektronikus cigaretta használat korlátozás betartásának 

kiemelt ellenőrzése. Ennek kapcsán minden egységben végeztünk közegészségügyi és kémiai 

biztonsági ellenőrzést is. Sajnálatos módon a vizsgált vendéglátóipari üzletek (italboltok, éttermek, 

fagylaltozók, falatozók, stb.) körülbelül harmadában tártunk fel hiányosságot.  

Tudjuk, hogy társhatóság is ellenőrzi a vendéglátó üzleteket 2-3 évente, viszont azokat az 

italboltokat, ahol nincsen élelmiszer kiszolgálás, higiénies szempontból csak a Népegészségügyi 

hatóság vizsgálja. 

 A hiányosságok elenyésző része adódott a nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások 

megsértéséből. Döntően a takarítatlanságot, a rágcsáló fertőzöttséget, a kézfertőtlenítőszer és 

fertőtlenítő mosogatószer hiányát tapasztaltuk, valamint a helytelen vegyianyag tárolást, a veszélyes 

vegyi anyagokkal végzett tevékenység bejelentésének hiányát rögzítettük. 

Úgy érezzük, hogy ideje felhívni a figyelmet arra, hogy a közegészségügy nem merül ki az 

étrend- kiegészítők, az iskolabüfék, a közétkeztetés és a dohányzást tiltó feliratok vizsgálatából az 

élelmezés- egészségügyi szakterületen. 

  



 

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) virágzatát nagy mennyiségű allergén pollen termelés és 

kibocsátás jellemzi. A pollenszezon végét, a légköri pollenkoncentráció csökkenését elsősorban a 

fotoperiódus, a fagy és az őszi esőzések légkört kimosó hatásával indokolja a szakirodalom. A szerzők 

feltételezése szerint azonban a pollenszezon lezárásában a gombák is jelentős szerepet játszanak.  

Felnyílt parlagfű portokokból gyűjtött pollen gombakolonizációját három helyszínen – egy 

napraforgó kultúrában, egy üdülőtelepen és egy vasúti töltés mentén – vizsgáltuk, a pollenszezon 

során négy időpontban. Kvantitatív tenyésztéses módszerrel PDA táptalajon 26ºC-on az összes 

telepképző egységen belül a fonalas és élesztőgombák számát megkülönböztetve regisztráltuk. A 

gyakori fonalas gomba törzseket az rDNS ITS régió (ITS1-ITS4) alapján meghatároztuk.  

A parlagfű pollen szóródásának kezdetén a pollenből kitenyészthető összes gomba mennyisége 

102-103 volt grammonként és tenyészhelytől függően jelentősen eltért egymástól. A parlagfű 

pollenszezon folyamán a pollentömeg gombapropagulum tartalma folyamatosan növekedett és a 

szezon végére grammonként 105 nagyságrendű volt. Ekkor azonban a különböző helyszínek közötti 

eltérés kisebbnek mutatkozott. A szezon elején az élesztők jelentősen nagyobb arányban voltak jelen, 

a szezon folyamán azonban a fonalas gomba fajok aránya kismértékben, de mindhárom helyszínen 

nőtt, a szezon végére pedig elérte a 45-50%-ot és az egyes pollenszemek gombakolonizációja ekkor 

mikroszkóposan is jól észlelhetővé vált. A leggyakoribb nemzetségnek az Alternaria és a 

Cladosporium bizonyult, emellett előfordult a Botrytis cinerea, Coprinellus domesticus, Epicoccum 

nigrum, Filobasidium floriforme, Mortierella alpina és Pseudopithomyces chartarum is. A parlagfű 

pollenen előforduló gombák micéliuma a portokokra majd a virágzatra is kiterjed, ezáltal jelentősen 

akadályozva az allergén pollen kiszóródását az őszi időszak közepétől. 

  



 

Egy kiválasztott országrészekben végzett kutatás feltárta a koraszülöttség kockázati tényezőit, 

beleértve az általános és a helyi specifikumokhoz köthető kockázatokat egyaránt, mely a 

modellprogram alapját képezi. A modellprogram Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, Somogy 

Megyében, Budapest X., XVII., és XVIII. kerületében kerül megvalósításra, ahol a koraszületés 

előfordulási gyakorisága, a veleszületett fejlődési rendellenesség gyakorisága, és a betöltetlen 

háziorvosi, védőnői ellátás az országos átlag feletti. A kutatások eredményeként célzott intervencióra 

kerül sor, melynek első lépéseként elkészült a koraszületés prevenció módszertana. A 

modellprogramban sor kerül a résztvevő szakemberek módszertani oktatására. A program során az 

ellátórendszerben dolgozók szakmai ismereteinek napra késszé tétele, bővítése hozzájárul a 

várandósgondozás, illetve egészségügyi ellátás minőségének javulásához.  

Az ellátást igénybevevők egészségkultúrája, prevenciós attitűdje ennek köszönhetően javul, 

illetve fejlődik, ami jelentősen hozzájárulhat a koraszülés megelőzéséhez. Modellprogram keretében a 

résztvevő védőnők gondozottai körében célzott egészségfejlesztés, minimálintervenció történik 

egészséges táplálkozás, szenvedélybetegségek megelőzése, szűrővizsgálatok, stresszes életmód 

témákban, valamint étrend kiegészítő készítmény osztására kerül sor 10 000 várandós esetében 6 

hónapon át.  Az ellátórendszer feladata a koraszülés megelőzése prekoncepcionális gondozással, a 

tervezett fogamzás előtt a várandósság következtében előforduló szövődmények kockázatának 

felmérése, a szükséges beavatkozás biztosítása, ennek támogatására elkészült a családtervezés előtt 

álló párok tájékoztató füzete.  

  



 
 

 

A zöldtetők kialakítása számos előnnyel jár, amelyek közül kiemelendő a csapadékvíz- és pormegkötő 

képesség, a mikroklímára kifejtett kedvező hatás és a tájképi- esztétikai érték.  

Célunk volt annak megállapítása, hogy a zöldtetők befolyásolják-e a közegészségügyi és 

növényvédelmi szempontból jelentős rovarcsoportok gyakoriságát az épített környezetben. 

Megfigyeléseinket Budapesten, az OKI területén folytattuk, ahol egy szürke és egy piros homlokzatú 

épület tetején helyeztünk el színes (fehér, sárga és piros) tálcsapdákat. A szürke épület teteje is szürke 

volt, míg a piros épületen zöldtetőt alakítottak ki. A zöld tető 11,75 m magasan, a szürke színű épület, 

csapdái 19 m magasan helyezkedtek el. A csapdák méretei: alsó átmérő: 17,5 cm; felső átmérő: 23,5 

cm; magasság: 8 cm; űrtartalom: 2 liter. A tálcsapdákat víz és mosószer keverékével töltöttük fel és a 

nyári hónapokban hét közben pótoltuk az elpárolgott víz mennyiségét. A csapdázást 2017.06.08 –tól 

2017. 09.22-ig folytattuk. Hetente egy alkalommal, ugyanabban a napszakban történt a tálcsapdák 

ürítése. A fogott ízeltlábúakat 70%-os etil-alkoholban tároltuk, majd sztereo mikroszkóp segítségével 

válogattuk szét rend, illetve család szinten.  

A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a legtöbb rovaregyed mindkét épület 

esetében a sárga, a legkevesebb a piros színű csapdákban fordult elő. A tripszek, szúnyogok, legyek és 

hártyásszárnyúak egyedszáma egyaránt nagyobb volt a zöldtetőn elhelyezett csapdákban. Ennek 

lehetséges oka, hogy a növények jelenléte miatt vonzóbb volt e rovarok számára a zöldtető.  

  



 

 

2015-ben ismerkedtem meg az e-Bug program részeként működő „Játékos tudomány” 

oktatócsomaggal. Segítségével a gyermekek órai kereteken belül szórakoztató formában sajátíthatják 

el a megfelelő higiéné, a védőoltások és a felelősségteljes antibiotikum használatra vonatkozó alapvető 

ismereteket. 

A kezdeti sikerek után egyre nagyobb igény merült fel kötetlenebb kereteken belül való 

foglalkozásra. Óvodavezetők, önkormányzati egészségnapok-, táborok szervezői vették fel velem a 

kapcsolatot. Elkezdtem ezért keresni a lehetőséget a program szélesebb körű aktív kihasználására. 

Előadásommal bemutatom, hogy „Van élet a tableten kívül is!”. A közel négy évi munka 

tapasztalatai alapján, kreativitásomat előhozva lehet még érdekeset és újat mutatva lekötni, tudást 

átadni a gyermekeknek. A kötött órai struktúrához nem ragaszkodva, a „játékos tudományt” kicsit 

átgondolva, kivittem a foglalkozást a szabadba, nyári táborokba. Megfigyelésemben az intézményi 

visszajelzésekre, videofelvételekre, valamint a rendezvények alatt készült digitális képekre és 

kollégáim beszámolóira támaszkodtam.  Véleményem szerint a „Z” generációnak is át lehet adni a 

tudást hagyományos módon és eszközökkel. Annak ellenére, hogy ők már beleszülettek a digitális 

technológia világába és mások a tanulási szokásaik. Javaslom, hogy előnyként és ne hátrányként 

fogjuk fel a felgyorsult, és elgépiesedett világunkat. A korral haladni kell, de a gyermekek 

újdonságként, érdeklődve fogadják a jól bevált, „hagyományos” módszereket. 

  



 

 

A 2-es típusú diabétesz jelentőségét hangsúlyozza a Nemzetközi Diabetes Szövetség legfrissebb 

becslése, mely szerint minden 11. ember diabéteszes (425 millió). Nem csupán a prevalencia 

emelkedik jelentősen az 50-55 éves korcsoporttól, de a szövődmények innentől fordulnak elő 

gyakrabban. Az ellátás minőségének, a gyógyszerek fejlődésének és a kezelés személyre szabásának 

köszönhetően egyre csökken a mortalitás globális szinten a legtöbb betegség tekintetében. 

Magyarországon az átfogó trendek tekintetében eddig leírták a gyógyszerelés változását, valamint a 

betegség előfordulásának alakulását. Célunk, értékelni a háziorvosi ellátás minőségének fejlődését 

2008 és 2016 között. A Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Program (HMAP) keretén belül 

keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk 2008-ban. A kezdeti 1324 fős minta 1039-ra csökkent a 

nemválaszolók és a hiányos adatokkal rendelkezők kizárása után. A 2016-os keresztmetszeti vizsgálat 

(N=1280) szintén a HMAP-ra épült, melynek végleges minta elemszáma 1089. A leíró statisztikákon 

és egyváltozós elemzéseken túl, többváltozós logisztikus regressziós modell segítségével azonosítottuk 

a két év közötti változást. 

A női/férfi arány 1,04 (nnő=530, nférfi=509) volt 2008-ban, és 1,26 (nnő =608, nférfi =481) 

volt 2016-ban (p=0,026), az átlagéletkor (±SD) és a diabétesz fennállásának ideje 66,48 (±9,18) év és 

8,87 (±6,18) év (2008) vs 68,42 (±9,09) (p<0,001) és 10,15 (±6,73) év (p<0,001). Az átlagos HbA1c 

7,47% (±1,54%) vs 7,06% (±1,35%) (p<0,001). A HbA1c esetében jelentős javulás volt tapasztalható 

0,58 [0,48-0,70]. 

A minimális szocio-demográfiai eltérés ellenére, szignifikánsak a különbségek a HbA1c szintek 

tekintetében. Úgy tűnik, az ellátás minősége szignifikánsan javult, habár a betegek jobb általános 

paraméterekkel rendelkeznek, jóllehet a háziorvosoknak jobban oda kell figyelni a betegek nevelésére, 

egészségtudatosabbá tételére, és hangsúlyozni kell a szűrések fontosságát. Valamint a vérnyomás 

tekintetében jobban kellene ragaszkodni a szigorú nemzetközi irányelvekhez. 

  



 

 

Hazánkban a népegészségügyi mutatókat tekintve egyértelmű, hogy a mentális egészséggel 

kapcsolatos szolgáltatások hatékonyságának fejlesztése fontos feladat, ami egyaránt érinti a mentális 

betegségek prevencióját, a rizikó- és protektív faktorok ismeretét, a korai felismerést, diagnosztizálást 

és a hatékony kezelésbe vételt /irányítást. Ez társadalmi szinten a krónikus nem fertőző betegségteher 

csökkenését, – a komorbid szomatikus betegségeket is számításba véve – a népegészségügyi mutatók 

javulását, az egyének és családok szintjén jobb életminőséget, egészségtudatosabb attitűdöket és 

magatartást eredményez. 

Az előadásban az EFOP-1.8.0. projekt A.IV. számú, a lakossági mentális egészségtudatosság és 

támogató hálózat fejlesztésével foglalkozó munkacsoport feladatainak és eredményeinek bemutatásán 

keresztül adunk választ azokra a kérdésekre, hogy miért van szükség a mentális egészségfejlesztés 

erősítésére, milyen elméleti keretek között valósítható az meg, és milyen tevékenységek 

kapcsolódhatnak hozzá. 

  



 

A hajléktalanellátásban dolgozók munkájukból adódóan számos olyan fizikai és lelki hatásnak vannak 

kitéve, mely az egészségi állapotukat, illetve az egészségmagatartásukat kedvezőtlen irányba 

változtathatja.  

Felmérésünkben a hajléktalanellátásban dolgozók egészségi állapotát és egészségmagatartását 

vizsgáltuk, azzal a céllal, hogy adatokat szolgáltassunk a hajléktalanellátásban dolgozók egészségének 

javítását, megőrzését szolgáló programok és támogató környezet kialakításához. Az adatgyűjtést 559 

hajléktalanellátásban dolgozó kérdőíves felmérésével végeztük országszerte 51 településen a 

hajléktalanellátás különböző színterein. A megkérdezettek 61,2%-a nő, átlagéletkoruk 43,4 év. A 

válaszadók 17%-ának nagyon jó, 54%-ának jó volt a szubjektív egészségképe, a magasabb iskolai 

végzettségűek jobbnak értékelték egészségi állapotukat (p=0,001). Krónikus nem fertőző betegség 

34%-uknál fordult elő. A felmérést megelőző évben 75%-uk volt háziorvosánál. Az 

alkoholfogyasztási szokásokat tekintve a legtöbben (62%) az alkoholt ritkán fogyasztók közé 

tartoznak, a nagyivók aránya 4%. A válaszadók 37%-a dohányzik, közülük 31%-uk több mint egy 

doboz cigarettát szív el naponta. Táplálkozási szokásaik közül kiemelendő, hogy napi 

rendszerességgel csupán 41%-uk fogyaszt friss gyümölcsöt és 26%-uk friss zöldséget. Tápláltsági 

állapotukra jellemző, hogy többségük (58%) a túlsúlyos illetve az elhízott kategóriába tartozik 

önbevallott BMI értékek alapján.  

Kutatásunk eredményei rávilágítanak arra, hogy a felmértek egészségmagatartása javításra 

szorul, különösen a dohányzási és táplálkozási szokásaik tekintetében. Emiatt fontos cél lenne az 

egészségfejlesztésük illetve az egészségtudatosságuk növelése, egyfelől az egészségi állapotuk javítása 

és megőrzése céljából, másfelől a hajléktalanellátásban dolgozók a példamutató egészségmagatartásuk 

által a hajléktalan emberek egészségmagatartását is kedvezőbb irányba változtathatnák. 

  



 

 

Az Európai Unió független meteorológiai szervezete, az Európai Középtávú Időjárás Előrejelzési 

központ (ECMWF) fejleszti ki a Copernicus klímaváltozással kapcsolatos szolgáltatásokat. Egyik fő 

cél a klímaváltozás és egészség kapcsolatának bemutatása. Ennek érdekében az “Európai Egészség” 

projekt célja, hogy a klímaváltozás hatásai szempontjából legfontosabb végkimenetek jövőbeni 

alakulásának monitorozására indikátorokat fejlesszen ki az Európai Unió országai számára, különböző 

területi bontásban.  

Az indikátorok a következők: a legfontosabb indikátor allergén növények (éger, nyír, fűfélék, 

parlagfű) virágzása kezdetének és a pollenterhelés erősségének előrejelzése, továbbá a hő- és 

fagyhullámokkal kapcsolatos többlethalálozások, egyes vektorok által terjesztett betegségek alakulása. 

A fejlesztés során fontos cél az, hogy a végfelhasználók számára hasznos adatokat tartalmazó felületek 

készüljenek. A szezonális előrejelzéseket és a klíma projekciókat a Copernicus Projekt által kialakított 

Klíma Adatház fogja biztosítani. A projekt partnerek elsődleges feladata a végfelhasználók igényeinek 

felmérése és ennek alapján a legfontosabb indikátorok kiválasztása, figyelembe véve a Klíma Adatház 

és egyéb források adatelérhetőségeit. Az Európai Egészség internetes oldal egyrészt időjárási adatokat 

fog szolgáltatni a jövőre vonatkozóan többféle klímaszcenárió szerint különböző térbeli és időbeni 

felbontásban, másrészt lehetőséget biztosít arra, hogy beépített, vagy a végfelhasználó saját moduljai 

alapján indikátorokat származtasson és térképen jelenítsen meg. Az eredményeket a végfelhasználók 

időszakos és rendszeres jelentésekhez, helyi, regionális és országos helyzetértékelésekhez, továbbá 

különböző környezetegészségügyi szakpolitikai tervezésekhez tudják a jövően felhasználni. 

Az előadásban bemutatjuk a pollen indikátorok kifejlesztésének folyamatát. A projektet a 

Copernicus Climate Change Services támogatja (szerződésszám: 2017/C3S_422_Lot2_VITO/SC1) 

  



 

A salgótarjáni Kábítószer Egyeztető Fórum (továbbiakban KEF) és a Nógrád megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya kezdeményezéséhez csatlakozva önkitöltős kérdőíves módszerrel 

felmértük a Heves megyei 11. osztályos diákok legális és illegális szerhasználati szokásait. 

Vizsgálatunk ugyanazon kérdésekre keresett választ, mint az azonos időben Nógrád megyében zajló 

felmérés (jelenlegi használati szokások jellemzése, legális/illegális élvezeti szerek hozzáférhetősége, 

bizonyos kockázati és védő tényezők szerepe a szerhasználat kialakulásában, vagy annak 

megelőzésében), így előadásom szorosan kapcsolódik a hasonló című Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya által prezentáltakhoz. 

Előadásomban kitérek azokra a módszerekre, amelyekkel az önkitöltős, szenzitív kérdéseket 

érintő vizsgálat validitását szerettük volna javítani. Említésre kerül az adatbázis készítés során, az 

összevont szerhasználati mutató elkészítésének problematikája és egy lehetséges megoldása. 

Bemutatom azt az infografikát, amellyel - egy ingyenes web-es felülettel elkészítve - reményeink 

szerint a kor kívánalmainak jobban megfelelve tudtuk eredményeinket prezentálni a lakosság és a 

döntéshozók felé. Kiemelésre kerülnek a statisztikai módszerekkel igazolt védő tényezők, melyeket 

egészségfejlesztési munkánk során szeretnénk felhasználni. 

  



 

Magyarországon mintegy 20 évvel ezelőtt skandináv tanulmányok alapján dolgozták ki az emlőszűrés 

koncepcióját, az akkori legjobb tudásra és evidenciákra alapozva. Jelenleg az emlőszűrés az egyetlen 

működő szervezett népegészségügyi szűrés.  Az elképzelés alapja, hogy a népegészségügyi 

emlőszűréssel időben felfedezhető a rosszindulatú emlődaganatok jelentős része. A korai emlőrák jól 

kezelhető, akár meg is gyógyítható, így jelentősen csökkenthető az emlőrák miatti halálozás száma. 

Egy szervezett népegészségügyi szűrés tervezése során az egyik legfontosabb kérdés a szűrendő 

korosztály meghatározása. Függ a daganat biológiájától, a rendelkezésre álló szűrési és gyógykezelési 

lehetőségektől, a kezelések várható eredményétől, azaz a megnyerhető életévek számától, a 

rendelkezésre álló szűrő és gyógykezelési, rehabilitációs kapacitástól és természetesen az ország 

anyagi lehetőségeitől. 

A felsorolt tényezők alapján Magyarországon a 45-65 éves korosztályra terjesztették ki a 

szűrést. Előadásomban bizonyítom, hogy a daganat biológiáját kivéve valamennyi felsorolt tényező 

alapján indokolt és lehetséges az emlőszűrésbe bevonni a 65-70 éves korosztályt is.  

  



 

A rendszeres fizikai aktivitásnak tulajdonítható kedvező egészségi hatások miatt az egészségfejlesztési 

programok célkitűzései között gyakran szerepel a testmozgással töltött idő növelése. Városi 

környezetben azonban számolni kell a környezeti levegőminőség egészségre gyakorolt hatásával is, 

amelyek a levegő szennyezettségétől függően csökkenthetik a fizikai aktivitástól várható 

egészségnyereséget és így a programok gazdasági hatásai is kedvezőtlenebbek lehetnek. Az 

előadásban a fizikai aktivitás és a légszennyezés kombinált hatásaival foglalkozó egészség-

gazdaságtani modellek áttekintése mellett budapesti kerékpárutakon és futásra használt közterületeken 

történt mintavételek eredményei is bemutatásra kerülnek. Mostanáig csak Ausztráliában készültek 

olyan modellezésen alapuló elemzések, amelyek a két ellentétes hatást vizsgálták, ezek és a fizikai 

aktivitás növelésének tulajdonítható hosszú távú hatások eredményei alapján az aktív közlekedés 

részarányának növekedésétől jelenlegi tudásunk alapján egyértelműen hosszabb élettartamot 

várhatunk még a jelenlegi kültéri levegőminőség mellett is. Természetesen megfelelő védekezéssel 

(pl.: magas kisméretű aeroszol részecske koncentráció esetén maszk viselése kerékpározás során) a 

kedvezőtlen egészséghatások csökkenthetők, így a lakosság tájékoztatása kiemelt fontosságú. 

  



 
 

Magyarországon a szolgáltatott ivóvíz nagyrészt megfelelő minőségű (2017-ben a vizsgált minták 

87%-a kifogástalan volt mikrobiológiai szempontból) ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, 

hogy bizonyos esetekben továbbra is lehet fertőzőforrás a csapból kifolyó víz. Extrém időjárási 

körülmények között, vagy pl. csőtöréskor kórokozók juthatnak a hálózatba, de magában az 

elosztóhálózatban is elszaporodhatnak – jellemzően opportunista – patogének. A mikrobiális 

utószaporodás bizonyos esetekben már a gerincvezetékben megindulhat, az épületen belüli 

vízhálózatok azonban még nagyobb kockázatot jelentenek. Különösen a nagyobb épületek használati 

melegvíz-rendszere nyújt ideális körülményeket az opportunista kórokozók szaporodásához. 

Vizsgálatunk során arra kerestük a válaszokat, hogy milyen magas tápanyagigényű baktériumok 

fordulnak elő a hazai vízhálózatokban, amelyek jelenléte közegészségügyi kockázatot jelenthet, és 

milyen tényezők segítik a megtelepedésüket a nyersvíztől a fogyasztói csapig. Ennek során 15 

vízellátórendszerből összesen 100 vízmintát vizsgáltunk meg. A mintákból több mint 1200 törzset 

izoláltunk, ebből hozzávetőleg 750-et sikerült azonosítani. Az épületen belüli ivóvíz hálózatokban az 

Acidovorax és Pseudomonas nemzetségeket mutattunk ki a leggyakrabban és a legmagasabb 

csíraszámban. Meleg víz mintákból a Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa fajok, 

valamint az általános környezeti eredetű mikrobák (Micrococcus, Staphylococus nemzetségek) voltak 

a legjellemzőbb alkotók. Nyersvíz minták vizsgálata során komplex baktérium közösség figyelhető 

meg, ezekben a mintákban a fent említett, épületen belüli hálózatban magas koncentrációban 

megfigyelhető baktériumok nem, vagy nagyon ritkán mutathatóak ki.  

A hidegvíz minták esetében a legjellemzőbben előforduló baktériumok minimális kórokozó 

képességgel rendelkeznek. Ezzel szemben a melegvíz-hálózatokban kimutatott baktériumok között 

magasabb számban fordulnak elő potenciális kórokozók. Meglepő, hogy mindkét víztípusban aránylag 

magas csíraszámban és nagy gyakorisággal fordulnak elő a humán bőrflóra tagjai. Ez azt jelzi, hogy a 

vízhálózat a kifolyók felől is fertőződhet, és rezervoárjává válhat kórokozó törzseknek is (pl. kórházak 

esetében). 

  



 

Az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések (továbbiakban: kisberendezések) közegészségügyi 

szempontból engedélyköteles termékek. Az engedélyek kiadásához szükséges szakvéleményezést 

jelenleg az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) Vízhigiénés osztálya végzi. A szakvéleményezés 

során elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján a kisberendezések alkalmazása közegészségügyi 

kockázatot jelenthet, elsősorban a mikrobiológiai minőség romlása, illetve a nitrifikáció következtében 

megjelenő nitrit miatt. A közegészségügyi kockázatok a megfelelő karbantartás (rendszeres 

fertőtlenítés és szűrőcserék) és egyéb alkalmazási feltételek (pangó víz kifolyatása) betartása mellett 

csökkenthetők, így a lakosság tájékoztatása ebben a témában kiemelten fontos.  A szakvéleményezési 

tapasztalatok alapján összehasonlítottuk az azonosított kockázatok gyakoriságát a kisberendezés-

típusok, valamint a mikrobiológiai védelem típusa alapján. Az eddig az OKI-ban szakvéleményezett 

214 kisberendezés közül 85 esetében merült fel mikrobiológiai kockázat emelkedett telepszám 22°C 

érték, 21 esetben Pseudomonas aeruginosa baktérium jelenléte miatt. Nem megfelelő mikrobiológiai 

minőség miatt 3 kisberendezés, illetve 1 esetben a felülvizsgálat során tapasztalt nem megfelelő 

vízminőség miatt a további alkalmazást nem javasoltuk. A nitrifikáció kockázatát tekintve 58 

kisberendezés esetén volt kimutatható nitrit tartalom, 39 esetében ammónium tartalom.  

Az OKI-ban elindult EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt egyik témája az ivóvíz általi Pb 

expozíció, illetve csökkentési lehetőségeinek vizsgálata. Bizonyos típusú kisberendezések, elsősorban 

a vízlágyító gyantát, zeolitot, aktívszén töltetet, fordított ozmózis (RO) membránt tartalmazók 

alkalmasak lehetnek az ivóvíz Pb tartalmának csökkentésére. 10 kisberendezést tervezünk vizsgálni 3-

3 különböző vízminőségű telepítési helyen. Az ólomeltávolítási képesség mellett a közegészségügyi 

kockázatokat is vizsgáljuk 6 hónapos nyomonkövetéssel, amely során az ólom tartalom mellett 

vizsgálni fogjuk a kezeletlen és kezelt víz mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai és kémiai minőségét 

is.  

 



 

 

A Policisztás Ovárium Szindróma (PCOS) ma minden tizedik nőt érinti. A betegség nagy mértékben 

hajlamosít az inzulinrezisztenciára és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására. Bár a nők nagy 

arányban érintettek, a szindrómában mégis  arányaiban kevesen figyelnek oda az komoly 

szövődményekre. A 2-es típusú cukorbetegség kockázata viszont megfelelő életmóddal csökkenthető. 

Ebbe az életmódba beletartozik az étkezés és a mozgás mellett a megfelelő étrendkiegészítők 

fogyasztása is, melyek közé tartoznak a gyógygombák is.  

  



 

Az Országos Közegészségügyi Intézet szakmai vezetésével az EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítása 

2017-ben indult. Jelen program Magyarországon eddig nem követett, a NAT előírásait figyelembe 

vevő módszer (státusz és igényfelmérő kutatás – tananyag- és módszertanfejlesztés – modellprogram – 

e-alapú módszertani képzési anyag és weboldal) alapján dolgozza ki a 7 – 18 évesek számára alapvető 

egészségmagatartással összefüggő, koherens (holisztikus megközelítésű) tananyagot, amelynek 

átadásához módszertan kidolgozása is társul. Az oktatási rendszerbe beemelhető egészségfejlesztés 

lehetővé teszi a középiskolás évek befejeztével az alapszintű ismeretek konvertálását a felnőtt kor 

küszöbéhez érő fiatalok egészségmagatartásában.  

Az ún. tématömbök, tehát a tananyag fejlesztés elkészítése a kutatási eredmények figyelembe 

vételével történik. Megtörténik a korábbi konstrukciókban megvalósult, tehát már meglévő és a 

projektben létrehozott tananyagok felülvizsgálata, továbbá adaptálása a diákok nyelvezetéhez, 

valamint átdolgozásuk óravázlatokká annak érdekében, hogy a gyakorlati alkalmazás során szerzett 

ismeretek beépítésével valóban a mai magyar közoktatás rendszerébe illeszthető és ott hatékonyan 

alkalmazható tananyag készüljön.  Az iskolák számára olyan módszertan kerül kialakításra, mely az 

adott iskolára adaptálható iskolai egészségfelméréstől, helyzetértékeléstől, a prioritások 

meghatározásától kezdve az egészségfejlesztés éves programjának kidolgozásán át a programok 

megvalósításáig és értékeléséig egységes keretrendszerbe helyezi az egészségfejlesztés egyes szakmai 

elemeit.  

- Egészségfejlesztő Iskolák Hálózat felállítása – 100 általános és középfokú iskola, megközelítőleg 

25.000 diák részvételével országos lefedettséggel - intézményenként 2-4 fő 

koordinátor/kapcsolattartó részvételével. 

- Módszertani felkészítő foglalkozások megtartása a modellprogramban résztvevő iskolák jelentkező 

pedagógusai számára. 

- Modellprogram megvalósítása. 

- Megadott szempontrendszer szerinti értékelés a szakemberek (egészségügyi team) részéről 

-  Tananyag újraszerkesztése, véglegesítése a visszajelzések figyelembe vételével.  



 

 

Hazákban egy országos felmérés adatai szerint a serdülők 15%-a túlsúlyos vagy elhízott, 80%-uk 

keveset mozog. A helytelen táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód és az elhízás a serdülők 

egészségét leginkább veszélyeztető rizikófaktorok. Ebből kifolyólag a fiatalkorúak egészségnevelése 

és egészségmagatartásának fejlesztése kulcsfontosságú, amihez kiváló lehetőséget kínálnak az egyén- 

és közösségformáló tevékenységnek is helyet adó kollégiumok. A kutatásunk alapját egy 2015-ben 

három civil szervezettel együttműködésben középiskolai kollégisták számára kidolgozott 

egészségnevelési program adta, melynek során 9 középiskolában 143 diák adatait vettük fel saját 

szerkesztésű kérdőív segítségével. A válaszadók egy harmada csak megfelelőnek vagy rossznak ítélte 

meg egészségi állapotát. Az egészségkép negatív megítélése a szak- és szakközépiskolás tanulók, 

valamint a Dél-Dunántúlon élők körében gyakoribb volt (p=0,025). A diákok 95%-a úgy érezte, 

nagyon sokat vagy sokat tehetne egészségéért, ennek ellenére több, mint felük 

egészségmagatartásában ez nem tükröződött. Azok a tanulók, akik saját bevallásuk szerint nagyobb 

figyelmet fordítottak egészségükre, jobbnak ítélték meg egészségi állapotukat (p<0,001). A rendszeres 

testmozgást csaknem az összes válaszadó fontosnak tartotta, ennek ellenére egyharmaduk csak keveset 

vagy egyáltalán nem mozgott. A vizsgált diákok 93%-a szerint fontos a rendszeres zöldség- és 

gyümölcsfogyasztás, ugyanakkor ez közel felük táplálkozási szokásaiban nem tükröződött. A napi 

ajánlott rostbevitel szempontjából fontos, teljes kiőrlésű kenyérféleségeket 16,1%-uk teljesen mellőzte 

étrendjéből. Élelmiszerfogyasztási szokásaik alapján cukorbevitelük magas volt, édességeket és cukros 

üdítőitalokat 25%-uk naponta evett. Az egészségtelen táplálkozási szokások a vizsgált populációra 

egységesen jellemzőek voltak, ez alól nem képeztek kivételt az egészségtudatos tanulók sem 

(p=0,948). Eredményeinkből kiderül, hogy bár a középiskolások rendelkeztek ismeretekkel az 

egészséges életmóddal kapcsolatban ezek egészségmagatartási szokásaikban nem tükröződtek. A 

serdülők egészségének hatékony fejlesztése érdekében, a jelenleg zajló frontális egészségnevelés 

helyett, a viselkedés modifikálását célzó intervenciós programok kidolgozására van szükség. 



 

A klórozás az egyik leggyakrabban alkalmazott vízkezelési eljárás Magyarországon. Részint  

fertőtlenítőszerként alkalmazzák, másrészt a törésponti ammónia mentesítésben oxidálószerként. A 

mélységi rétegvizeink gyakran nagy koncentrációban tartalmaznak ammóniumot, ami az ivóvízkezelés 

vagy -elosztás során nitritté alakulva egészségkockázatot jelenthet. Az ammónium törésponti 

oxidációját szinte kizárólag klórgázzal vagy nátrium-hipoklorit-oldat adagolásával végzik, mely során 

a fertőtlenítésnél alkalmazott vegyszerdózis többszörösét adagolják a tisztítandó vízhez. Ennek 

következtében a különböző klórozási melléktermékek az átlagosnál nagyobb mennyiségben 

keletkezhetnek, illetve új típusú vegyületek (pl. klór-aminok) is megjelenhetnek.  

Munkánk során 12 ivóvízellátó rendszert vizsgáltunk, ahol törésponti klórozáson alapuló 

ammóniamentesítést alkalmaznak. A vizsgált paraméterek között szerepeltek a szerves klórozási 

melléktermékek (trihalometánok (THM), haloecetsavak (HAA) és haloacetonitrilek (HAN), továbbá a 

szervetlen melléktermékek közül a monoklór-amin, és a kötött aktív klór. Minden mintavételi 

helyszínen mintát vettünk nyersvízből, technológiai vízből (különböző pontokon), a hálózatra adott 

vízből és fogyasztói ponton. 

Valamennyi helyszínen a THM-ek koncentrációja volt a legnagyobb a vízmű kimenő pontján 

gyűjtött mintákban 14,7μg/L és 143 μg/L között változott; ezt követték a HAA-ak és a HAN-ek. A 

vizsgált helyszínek 66%-ában a fogyasztói ponton vett vízben mért THM-koncentráció meghaladta a 

hatályos magyar határértéket. Erős korrelációt találtunk a melléktermékek koncentrációja (THM, 

HAA, HAN, AOX) és a nyersvíz TOC-tartalma (r>0,6) valamint hőmérséklete (r>0,55) között. 

Általánosságban a klórozott melléktermékek a dominánsak, ha azonban a nyersvízben a Br--

koncentráció magasabb (cBr->0,2 mg/L), akkor a brómozott melléktermékek az összes melléktermék 

akár 50 %-át tehetik ki. A technológia monitorozása alapján a melléktermékek főként a törésponti 

klórozásnál képződnek, azonban sok esetben a hálózati melléktermék-képződés is jelentős, különösen 

ahol nagyobb a maradék szabad klór koncentráció és a tartózkodási idő. A vizsgált helyszíneken az 

alkalmazott aktív szén adszorberek tisztítási hatásfoka a legtöbb esetben igen alacsony volt (η<20%). 

 



 
 

A melanomás esetek incidenciája és magas halálozási aránya világszerte, így Magyarországon is nő. A 

kockázati tényezőket a Napból érkező UV sugárzás túlzott expozíciójában és a bőrtípuson túl 

viselkedésbeli tényezőkben kell keresni, ugyanis a napsütötte bőrszín megszerzése és annak 

hosszantartó fenntartása, így a szoláriumhasználat is közreműködnek a melanoma kialakulásában. A 

melanoma időbeli és térbeli vizsgálatának első lépéseként a nemre és korra jellemző sajátosságokat, és 

megyékre jellemző megbetegedési gyakoriságok eloszlását vizsgáltuk.  

A Központi Statisztikai Hivataltól származó, 1996-2016-ra vonatkozó melanoma (BNO-10: 

C43) halálozási és az Országos Onkológiai Intézettől (Nemzeti Rákregiszter) származó 2001-2013-ra 

vonatkozó incidencia (BNO 10: C43 D03) adatokat értékeltük nemi és korcsoportos bontásban (0-100, 

15-59 évesek) országosan, valamint megyeszinten (50-69 éves és 70 év feletti  bontásban).  

Az országos idősoros elemzés alapján mindkét nemben a 60 évnél idősebb korosztályra 

jellemző a magas halálozás. A férfiak körében magasabb halálozási arány figyelhető meg, mint a nők 

körében a teljes időszak alatt, a trend enyhén csökkenő, a 15-59 évesek körében nagyobb mértékű a 

csökkenés. A nőknél hasonló tendencia figyelhető meg. A standardizált incidencia arányszámokat 

vizsgálva megállapítottuk, hogy 2001 óta folyamatosan növekszik a melanoma mindkét nemben; a 

nőknél gyakrabban fordult elő és minden korosztály érintett.  A férfiaknál inkább a 60 évnél 

idősebbeket érinti ez a megbetegedés.  Megyei bontásban, a melanomás esetek nyers incidenciájának 

eloszlását 3 5-éves periódusokra osztva (2001-2005, 2006-2010 és 2011-2013) vizsgáltuk különböző 

korcsoportokban. Mindkét nemben a 70 évnél idősebbek körében a legmagasabb a  megbetegedés a 

teljes időszakra nézve. Férfiaknál Budapesten és Zala megyében a legmagasabb az incidencia a teljes 

vizsgált időszakban az 50-69 és a 70 éves korcsoportban is. Nőknél szintén Zala megyében 

kiemelkedően magas a melanoma incidenciája mindkét korcsoportban. A megbetegedés incidenciája 

megyei szinten változatos képet mutatott, és nemre jellemző, hosszútávú trend állapítható meg. Az 

egyes megyékre jellemző magas incidencia okai és járásonkénti eloszlása további alapos elemzést 

igényel. 

  



 

Az egységes közegészségügyi hatóság megszűnésével az ÁNTSZ több hatáskört is elveszített, többek 

között az élelmiszer higiéné és az élelmiszer-biztonság szakterületeket is. Az élelmiszeripar 

vonatkozásában csupán a táplálkozás-egészségügy, és a közétkeztetés hatásköre maradt meg, így 

ezekben az egységekben a közegészségügyi jelenlét rohamosan lecsökkent. Elsősorban csak 

társhatósági megkeresésre kerülnek látókörünkbe az élelmiszeripari egységek. A helyzetet tovább 

nehezíti, hogy az élelmiszerlánc területén hatáskörmegosztás van a biocidokkal kapcsolatosan a 

NÉBIH-hel. A NÉBIH rendelkezik laboratóriumi háttérrel a biocidok vizsgálatára. 2014-ben és 2015-

ben a NÉBIH-től folyamatosan kaptunk áttételeket kifogásolt mikrobiológiai hatásosságú biocidok 

kapcsán. Emiatt Népegészségügyi Főosztályunk 2016-ban saját kémiai biztonsági munkatervi 

feladatot határozott meg a járások számára.  

A munkaterv célja, hogy az élelmiszerlánc területén megnöveljük a kémiai biztonsági 

ellenőrzések számát és megerősítsük a szakmai felügyeletet. A Főosztály által elkészített egységes 

segédlet alapján végezte el minden járás a felmérést 2016-ban, és 2017 első félévében. A következőket 

vizsgálák: az ellenőrzött egység fő tevékenysége; a biocidokkal végzett tevékenység vizsgálata; 

kémiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalók vizsgálata; kémiai kóroki tényezők okozta balesetek 

vizsgálata; biocidok tárolása, felhasználása, lejárati idejének betartása, hatásspektruma, OTH engedély 

megléte; kémiai biztonsági dokumentációk vizsgálata; a biocidok engedélyezett területen való 

felhasználása; illetve a címkézési előírások betartása, teljesítése a gyártó/forgalmazó részéről. 

Előadásunkban fenti munkatervi feladat teljesülését, az ellenőrzések tapasztalatait, a megtett 

intézkedéseket és a megfogalmazódott megoldási javaslatainkat kívánjuk bemutatni.  

  



 

Napjaink 80-90%-át belső terekben töltjük. Az általános iskolák beltéri levegőjének minősége 

kiemelkedő fontosságú a gyermekek egészséges fejlődésében, mivel a diákok átlagosan napi 6 órát 

töltenek az osztálytermekben. A nem megfelelő levegőminőség negatívan befolyásolja a gyermekek 

közérzetét, károsan hat a koncentráló-, és teljesítőképességükre, valamint légúti- és egyéb 

megbetegedéseket is okozhat. 

Az InAirQ elnevezésű nemzetközi projektben konzorciumvezetőként vesz részt az Országos 

Közegészségügyi Intézet. A projekt célja többek között a levegőminőség vizsgálata iskolákban, illetve 

olyan akciótervek kidolgozása és tesztelése, melyek a beltéri levegőminőség javítását célozzák. Ezen 

célok megvalósításához felméréseket végeztünk 5 közép-európai országban (Cseh Köztársaság, 

Lengyelország, Magyarország, Olaszország és Szlovénia). A 2017-2018-as fűtési időszak alatt 

összesen 64 általános iskolában vizsgáltuk a beltéri, illetve kültéri levegőminőséget. A mintavételt és a 

helyszíni méréseket tanítási időben végeztük iskolánként 5 napon át. A beltéri légszennyező anyagok 

közül meghatároztuk az aldehidek, illékony szerves vegyületek, kisméretű aeroszol részecskék 

(PM2.5), radon és szén-dioxid koncentrációját. A felmérés ideje alatt néhány fizikai paraméter 

(hőmérséklet, relatív páratartalom) alakulását is nyomon követtük, melyek befolyásolják 

komfortérzetet.  

Nem tapasztaltunk jelentős eltéréseket az aldehidek és illékony szerves vegyületek esetén a 

résztvevő országok között. Ez alól kivételt képez a benzol, mely a vizsgált 12 olaszországi iskola 

közül 10 osztályteremben meghaladta az Európai Bizottság által kültérre meghatározott határértéket (5 

μg/m3). A formaldehid beltéri koncentrációja minden esetben meghaladta a kültéri értéket, azonban 

egyik esetben sem érte el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt irányértéket (100 

μg/m3). A vizsgált osztálytermekben a szén-dioxid koncentrációja több esetben is magas volt (az átlag 

érték 1330 ppm volt), jelezve a nem megfelelő szellőztetést. A komfortérzetet befolyásoló 

paraméterek közül a relatív páratartalom sok esetben nagyon alacsony volt (<40%), mely 

egészségkárósító hatású is lehet. Az iskolákban mért radonszintek a WHO által javasolt határérték 

(100 Bq m-3) körüliek vagy alattiak voltak, kivéve néhány osztályteremet Lengyelországban, 

Magyarországon és Szlovéniában. 

 



 

 

Korunk igényeinek megfelelően a biztonságosság és az étrend-kiegészítőktől várható hatás 

biztosításán kívül még a gazdaságosság is termékfejlesztésünk fő célja. A biztonságosság két fő 

eszköze a bio-minősítés teljesítése (különösen a nehézfém szennyezés kiküszöbölése miatt) és a 

minőségbiztosítás. Az optimalizált kivonatolási eljárás pedig a gazdaságosságot szolgálja. Ez az 

érdeklődésünk középpontjában álló mind az öt gomba faj: a shiitake (Lentinula edodes Berk.), 

pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum Kars.), bokrosgomba (Grifola frondosa Dicks.), kínai 

hernyógomba (Cordyceps sinensis) a mandulagomba (Agaricus blazei Murill.) esetén rendkívül 

fontos, hiszen mindegyik tartalmaz értékes hidrofill (pl. poliszacharidok és peptidoglikánok) és lipofill 

(pl. triterpének) anyagokat. 

Előadásunkban az alapanyagok (spóra, micélium, gombatest) speciális termesztésén keresztül, a 

bio-minősítés, és a modern elvárásoknak megfelelő, többlépéses kivonatolási eljárás 

minőségbiztosítása kerül bemutatásra. Felhívjuk a figyelmet a kétféle frakcionálási eljárás során nyert 

hatóanyagok homogenizálásának fontosságára. 

  



 

A 2017-es év megyénkben a kanyaró éve volt. Románia kiemelkedő érintettsége miatt több behurcolt 

kanyarós esetet regisztráltak Magyarországon. Bács-Kiskun megyében 2017. július 11. és október 27. 

között összesen kilenc megbetegedést jelentettek. Közülük hat beteg Magyarországon tartózkodó, 

Romániából érkező személy volt, és három fő egészségügyi dolgozó. Hat megbetegedés - kettő illetve 

négy esettel- járványos formában, három szórványosan fordult elő. A betegek közül öt személy 

korábban nem részesült kanyaró elleni védőoltásban, két személy oltottsága ismeretlen volt, egy fő 1 

oltással, az első beteget szállító mentőápoló kettő oltással rendelkezett. 

Valamennyi betegünknél mikrobiológiai vizsgálattal igazolódott a fertőződés, klinikai mintából 

történő nukleinsav kimutatás és kanyaróvírussal szembeni specifikus IgM ellenanyagok kimutatása is 

alátámasztotta az aktuális morbilli fertőzést.  A járványügyi vizsgálat során a fertőzőforrás kutatás 

eredményeként megállapítottuk, hogy - egy ismeretlen eredetű megbetegedés kivételével - 

Romániából érkező családokban előfordult kanyaró megbetegedéssel, vagy romániai látogatással 

összefüggésbe hozhatók voltak eseteink, azaz import eredetűek, vagy import esettel összefüggőek. 

A betegellátás első vonalában dolgozók kockázata a fertőződés vonatkozásában jelentősen 

magasabb, mint az átlag népesség többi tagjáé (az orvosok megbetegedési kockázata nyolcszorosa, 

nővéreké háromszoros). A területünkön előforduló megnövekedett esetszám indokolttá tette, hogy a 

megyei egészségügyi dolgozók részére is biztosítva legyen az ellenanyag vizsgálat, és a nem 

megfelelő védelemmel rendelkezőknek térítésmentes védőoltás lehetősége. Az elvégzett 

szeroepidemiológiai vizsgálatok alapján a dolgozók 70,9%-a bizonyult védettnek, 18,7%-uk fogékony, 

és 10, 4% rövid távon védett.     

  



 
 

 

A légszennyezettség okozza a környezeti eredetű betegségteher jelentős részét napjainkban. Az 

Egészségügyi Világszervezet becslései szerint Magyarországon a halálesetek közül majdnem minden 

tizedik a légszennyezettséggel kapcsolatos. Egészséghatás szempontjából a légszennyezők közül a 

legfontosabb szerepe a kisméretű aeroszol részecskéknek van. Ezen részecskék koncentrációja számos 

esetben meghaladja az Európai Bizottság által meghatározott napi határértéket, főleg a fűtési 

időszakban.  Ennek megfelelően a kültéri levegőminőség javítását célzó újabb intézkedések 

bevezetése szükséges. A mai kor embere idejének akár 80-90%-át is belső terekben tölti, így a beltéri 

levegőminőség is kiemelt fontosságú. Az épületek levegőminőségét a kültéri levegő minősége mellett 

a légcsere mértéke és a légszennyezők beltéri forrásai is meghatározzák. Ezen források jelentősen 

függnek a beltéri környezet típusától, így az otthonok, iskolák, irodaépületek és uszodák esetén is más 

és más légszennyezők lehetnek meghatározóak. A beltéri levegőminőség jelenleg nem szabályozott, 

azonban az Egészségügyi Világszervezet és néhány európai uniós ország is irányértékeket fogalmazott 

meg számos légszennyező esetén.  Kihívást jelent a szakemberek számára egy vegyületre felmérni a 

teljes környezeti expozíciót és meghatározni a hozzá tartozó egészségkockázatot. A humán 

biomonitoring vizsgálatok, azaz a szervezetbe különböző expozíciós utakon keresztül bejutott 

vegyületek biomarkereinek meghatározása, lassan nélkülözhetetlen elemei lesznek a környezet-

egészségügyi felméréseknek. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan jelentek meg újabb és újabb 

vegyületek, melyekről a későbbiekben kiderült, hogy az emberi szervezetre károsak. A beltéri 

levegőminőség kapcsán számos új vegyületcsalád (pl.: új típusú lágyítószerek) került előtérbe az 

elmúlt néhány évben. A technológia fejlődésével az új termékek (pl.: elektromos cigaretta, 3D 

nyomtatók) által okozott egészségkockázatok felmérése is szükséges. Néhány, korábban már ismert 

szennyező újra a középpontba került (pl.: azbeszt). Napjainkban az analitikai méréstechnikák 

lehetőséget biztosítanak olyan vegyületek meghatározására is, melyek korábban nem voltak 

mérhetőek.  

A levegőminőség monitorozása és az egészségkockázatok meghatározása 

nélkülözhetetlen a betegségteher csökkentésében. A környezet-egészségügyi felmérések 

lehetőséget biztosítanak különböző stratégiák kidolgozására és intézkedések bevezetésére. 

 
  



 
 
 

Életünk közel 80-90%-át beltérben töltjük, ezért a megfelelő levegőminőség biztosítása kiemelkedően 

fontos. Az általános iskolás gyermekek átlagosan hat órát töltenek az iskolában hétköznaponként. Az 

InAirQ projekt keretében célul tűztük ki 16 hazai általános iskola egy-egy kiválasztott 

osztálytermének vizsgálatát biológiai légszennyezők felmérése érdekében. A vizsgált osztálytermeket 

3-4. osztályos tanulók használták. Összehasonlításként a kültéren is mintát gyűjtöttünk. A 

levegőminták gyűjtése Andersen típusú egylépcsős mintavevővel (MAS 100) történt 1 percig, 100 

l/perc áramlási sebességgel. Két bakteriológiai és két gombamintát gyűjtöttünk mind az 

osztálytermekből, mind az iskolaudvarokból. A mintavételezés tanóra közben, zárt ablakok és ajtók 

mellett zajlott. A minták feldolgozása tenyésztéssel történt: baktériumok esetében véres agaron, 37°C-

on, 3 napos inkubációs idővel; gombák esetében malátakivonat agaron (2% kloramfenikollal), 25°C-

on, 5 napig. Baktériumok esetében összkoncentrációt (CFU/m3) mértünk. Gombák esetében 

meghatároztuk a taxonokat morfológiai jellemzők alapján (Zeiss Jenaval fénymikroszkóp 400 × 

nagyításán), majd az egyes taxonok koncentrációját mértük (CFU/m3).  

Minden vizsgált osztályterem baktérium koncentrációja jelentősen meghaladta az irányértéket. 

Az iskolák 64%-ában a beltéri gombakoncentráció nem haladta meg a kültéri értéket, tehát eredetük 

nem beltéri. Hat iskola esetében a talált gombataxonok koncentrációja elérte, illetve meghaladta a 

javasolt irányértéket, mely beltéri forrásra utal. Összesen 18 gombataxont azonosítottunk. A következő 

taxonok magas koncentrációban fordultak elő: Acremonium sp., A. sect. Versicolores, Penicillium sp., 

P. digitatum. A baktérium koncentráció csökkentésére célszerű a túlzsúfoltság megszüntetése, jól 

átszellőző termek biztosítása. A beltéri penészedés esetében fontos az épület átvizsgálása, a kiváltó 

okok megszüntetése, a penészgomba telepek és a kiszóródott spórák eltávolítása. 

 

  



 

A mentális elsősegély a krízishelyzetbe került személyek felismerését és adekvát megsegítését jelenti, 

melynek fő célja a későbbi mentális zavarok megelőzése és a megfelelő szakmai segítséghez juttatása. 

Ez a segítségnyújtás bármilyen szakmai háttérrel végezhető.  

Az EFOP 1.8.0 projekt mentális egészséggel foglalkozó munkacsoportja TTT (Train the 

Trainer) képzés keretén belül adja tovább a mentális elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati alapjait 

az Egészségfejlesztési Irodákban dolgozó pszichológusok számára, akik a megszerzett tudást 

továbbadják a területükön dolgozó ún. kapuőr funkciót betöltő szakembereknek. 

  



 

Az Országos Közegészségügyi Intézetben (OKI) indult Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” c. EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-

00001 c. pályázatnak egyik része a lakosság ivóvíz eredetű ólom expozíciójának felmérése és 

értékelése. Az ólom az egészségre ártalmas nehézfém, emberre gyakorolt hatása már régóta közismert. 

A program célja, hogy az ivóvíz általi ólom expozíció mértéke ne csak becsülhető legyen, hanem 

konkrétan vizsgálatok alapján értékeljük, így a lakosság és intézmények számára lehetőség van 

országos szinten a saját csapvizüket ólomtartalmának bevizsgáltatására a „Nyitott Laboratórium” 

program keretein belül. A programba elsősorban a kockázati csoportokba (várandósok, kisgyermeket 

nevelők, régi épületekben élők) tartózók tudnak jelentkezni. A részt vevő lakosok egy egyszerű 

mintavételi utasítás előírásait követve saját csapvizükből mintát vesznek, amit eljuttatnak vizsgálat 

céljából az OKI-ba. 

A résztvevők a vízmintákkal együtt egy kockázatfelmérést segítő adatlapot is beküldenek, 

amelyben alapvető kérdésekre válaszolnak a mintavételi hellyel, a lakás vagy ház ivóvízhálózatával, 

illetve vízfogyasztási szokásaikkal kapcsolatban. A mérési eredmények alapján a lakosok egyénre 

szabott tanácsokat kapnak, kitérve az ólomterhelés csökkentésének átmeneti megoldásaira.  

A program 1 éves időtartalma alatt több mint 800 mintavételi helyről érkezett mintapárban 

határoztuk meg az ólomkoncentrációt. A mintapárok tartalmaznak egy csapnyitási, illetve egy 1 perces 

folyatás után megvett mintát is. A minták az ország összes megyéjéből, és a Főváros minden 

kerületéből érkeztek, több mint 170 településről.  

Az eredmények alapján látható, hogy a régi építésű házakban, ahol a belső hálózatban még 

jelentős az ólom vezetékek előfordulása, sokkal nagyobb arányban fordultak elő a határértéket 

meghaladó eredmények, mint az újabb építésű épületekben.  A vonatkozó határértéket a „201/2001. 

(X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" határozza 

meg 10 µg/l-ben. A mért értékekből az is jól kirajzolódik, hogy a folyatás hatására jelentősen csökkent 

az ólom koncentrációja a mintapárok nagy részénél.  

  



 

Az egészségfejlesztési hálózat jövőbeli működési modelljének fejlesztésekor munkacsoportunk 

számos fejlett ország népegészségügyi rendszerét elemezte. A nemzetközi példák elemzésének 

tapasztalata az, hogy minden fejlett országban több szintű – a közigazgatási rendszerhez illeszkedő – 

feladatmegosztáson alapuló rendszer működik. Az egyes működési szinteken számos szervezet és 

szereplő tevékenykedik, különböző funkciókat látnak el, azonban tevékenységeiket összehangoltan 

végzik. Fontos tapasztalat továbbá a hálózatos működési forma: ennek során az azonos működési 

szintek szervezetei és/vagy a különböző működési szintek szervezetei egyaránt hálózatokba 

tömörülnek, partnerségeket és együttműködéseket alakítanak ki. A hálózatok és együttműködések 

kialakításának számos célja lehet: tudás és információ megosztás, az erőforrások megosztása, továbbá 

a tevékenységek koordinálása és összehangolása, közös tervezés, érdekképviselet, közös ismeret és 

tudásfejlesztés. Az egészségfejlesztési hálózat tagjai olyan szervezetek, amelyek különböző működési 

szinteken, összehangolt tervek szerint végeznek egészségfejlesztési tevékenységeket. Az 

egészségfejlesztési hálózat csomópontját képezi országos szinten az Egészségfejlesztési Hálózati 

Központ, térségi szinten a térségi koordinátor, közösségi szinten az egészségfejlesztési iroda, a 

hálózati csomópontokhoz pedig csatlakozhatnak egészségügyi szolgáltatók és egyéb 

egészségfejlesztést végző szervezetek. A hálózati csomópontok közötti kapcsolatokat 

feladatmegosztást előíró jogszabályok, a többi tag tevékenységét a két- vagy többoldalú 

megállapodások határozzák meg. A hálózat tagjai lehetnek például országos szinten az 

egészségügyi/népegészségügyi háttérintézmények, kutatóhelyek, minisztériumok, egyetemek, térségi 

szinten a megyei önkormányzatok és hivatalok, járási szinten a járási és települési önkormányzatok, 

oktatási és szociális intézmények, járási kormányhivatalok, sportszervezetek, gazdasági és nonprofit 

szervezetek, egyéni szinten pedig a lakóhely közeli egészségszolgáltatók.  Az egészségfejlesztési 

hálózat létrehozásának és működtetésének célja a különböző szinteken megvalósuló szakmai munka 

összehangolása, a hálózati tevékenységek támogatása, fejlesztése. Az egészségfejlesztési hálózat 

irányítási rendszere illeszkedik a lakóhely közeli egészségszolgáltatások irányításához. 

 



 

A hazai ivóvízminőség szempontjából az elmúlt évek sok tekintetben jelentős változást hoztak. Az 

Ivóvízminőség-javító Program hatására jelentősen csökkent a célparaméterek (arzén, bór, fluorid, 

ammónium), illetve a járulékosan kezelt jellemzők (vas, mangán) szempontjából kifogásolt 

ivóvízminták aránya, de ezzel párhuzamosan egyéb kockázatok jelentkeztek az érintett településeken 

(elsősorban az indikátor mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai paraméterek, és a klórozási 

melléktermékek terén). Új elem az ivóvízminőségi vizsgálatokban a radioaktivitás paramétereinek 

kötelező mérése. Az adatok országos szinten nagy változatosságot mutatnak, elsősorban a vízbázisok 

jellegével összefüggésben.  

2018. év elején elindult az európai uniós ivóvíz irányelv felülvizsgálata, amely a hazai 

szabályozás szempontjából is meghatározó lesz. A módosítás egyik központi eleme a kockázatalapú 

szemlélet kiterjesztése, amely kiegészítené a Magyarországon már jelenleg is alkalmazott 

ivóvízbiztonsági tervezést a vízbázisok veszélyelemzésével, és az elosztóhálózatok 

kockázatértékelésével. A kötelezően vizsgálandó paraméterek listája is várhatóan bővülni fog, 

elsősorban a fertőtlenítéssel összefüggő, és egyes antropogén szennyezőkkel.  

A kockázatalapú megközelítéssel magasabb szintű egészségvédelem biztosítható, mivel a 

veszélyek már azelőtt felismerhetőek és kezelhetőek, hogy elérnének a fogyasztókig. Emellett 

nagyobb rugalmasságra van lehetőség az ellenőrző vizsgálatok terén is, mivel a mintavételi gyakoriság 

és a vizsgált anyagok köre az ivóvízellátórendszer sajátosságaihoz igazítható. Ugyanakkor a 

kockázatszemlélet nagyobb felelősséget ró mind az ivóvízszolgáltatókra, mind a népegészségügyi 

hatóságra, mivel a kockázatok értékelése során a rendeletileg nem szabályozott „hagyományos” és 

„új” szennyezőket is figyelembe kell venniük. Az ehhez szükséges módszertan és útmutatás 

kidolgozása országos szintű feladat. A határértékkel nem rendelkező anyagok egészségkockázat 

értékeléséhez mennyiségi kockázatbecslő módszerek alkalmazása szükséges.  

  



 

Becslések szerint az influenza évente 4 millió súlyos – pneumoniával, meningitissel, myocarditissel 

járó – megbetegedést és 300–600 ezer halálesetet okoz világszerte. A WHO influenza immunizációs 

stratégia célja 2020-ra fokozni a vulnerábilis populáció és az őket veszélyeztetők védelmét. Az 

egészségügyi dolgozók hazai átoltottsága 2010 óta csökken, és messze elmarad a nemzetközi (70%), 

esetenként a magyar (40%) ajánlásoktól is.  A jelenleg még zajló epidemiológiai kutatásunk célja 

megismerni az SZTE egységekben ápolt influenza fertőzésre fokozottan fogékonyak ellátását végző 

egészségügyi dolgozók és hallgatók influenza vakcinációs attitűdjét és az oltási hajlandóságot 

meghatározó tényezőket. Az eddig válaszoló 100 dolgozó és 290 hallgató 92-94%-a helyes 

ismeretekkel rendelkezik az influenzáról, 80-85% tudja, kik tartoznak a veszélyeztetettek közé, 

azonban 1,2-8% nem ismeri veszélyeztető rizikócsoportba tartozását. A megkérdezettek négyötöde 

egyetért azzal, hogy a leghatékonyabb megelőzési mód a védőoltás és bár 57-83%-nak orvos, 

asszisztens, gyógyszerész stb. ajánlotta annak felvételét, a közvetlen betegellátásban tevékenykedő 

dolgozók 38,5%-a, míg a hallgatók 69,4%-a sosem volt oltva és ezek 55%-a, illetve 31%-a ezután sem 

kíván élni ezzel a lehetőséggel. 64-68% egyetért a vakcina biztonságosságával, ugyanakkor a 

dolgozók 55%-a és a hallgatók 39%-a állítja, hogy az oltóanyag influenzát okoz. A valaha oltottak 

többsége a központilag biztosított, térítésmentes vakcinát preferálja és egyetért a magas (legalább 

70%-os) dolgozói és hallgatói átoltottság szükségességével, de csak 2/3-uknak lényeges saját 

immunizáltsága. Az oltatlanok oltás elutasításának oka 39-42%-ban a veszélyeztetettség tudatának 

hiánya, 22-24%-ban az egyéb megelőzési módszerek előnyben részesítése, 15-20%-ban az oltás 

kevésbé fontosnak tartása. A rendszeresen oltottak döntését tudományos ismereteik, korábbi pozitív 

vakcinációs tapasztalataik, az oltóanyag hatékonyságába vetett bizalom, továbbá saját maguk és 

családtagjaik biztonságának védelme motiválja. A valaha oltottak súlyos OKNE élménye erős 

visszatartó erő. Kiemelendő, hogy a hallgatók többsége nem kap megfelelő tájékoztatást a foglalkozás-

egészségügyi szolgálattól térítésmentes oltásra jogosultságáról. Eredményeink alapján lehetőség nyílik 

az influenza vakcinációban résztvevő szereplők (munkáltató, oltóorvos, oltandók) immunizációs 

érdekeltségének, oltás kommunikációjának, tudatosságának és motivációjának fokozására.  



 

Az életminőség javításának egyik eszköze a rugalmas munkavégzés. Egy meta-analízis szerint 

azonban a különböző szubjektív és objektív stresszparaméterek (szisztolés vérnyomás, nyugalmi 

szívfrekvencia, fáradtságérzet, mentális egészség, alvástartam, alvásminőség, nappali éberség, 

szubjektív egészségérzet) egyes munkavégzési formáknál a rugalmas munkavégzés hatására javultak, 

másoknál nem változtak vagy romlottak, döntően aszerint, hogy az adott feltétel inkább a 

munkavállaló, vagy inkább a munkáltató érdekeit tükrözte. Kutatásainkban többek között azt 

vizsgáljuk munkáltatói és munkavállalói oldalról is, hogy a hazai foglalkoztatásban mennyire van 

jelen a munka-magánélet egyensúlyzavarából származó stressz, és hogyan lehet azt csökkenteni. 

Jelen kvalitatív vizsgálatunkban a magyar közszféra egészének munkavállalóit területi és 

szektor szerinti arányosítással leképező fókuszcsoportos interjúk (n=20, összesen 160 fő) eredményeit 

összegeztük. 

A közszférára általánosan jellemzőnek találtuk az alábbiakat: (i) rögzített munkaidő, döntően 

hagyományos foglalkoztatási keretek; (ii) munkaidőben rendelkezésre állás fontossága felülmúlja a 

munkatevékenységét; (iii) egyes atipikus munkavégzési formák feltétele adott, mégsem használják ki 

azokat; (iv) értékeli a szenioritást, a lojalitást és a közösségi gondolkodást; (v) de nem készült fel a 

fiatalok megszerzésére és megtartására; (vi) nemi különbségtétel elvben nincs, gyakorlatban lehet; 

(vii) egyes szektorokban (egészségügy, oktatás, közigazgatás) állandó létszámhiány van; (viii) a 

fentiek miatt gyakori a munka-magánélet egyensúly borulékonysága, az ebből származó stressz, mely 

különösen a családosokat sújtja. Emellett a különböző ágazatok (oktatás, egészségügy, szociális 

terület, közigazgatás, rendvédelem) egyedi sajátosságokkal is rendelkeztek. A résztvevők kiemelték a 

vezetői attitűdök szerepét, illetve a jogszabályban garantált atipikus munkavégzési formák, a 

munkahelyi családbarát szolgáltatások, valamint a mentálhigiénés támogatás iránti igényt. 

A magyar közszférában jelen van a munka-magánélet egyensúlyzavarából származó stressz. Három 

potenciális beavatkozási terület az atipikus munkavégzési formák jogszabályban garantált bevezetése, 

a családbarát munkahelyi szolgáltatások választékának növelése, valamint a vezetői attitűdformálás. A 

fenti megállapítások érvényességét nagymintás kvantitatív (kérdőíves) munkavállalói kutatás révén 

szeretnénk vizsgálni. 

 


