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Előszó   
 

A környezeti feltételek és az egészségi állapot közti kapcsolat létezéséről már az ókori görög 
orvos, Hippokratész idején is tudtak, aki A levegők, a vizek és a helyek című munkájában 
tárgyalta ezt a kérdést. Az egészséget fenyegető környezeti veszélyek mérése, értékelése és 
megelőzése a XXI. század kezdetén továbbra is komoly kihívás marad. 

A jelentés az EVSZ Európai Régiójának környezetegészségügyi helyzetét és szakmapolitikáit 
tárgyalja. A Régióban, amelyet nyugaton Grönland, keleten az Orosz Föderáció csendes óceáni 
partjai határolnak, amelynek északi részén hideg sarki területek, déli részén pedig a meleg 
mediterrán térség terül el, több mint 876 millió ember él 52 országban. Ebben a nagy kiterjedésű 
térségben rendkívül eltérő földrajzi és éghajlati viszonyok uralkodnak. Ezen felül a kulturális, 
etnikai, társadalmi, ipari, foglalkoztatási és gazdasági jellemzők sokfélesége is hozzájárul az 
európai környezetegészségügyi viszonyok szerfelett összetett, komplex voltához. 

Az elmúlt évtizedekben Európa legtöbb államában gyors gazdasági növekedést figyelhettünk 
meg, az általános gazdasági fellendülést azonban nem mindig kísérték az emberi egészség és a 
környezet védelmét szolgáló megfelelő intézkedések.(1) Ennek eredményeként számos, az 
Európai Régióban élő emberek egészségét és jólétét fenyegető közvetlen és azonnali, illetve 
potenciális, közvetett veszélyhelyzet alakult ki, amelyek közül jó néhány, a közeljövőben akár 
súlyos károkat is okozhat. 

Egyes környezeti és egészségi problémák a Régió valamennyi állama számára közös gondot 
jelentenek. Az egészséget befolyásoló, rendkívül összetett rendszert alkotó tényezők eltérő 
természete igen változatos egészségügyi helyzetet, illetve ennek folyományaként különféle 
környezetegészségügyi problémákat eredményez. Az egészség nem pusztán a jó orvosi ellátás 
biztosításának függvénye (amely már eleve nagy eltéréseket mutat a különböző országokban), 
hanem azon is múlik, hogy mennyire tartják fontosnak a különféle környezeti kockázatok, és 
egyéb, egészségre ható káros tényezők esetleges hatásának megelőzését, kiküszöbölését. 
Előfordulhat például, hogy ugyanolyan környezeti levegőminőségi szabványok vannak 
érvényben valamennyi országban, de az emberi és gazdasági erőforrások hiánya egyes 
államokban nem teszi lehetővé betartásukat, illetve monitorozásukat, miáltal a 
levegőszennyeződéssel szembeni expozíció eltérő mértékű lehet. A nagy gépjármű-forgalom, az 
elöregedett gépkocsik, az ólmozott üzemanyag használata, és az éghajlati feltételek egyes 
országokban tovább súlyosbíthatják a levegőszennyezettséget. 

A társadalmi-gazdasági feltételek fontos szerepet játszanak a különböző országok 
környezetegészségügyi kockázati helyzetének meghatározásában. Az elmúlt évtizedben Európa közép- 
és dél-keleti területe (CSEC) és a Független Államok Közössége (FÁK) számos országában 
kedvezőtlen irányú változás következett be az olyan társadalmi-gazdasági mutatók szintjében, mint 
például a bruttó nemzeti termék (GDP), a munkanélküliség, és a szegénység. A gazdasági átalakuláson 
áteső országokban a napi 1 USA dollárnál kisebb vásárlóerővel rendelkező lakosok százalékos aránya 
1990 és 1999 között több, mint háromszorosára nőtt, szemben más régiókkal, például Kelet- és 
Délkelet-Ázsiával, ahol ez a mutató majdnem a felére esett vissza. (2). Ezek a gazdasági tényezők 
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feltétlenül kihatnak a környezetegészségügyi helyzetre. Az egészségfejlesztésnek és 
környezetvédelemnek, illetve a prevenciós stratégiák végrehajtásának tulajdonított fontosság az Európai 
Régió különböző országcsoportjainak gazdasági helyzetétől és társadalmi fejlettségi szintjétől függően 
változó. 

A régió néhány országa súlyos társadalmi, politikai és gazdasági nehézségekkel küzd, amelyek a 
környezetegészségügyi kérdésekről egyéb olyan égető problémák megoldására terelik a politikusok 
figyelmét, mint az oktatás, az orvosi ellátás, az élelmiszer-ellátás, vagy fegyveres konfliktusok és 
természeti katasztrófák következményeinek elhárítása. Bár az egyes országok a különféle egészségi és 
környezeti veszélyek súlyát eltérően értékelik, az Európai Régió környezetegészségügyi helyzetét 
tárgyaló korábbi miniszteri konferenciák rámutattak, hogy ennek ellenére a Régió országai az emberek 
egészségének fejlesztése érdekében tett erőfeszítések szempontjából egyöntetűen fontosnak tartják a 
környezeti kockázati tényezők felmerülésének megelőzését. 

Az első pán-európai szintű értékelést „Aggódás Európa jövőjéért” címmel az 1994-ben Helsinkiben 
rendezett Második Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia számára végezték el. Az értékelés az 
Európai Régió környezetegészségügyi helyzetéről adott képet az 1980-as évek végétől kezdve. A 
helyzetet az 1990-es évek elejétől vizsgáló, „Áttekintés Európa környezetegészségügyi helyzetéről az 
1990-es években” címet viselő második felmérés az 1999-ben Londonban tartott Harmadik Miniszteri 
Értekezlet számára készült. A londoni konferencián a miniszterek felkérték az Európai Környezet és 
Egészség Bizottságot (EEHC), hogy a Budapesten 2004-ben tartandó Negyedik Miniszteri 
Konferencián adjon aktuális áttekintést az európai környezetegészségügyi helyzetről. 

Ez az értékelés a Budapesten, június 23-25-én tartott Negyedik Környezet és Egészség Miniszteri 
Konferenciára való felkészülés során összeállított három jelentés alapján készült. Célja az EVSZ 
Európai Régiójának környezetegészségügyi helyzetére és szakmapolitikáira vonatkozó olyan anyagok 
összesítése, amelyek a budapesti konferencia napirendjének szempontjából érdekesek lehetnek, és 
amelyek megfelelő alapul szolgálnak a budapesti konferencián, illetve a továbbiakban hozandó 
döntésekhez. 

Az első rész a rendelkezésre álló bizonyítékokat tekinti át, és összefoglalja az Európai Régió egészében 
fennálló fő környezetegészségügyi problémákat. Képet ad az Európai Régió egészségi állapotáról, és 
annak a környezethez való kapcsolatáról, a különféle környezeti kockázati tényezőkkel és az egészségre 
gyakorolt hatásukkal kapcsolatos helyzetről, a gyermekek egészsége és a környezet közti 
kölcsönhatással összefüggésbe hozható konkrét problémákról, valamint az európai polgárok 
környezetegészségügyi kockázati tényezőkkel szembeni hozzáállásáról és nézeteiről. 

A Független Államok Közössége (FÁK) és az Európai Régió többi részének egészségi állapota közti 
jelentős mértékű eltérés egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Ezért a 2. rész közelebbről vizsgálja meg 
az egészség kérdését a FÁK-ban, ismerteti a szakmapolitikai folyamatokat, jellemzést ad az egészségi 
állapotról, felsorolja a fő környezetegészségügyi kockázatokat és azok egészségre gyakorolt hatásait, 
valamint beszámol a FÁK országok politikai, gazdasági és társadalmi átalakulása következtében 
felmerülő különféle problémákról. 

Az emberi egészséget veszélyeztető környezeti tényezőkkel kapcsolatos növekvő aggodalomra 
reagálva az EVSZ Európai Regionális Irodája négy konferenciát szervezett az egészségügyi és 
környezetvédelmi miniszterek számára. A 3. rész ismerteti a tagországok környezetegészségügyi 
folyamatai hatásáról készült regionális értékelés eredményeit, kitérve a nemzeti szakmapolitikák, 
akciótervek és a Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciák főbb kihatásainak jellemzésére. 
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1. RÉSZ: AZ EURÓPAI RÉGIÓ 
KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE 

 
Hatással van-e az EVSZ Európai Régiójában a környezet a lakosok egészségére? Hogyan alakul 
a helyzet: javul vagy romlik? Vajon a Régióban élő valamennyi embert egyformán fenyegetik a 
környezeti hatások nyomán bekövetkező betegségek és fogyatékosságok? Hogyan vélekednek az 
egyes állampolgárok a környezet egészségükre gyakorolt hatásáról? Az 1. rész ezekre a 
kérdésekre kísérel meg választ adni. Megvizsgálja az egészségi állapot és a környezeti tényezők 
közötti összefüggéseket, a környezeti kockázatokkal szembeni expozíciót és annak egészségre 
gyakorolt hatásait, valamint azt, hogy miként vélekednek ezekről a kockázatokról a különböző, 
politikai és gazdasági helyzetüket, földrajzi, kulturális, vallási, stb. jellemzőiket tekintve igen 
eltérő országcsoportokban. 

Az 1. fejezet ismerteti az áttekintés tárgyát és célkitűzéseit. A 2. fejezet az Európai Régióban 
élők egészségi állapotát taglalja, valamint annak a környezeti tényezőkkel való kapcsolatát. A 3. 
fejezet leírja a különféle környezeti veszélyekkel szembeni expozíciót, és annak a lakosság 
egészségére gyakorolt hatását. A gyermekek egészségi állapota és a környezet közötti 
összefüggéseket, amely egyben a Budapesten, 2004-ben megrendezésre kerülő Negyedik 
Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia központi témája is, a 4. fejezet tárgyalja 
részletesen. Az 5. fejezet a környezeti kockázatok megítélésének témakörében a közelmúltban 
lefolytatott nemzetközi vizsgálatokból származó adatokat mutatja be. A jelenlegi helyzetre 
vonatkozó észrevételek és következtetések, illetve a vizsgálatok eredményei az utolsó fejezetben 
kerülnek összefoglalásra. 

Ez a rész nemzetközi adatbázisokból és az EVSZ Európai Régiójának különféle kormányközi 
szervezetei által kiadott hivatalos jelentésekből, valamint a szaksajtóban megjelent tudományos 
beszámolókból származó információkon alapszik. 

 

1.1. Egészség és környezet 
H. Wickramatillake és I. D. Ivanov 

 

A fejezet célja az, hogy általános betekintést nyújtson a környezetegészségügy témakörébe, és az 
utolsó részben bemutassa az európai helyzetet. A fejezetet további fejezetek követik, amelyek 
részletesen leírják az Európai Régióban jellemző körülményeket. 

A közegészségügy fejlődése során számos előrelépés a környezeti kockázati tényezők egészségi 
hatásairól szerzett tapasztalatoknak köszönhető. John Snow klasszikus tanulmánya egy XIX. 
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századi londoni kolerajárványról igen jó példa erre. Snow azt feltételezte, hogy a kór a vízzel, 
konkrétabban a szennyvízzel hozható kapcsolatba, bár ekkor még nem izolálták a koleravibriót 
(baktériumot). Snow elvégzett egy egészségügyi felmérést, amelynek alapján világossá vált, 
hogy azok között az emberek között, akik a kúttól távolabb laktak, kizárólag akkor fordult elő 
haláleset, amikor a fertőzött kút vizét ivóvízként használták. (3) Az évek során számos olyan új 
környezeti kockázati tényező létezését fedték fel, amelyekről később bebizonyosodott, hogy 
egészségkárosító hatásúak – a levegőben, vízben, élelemben, és a munkahelyeken fellelhető 
különféle szennyező anyagok csak néhány tételt tesznek ki a környezeti kockázati tényezők 
hosszú listáján. A civilizáció fejlődése, az iparosodás, az urbanizálódás, és az élelmiszeripar 
fejlődése az emberek egészségére káros tényezők új forrásainak tekinthetők. (4) A háztartások, 
munkahelyek, a kültéri környezet, közlekedés, stb. különböző módon veszélyeztetik az 
egészséget, kezdve az emberek által belélegzett levegő rossz minőségétől az éghajlatváltozás 
miatti egészségkárosító tényezőkig. 

Az adatgyűjtés terén, és a felügyeleti rendszerek tekintetében az elmúlt időszakban tett előrelépés 
eredményeként egyre több információ áll rendelkezésünkre, amelyek fokozódó aggodalomra 
adnak okot a környezeti tényezők egészségi hatásait illetően. Nemrégiben például egyértelműen 
bizonyították a környezeti levegőben lévő porszemcsék és a légzőszervi és szív-érrendszeri 
mortalitás közti kapcsolatot. (5-7) Amint azt a 2. fejezetben bemutatjuk, az Európai Régióban a 
betegségteher mintegy 4%-a közvetlen kapcsolatban áll az emberi környezetben azonosítható 
kockázati tényezőkkel. Szerte a világon a környezetnek az emberi egészségre gyakorolt közvetett 
hatásai képezik a betegségteher egyharmad – egynegyed részét. Ez azonban egyáltalán nem 
jelenti azt, hogy nem történt előrelépés a környezetegészségügy terén, különösen az Európai 
Régióban.  

 

1.1.1. A környezeti tényezőkkel szembeni emberi sérülékenység 

Szociális, gazdasági, kulturális, etnikai vagy földrajzi háttértől függetlenül az emberek 
egyformán exponáltak lehetnek a környezeti kockázati tényezőkkel szemben. Azt azonban, hogy 
a káros környezeti hatások megbetegítenek-e valakit, vagy sem, az adott személy expozícióval 
szembeni sérülékenységének mértéke határozza meg. A sérülékenység jelenti az interfészt az 
emberi jóllétet fenyegető fizikai veszélyeknek való kitettség és az egyéneknek és közösségeknek 
az expozíció kezelésére, hatásainak leküzdésére irányuló képessége között. A környezeti 
tényezőkkel szembeni expozíció mértéke az egyes egyének, közösségek, földrajzi régiók és 
országok közt, illetve az egyes országokon belül is eltérő. A különbségek főként annak tudhatók 
be, hogy a különféle káros hatások forrásai egyes konkrét területekre koncentrálódnak. Az ipari 
központokban és a rendkívül forgalmas területeken például sokkal szennyezettebb a levegő, míg 
a mezőgazdasági területeken a mezőgazdaságban használt vegyi anyagok kerülnek be az ott lévő 
vizekbe. (8) 

Az egyének és közösségek környezetegészségügyi veszélyekkel szembeni sérülékenysége az 
életkor és egészségi állapot, genetikai örökség, táplálkozási szokások és jólét függvényében is 
változik. A sérülékenység mértékén kívül ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a 
környezeti veszélyekkel szembeni emberi expozíció nem egyenletesen oszlik el, hiszen egyes 
helyeken több kockázat merül fel, mint máshol. A szociális és fizikai folyamatok különféle 
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kölcsönhatásai nyomán többféle egészséget fenyegető kockázat alakulhat ki. Az, hogy az 
emberek hol élnek és dolgoznak, jelentős mértékben egyéni döntéstől függ. Ezért a népsűrűség és 
a lakosok eloszlása szoros kapcsolatban áll az emberi sérülékenységgel. Az emberi 
sérülékenység számos környezeti tényezőhöz kapcsolódik, és így nem mindenütt egyforma 
mértékű. Továbbá az emberek és társadalmak alkalmazkodó-készsége is eltérő, és az is, hogy 
hogyan képesek leküzdeni a problémákat. A sérülékenység csökkentéséhez meg kell találni a 
kockázati tényező felmerülése és annak emberi egészségre gyakorolt hatása közti ok-okozati 
láncban a megfelelő beavatkozási pontokat.   

Bizonyos csoportok fokozott sérülékenységét az európai környezetegészségügy fejlődése 
folyamán már igen korán felismerték. Az első Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia 
által 1989-ben Frankfurtban elfogadott Környezet és Egészség Európai Chartája, amelyet a 
frankfurti Környezet és Egészség Konferencia is jóváhagyott, aláhúzta annak fontosságát, hogy 
megfelelően célzott intézkedéseket kell tenni az olyan sérülékeny és hátrányos helyzetű 
csoportok környezetegészségügyi helyzetének javítása érdekében, mint a gyermekek, a 
szülőképes korú nők, az idősek, a veszélyes körülmények között dolgozók, a fogyatékkal élők, és 
a szegények. (9) 

A társadalom legszegényebb rétegei gyakran a legsérülékenyebbek is egyben, mivel 
korlátozottabbak a lehetőségeik lakóhelyük megválasztására. (8) A szegénységet általában a 
környezeti veszélyekkel szembeni sérülékenység egyik legfontosabb okának tartják. A szegények 
legtöbbször kevésbé képesek megküzdeni a veszélyekkel, és így aránytalanul nagy részét viselik 
a környezeti problémák hatásai okozta tehernek. Az Európai Régió egyes országai gazdasági és 
társadalmi helyzetüket tekintve nagymértékben különböznek a többi régióbeli országtól. A 
Független Államok Közösségének (FÁK) országai a környezetegészségügy terén komoly, és 
egyre súlyosabb problémákkal kénytelenek szembenézni, (10) és egyre mélyül a köztük és a 
gazdagabb európai államok közt a környezetegészségügyi problémák kezelése terén lévő 
szakadék. A társadalom rétegződése Európa egészében a környezeti veszélyekkel szembeni 
eltérő mértékű exponáltságot eredményez, vagyis a szegények és a hátrányos helyzetű csoportok 
exponáltsága fokozottabb. Az általános vagy fokozatos gazdasági hanyatlás a sérülékeny 
csoportokat aránytalanul nagymértékben sújthatja, komoly, de legtöbbször nem nyilvánvaló 
nehézségeket okozva. (8) A szegényeket és az őshonos közösségeket például sérülékenyebbnek 
tekintik az éghajlattal kapcsolatos események vonatkozásában a szociális támogató 
szolgáltatások és rendszerek infrastruktúrájának nem kielégítő volta következtében. Ugyanakkor 
fokozottabban ki vannak téve a járványoknak és betegségeknek (különösen a vektorok által 
terjesztett kóroknak), a légzőszervi és egyéb fertőző betegségeknek is. Mindazonáltal a 
sérülékenységnek nem a szegénység az egyetlen, kizárólagos oka; ahogy már korábban is 
említettük, a nagyon fiatalokat vagy időseket, a nőket, a gyermekeket és a betegeket gyakran a 
különösen sérülékeny csoportba sorolják.  

Az etnikai kisebbségek tekintetében egyes esetekben fokozottabban fennáll a környezeti 
veszélyekkel szembeni expozíció kockázata. A környezeti kockázatok különböző társadalmi és 
nemzetiségi csoportok közötti egyenlőtlen eloszlása a környezeti terhek tekintetében 
“igazságtalanságokhoz” vezet. (11, 12) Az egyes nemzetiségi csoportok által lakott területek, a 
városi kisebbségi gettók környezetegészségügyi helyzete igen nagymértékben eltérhet az etnikai 
többség által tapasztalt körülményektől. Az etnikai kisebbségekhez tartozó munkavállalók és 
bevándorlók általában a legpiszkosabb és legtöbb kockázattal járó állásokat töltik be. (13, 14) A 
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környezetvédelmi és egészségügyi jogszabályi előírások érvényesítése szintén eltérő 
hatékonyságú lehet a különböző közösségekben, ami szintén környezetegészségügyi 
egyenlőtlenségek kialakulásához vezet. (15) 

Eltérő biofizikai jellemzőik, társadalmi szerepeik és társadalmi státuszuk következtében a nők és 
férfiak környezeti veszélyekkel szembeni exponáltságának kockázata szintén eltérő mértékű. 
Például a nők hagyományos háziasszonyi szerepük miatt különös mértékben exponáltak a főzés 
és fűtés céljából elégetett szilárd tüzelőanyagokból származó füsttel szemben. (16) A férfiak 
esetében ezzel szemben nagyobb a kockázata a balesetek és sérülések, különösen a munkahelyi 
balesetek és sérülések elszenvedésének. (13) 

A különböző életkori csoportok is eltérő mértékben vannak kitéve a környezeti kockázatoknak. A 
gyermek- és serdülőkor során vannak olyan időszakok, amikor a környezeti kockázatokkal 
szembeni sérülékenység különösen nagy mértékű. A gyermekekre biológiai és szociális 
sérülékenységük, és sajátos viselkedésük eredményeként a felnőtteknél nagyobb hatást 
gyakorolnak a környezeti veszélyek. (17-19) A 15-29 éves korosztály esetében a közúti balesetek 
számítanak a vezető halálozási oknak. (20) A hőhullámok és a kemény telek idején a halálozás 
különösen magas a 75 évesnél idősebbek közt. (21, 22) 

 

1.1.2. Bizonytalansági tényezők 

Bár az emberre kiható környezeti feltételekben bizonyítottan javulás tapasztalható, a kutatások 
egyértelműen rámutatnak a környezeti tényezők és az egészségre gyakorolt hatásuk közti 
kapcsolatrendszer rendkívül összetett voltára. Ez a sokszintű kapcsolatrendszer a veszélyekkel 
szembeni expozíció sokféleségének, a különféle anyagok különféle közegekben való 
jelenlétének, és a legtöbb egészségi hatás pontosan nem behatárolható jellegének tudható be. A 
környezeti tényezők és egészségi hatásaik közti összefüggések nem teljes mértékben ismertek. A 
legtöbb esetben az expozíció a környezeti tényezők alacsony szintje mellett áll fenn, miáltal a 
tudományos közösségben még mindig igen nagy a bizonytalanság az egyes környezeti 
tényezőkkel szembeni expozíció konkrét egészségügyi következményeit illetően. 

A tudományos bizonytalanságon felül számolni kell a nagyközönség és a szakértők közt a 
kockázatok megítélése terén fennálló eltérésekkel is, amelyet az eltérő információforrásoknak és 
a különböző hozzáállásnak tulajdonítanak. Miért van az, hogy egyes dolgokat a laikusok 
rendkívül aggasztónak találnak, a szakértők viszont figyelemre sem méltatják? Bizonyított tény, 
hogy a laikusok nagy hangsúlyt fektetnek a kockázatokra vonatkozó minőségi információkra, 
mint például az ellenőrzés hiánya, katasztrófa kialakulásának lehetősége, a halált okozó 
következmények vagy súlyos betegségek, és a kockázatok és előnyök eloszlása terén 
tapasztalható igazságtalanságok. Ezzel szemben a szakértők a tudományos kockázatelemzésre 
koncentrálnak; megbíznak a tudományos szakirodalomban közölt megalapozott tényekben, és 
inkább hajlanak a mennyiségi megközelítés alkalmazására. A laikusok számára tehát az a fontos, 
hogy milyen mértékben kell esetleg elszenvedniük valamilyen kockázati tényező hatását; a 
tudósokat viszont az érdekli, hogy hány embert érint egy adott veszély. (23, 24) Ezek az eltérések 
jelentik az egyik forrását a politikusok és döntéshozók körében a lakosság környezeti 
exponáltsága tekintetében folyó vitáknak. 
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1.1.3. Az egészség környezeti meghatározói 

A környezeti erőforrások– levegő, víz, élelem és lakás – folyamatos elérhetősége, és a megfelelő 
éghajlati és társadalmi-gazdasági körülmények az egészség és életben maradás előfeltételeinek 
számítanak. (1) A környezeti feltételek azonban nem mindig optimálisak, és a lakosság egy sor 
olyan környezeti tényező hatásának van kitéve, amelyek esetleg károsan befolyásolhatják 
egészségüket és jóllétüket. Az ember egészségét számos természetes jelenség veszélyeztetheti, 
például az időjárási jellemzők változása, hőhullámok, árvizek és földcsuszamlások, és az emberi 
tevékenység csak tovább bővítette ezt a listát. A szennyeződéssel szembeni napi gyakoriságú 
expozíció, a robbanásokból eredő vegyi és radioaktív szennyezés veszélye, a műszaki hibák, és 
terrorista támadások is számos emberi életet követelnek, és jelentősen hozzájárulnak az 
egészségkárosodást szenvedők számának növekedéséhez. Ezeknek az eseményeknek a 
súlyossága és területi kiterjedése eltérő lehet, és a kockázat a velük szembeni expozíció 
valószínűségének mértékében rejlik. A környezet emberi tevékenységből eredő változásai 
következtében csökkent annak a változásokkal szembeni “ellenállása”, illetve az a képessége, 
hogy az emberi szükségleteket kielégítő termékek és szolgáltatások forrásául szolgáljon. A 
természetes környezet szinte mindenhol visszaszorul, egyrészt természeti okokból, másrészt 
mivel az ember folyamatosan beavatkozik a természetes folyamatokba élelmének megtermelése, 
települések, infrastruktúra létrehozása, vagy egyéb termékek előállítása és kereskedelme 
érdekében. A legtöbb szándékos módosítás, beavatkozás célja a természeti erők befogása az 
ember szolgálatába. (8) A beavatkozások azonban anélkül, hogy az embernek szándékában állna, 
megváltoztathatják a környezeti erőforrások minőségét és mennyiségét, később nehezen 
visszafordítható folyamatokat indítva el. 

Becslések szerint a globális betegségteher legfőbb okainak 25 – 33%-a valamilyen módon 
környezeti tényezőkhöz kapcsolódik. (25) Ugyanakkor a 2002. évi „Jelentés a világ 
egészségéről” [World Health Report] olyan becsléseket közöl, amelyek szerint az Európai 
Régióban a betegségteher mintegy 4%-a tulajdonítható bizonyos környezeti és foglalkozási 
kockázati tényezőknek (26). Vajon mi az oka annak, hogy ennyire eltérőek a környezet 
egészségkárosító hatásának szerepére vonatkozó becslések? A betegségek környezeti okainak 
orvosi definíciója magába foglal minden nem öröklött (genetikai) okot, azaz valamennyi olyan 
környezeti tényezőt, amely a fogantatást követően az emberi szervezetre hatással van. 
Ugyanakkor azonban egyes öröklött betegségek szintén kapcsolatba hozhatók bizonyos 
környezeti tényezőkkel szembeni expozícióval. Az 1. ábra a ‘környezeti tényezők’ különböző 
definícióit mutatja be. Az ábra alapján láthatóvá válik, hogy minél szélesebb körre terjed ki a 
környezeti tényezők definíciója, a betegségteher annál nagyobb része tulajdonítható környezeti 
tényezőknek. 
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Minden

Nem genetikai

Nem magatartási

Nem társadalmi

Nem természeti

Fizikai, vegyi, 
biológiai ágensek

Adapted from Smith et al. (1999)

 

1. ábra A „környezeti tényezők” különféle definíciói 

 

A fenti részből kitűnik, hogy mennyire sokrétű és összetett a környezeti expozíció és annak 
egészségi hatásai kérdésköre, valamint, hogy néhány környezeti tényező (pl. levegő, víz) és az 
emberek egészsége közti ok-okozati kölcsönhatást már sikerült többé-kevésbé feltérképezni. 
Ugyanakkor azonban egyéb környezeti tényezők és expozíciók (mint például az éghajlatváltozás 
és vegyi anyagok hatása) egészségügyi következményeiről, amelyek a környezet és az emberek 
bonyolult interakciójából erednek, sokkal kevesebbet tudunk. (27) Bizonyos vegyi anyagoknak, 
mint például az endokrin diszruptoroknak, az emberre gyakorolt hatásait különösen nehéz 
felmérni, az állatvilágra gyakorolt hatásuk azonban igen jelentős, és ennek feltétlenül 
következményei vannak az emberi egészségre nézve is. 

 

 

1.2. Egészségi állapot az Európai Régióban 
I. D. Ivanov, H. Wickramatillake 

 

Az egészségi állapot számos indikátorral jellemezhető. Mivel a környezeti kockázati tényezők 
néhány kivételtől eltekintve (pl. ólom vagy azbeszt) szintén a betegségeket okozó számos 
tényező közé tartoznak, nincsenek olyan egészségügyi indikátorok, amelyek egyetlen konkrét 
kockázati tényezőnek való kitettség hatásait mutatják. Számos egészségügyi hatásról gyűjtenek 
adatokat és készítenek statisztikai számításokat sokféle okból, például fejlesztési projektek 
értékelése, monitoring, prioritások meghatározása, tervezés, stb. céljából. Ugyanakkor ezek a 
statisztikai adatok egyértelműen vagy gyaníthatóan kapcsolatban állnak bizonyos környezeti 
kockázati tényezőkkel, és felhasználhatók azok hatásainak értékelésére. Például a szív- és 
érrendszeri és légzőszervi megbetegedésekkel kapcsolatos mortalitásra vonatkozó nemzetközi 
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adatok alapján bizonyítható a megbetegedések/mortalitás és egyes légszennyező anyagoknak 
való kitettség közti kapcsolat. A leggyakoribb egészségügyi indikátorokról az alábbiakban rövid 
ismertetést közlünk. 

A hozzárendelhető kockázat az a mértékegység, amely egy adott betegség kategória azon 
százalékos kockázati arányát mutatja, amely kiküszöbölhető, amennyiben a kockázati tényező 
hatását a lehető legalacsonyabb szintre csökkentik. (28) A hozzárendelhető kockázat figyelembe 
vételekor nem szabad elfelejteni, hogy néhány kockázat kivételével a betegségek okai több 
tényezőből állnak össze. Ezért minden egyes kockázati tényezőt a többivel kölcsönhatásban kell 
vizsgálni, vagyis ha mérsékeljük az egyik kockázati tényező hatását, ez befolyásolja a többi 
hozzárendelhető kockázat súlyát is. 

Mortalitási indikátorok. A halál az öregedés vagy patológiai folyamatok végső, 
visszafordíthatatlan eredménye. Az életkor-specifikus összhalálozás fontos és gyakran használt 
indikátor a lakosság egészségi állapotának jellemzésére. Mivel valamikor kivétel nélkül 
mindenki meghal, az az életkor, amikor a halál bekövetkezik, avagy az életév veszteség (years of 
life lost/YLL) (vagyis a várható élettartam csökkenése), szintén fontos jellemzői a mortalitásnak. 
Egy adott populáció mortalitásának jellemzésére egyértelműen kínálkoznak tehát az életkor-, 
nem- és ok-specifikus mortalitási indikátorok. 

A populáció egészségének összefoglaló mérőszámai. Bár az általános kockázati mutatók, mint 
például a fenti mortalitási indikátorok, hasznos információt jelentenek, és széles körben 
használják őket, gyakran nem alkalmasak a rendkívül változatos környezetegészségügyi hatások 
megfelelő leképezésére, mivel elsősorban az egészségkárosító hatások valószínűségének 
mértékéről, nem pedig azok természetéről vagy súlyáról tájékoztatnak. (28) A különféle releváns 
egészségügyi jellemzők hozzárendelése ezért javíthatja a kvantitatív kockázatértékelést, és ennek 
következtében a döntéshozási folyamatot is. A funkcióvesztéssel korrigált életévek (DALY) 
mutató, amelyet az EVSZ dolgozott ki, egyesíti magában az elveszített életéveket, és a 
funkcióvesztéssel, rokkantsággal leélt, súlyossággal standardizált életéveket. A módszer alapja 
az, hogy a környezet okozta egészségvesztést megromlott egészségben leélt időnek tekintik, 
amelyet az érintett lakosságra nézve összesítenek. A DALY legfőbb előnye összesített jellege, 
mivel egyesíti az életminőséget és élettartamot. Ennek következtében alkalmas a különböző 
kockázati tényezők hatásának egységes módon való összehasonlítására. (28) 

Pénzben kifejezett érték. A betegségteher felőli megközelítés alkalmazása lehetővé teszi számos 
egészségügyi következmény egyetlen mutatóval való kifejezését, függetlenül attól, hogy mi a 
kiváltó ok, illetve milyen természetűek. Gazdasági téren általában a pénz az a mutató, amelyet 
mind az anyagi, mind az immateriális javak leírására és összehasonlítására alkalmaznak. Ezért a 
beavatkozások és a várható költség-haszon arányok közti rangsorolás érdekében mind a 
környezeti problémák, mind a beavatkozások egészségi hatásai ugyanazon az alapon 
összehasonlíthatók, mint más területeken a pénzben kifejezett költségek és a haszon. 

Az EVSZ Európai Régiójában megtalálható néhány a világ leggazdagabb országai közül, 
ugyanakkor más tagállamai rendkívül szegények. 2001-ben a bruttó nemzeti termék egy főre eső 
vásárlóerő paritása 1170 és 57 000 USA dollár között mozgott. Az elmúlt évben néhány közép- 
és kelet-európai, valamint FÁK-beli országban volt a legnagyobb a visszaesés. (29) Ezek a 
különbségek, valamint az életstílus, a szociális és környezeti tényezők tekintetében fennálló 
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eltérések egyértelműen befolyásolták a régió egészségi állapotát. Ezt a mély szakadékot tükrözi 
az egészségi indikátorok értékeinek nagymértékű eltérése is. 

A jelentés céljára az egészségi állapotot az EVSZ Európai Regionális Irodájának Egészséget 
mindenkinek (HFA) adatbázisából származó adatok, valamint az EVSZ által a 2002. évi Jelentés 
a világ egészségéről a globális betegségterhekről közzétett becslések alapján számított egészségi 
mutatók, illetve azok alakulása segítségével értékeltük. A HFA adatokat a tagállamokban 
gyűjtötték össze, míg a globális betegségterhekre vonatkozó becsléseket az EVSZ szakértői a 
legjobb rendelkezésre álló bizonyítékokra és statisztikai modellekre alapozták.  

Kockázati tényezők szerinti becslések a globális betegségteherre vonatkozóan csak egyes 
kockázati tényezők tekintetében készültek, amelyek esetében rendelkezésre állnak 
összehasonlítható adatok az EVSZ Régió különböző részeiből. Ezek a becslések nem foglalják 
magukba olyan egyéb, a betegségekhez szintén kapcsolódó kockázati tényezők hatásait, 
amelyekről nem álltak rendelkezésre a világ különböző tájairól származó összehasonlítható 
adatok. Ezért a betegségtehernek az a része, amely az emberi környezetben fellelhető 
kockázatoknak tulajdonítható, a lakó- és munkahelyi környezetben fennálló kockázatok közül 
csak néhányra vonatkozik. Ennél fogva ezek a becslések a környezeti tényezők 1. ábrán 
bemutatott definíciói közül a legszűkebb értelmezésen alapulnak, tehát kizárólag a fizikai, kémiai 
és biológiai ágenseket veszik figyelembe. 

A legszűkebb körű értelmezés szerint a balesetek, sérülések egészségi kimenetnek számítanak, 
nem pedig környezeti kockázati tényezőknek. Ezért a sérülések nem képezik részét a környezeti 
betegségtehernek. Ugyanakkor azonban egyre inkább felismerik, hogy az emberi környezeti 
tényezők igenis befolyásolják a sérülések előfordulását, bár meglehetősen nehéz megbecsülni 
azt, hogy ezek a kockázatok milyen mértékben járulnak hozzá a betegségteherhez. Ezért a 
sérülésekből származó betegségteherről a 3. fejezetben közlünk részletesebb tájékoztatást.  

A Régió különböző területein az alábbi átlagokkal írhatók le az egyes országcsoportok egészségi 
állapota közti eltérések: CARK átlag (5 közép-ázsiai köztársaság, ideértve Kazahsztánt is); 
CSEC átlag (15 közép- és dél-kelet európai ország, ideértve Észtországot, Lettországot és 
Litvániát is); FÁK átlag (a Független Államok Közösségének 12 országa); EU átlag (15 EU 
tagállam 2004. májusát megelőzően); EUR átlag (51 EVSZ európai tagállam 2003. szeptemberét 
megelőzően); Nordic átlag (5 északi ország). 

 

1.2.1. Környezeti okok miatti betegségteher 
A különböző környezeti kockázatok eltérő módon befolyásolják az emberi egészséget. Ezért a 
hagyományos egészségi indikátorokkal rendkívül nehéz az egyes kockázati tényezők által 
gyakorolt hatásokat összehasonlítani. A különböző kockázati tényezők emberi egészségre 
gyakorolt hatásainak összehasonlító értékelése céljára az EVSZ összefoglaló mérőszámokat 
alkalmaz. Ez lehetővé teszi a teljes betegségteher azon részének megbecslését, amely az adott 
kockázati tényezőkhöz kapcsolódik. Az EVSZ által használt legtöbb összefoglaló mutató a 
mortalitáson alapszik. Ezek a következők: születéskor várható élettartam és annak az egészséggel 
korrigált indikátora (HALE = egészségben töltött várható élettartam); a halálozási szám; és az 
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életév veszteség (YLL). A többi mutató, mint például az előző pontban leírt DALY, a mortalitási 
és funkcióvesztési, rokkantsági mutatók kombinációjából ered. 

A 2. ábra a születéskor várható élettartam alakulását mutatja a Régióban az elmúlt 30 évben. 
1998 és 2002 között a várható élettartam a közép- és dél-keleti országokban több mint egy évvel 
nőtt (72,18-ról 73,38-ra). Az EU-ban szintén némi növekedés tapasztalható a várható élettartamot 

illetően (az 1998-as 78,21-ről 2001-re 78,72-re). Ugyanakkor azonban aggasztó, hogy a FÁK 
országokban a század forduló táján már másodszor mutat csökkenő tendenciát a várható 

élettartam. A várható élettartam először 1990 és 1994 között esett vissza, több mint 4 évvel, majd 
1994 és 1998 között kissé növekedett, bár továbbra sem érte el az 1990-es szintet. 1998 után 

azonban a FÁK-ban a várható élettartam ismét csökkenni kezdett (az 1998-as 67,93-ról 2002-re 
66,95-re). A fenti változások jórészt az Orosz Föderációban a várható élettartamban 1998 után 

bekövetkező visszaesésnek tudhatók be (lásd 3. ábra).   

2. ábra. A születéskor várható élettartam alakulása az Európai Régióban (év) 

65 

70 

75 

80 

1970 1980 1990 2000 2010

Európa 
EU átlag (15; 2004.05.01 előtt) 
CSEC(15) átlag 
CIS(12) átlag 
Nordic(5) átlag 
CARK(5) átlag 

060101 +Születéskor várható átlagos élettartam, életév 



EUR/04/5046267/BD/5 
17. oldal 

 
 
 

 

 

3 ábra. A várható élettartam alakulása az Orosz Föderációban 

 

Az Európa keleti és nyugati része közt a várható élettartam terén tapasztalható szakadék tovább 
mélyül. Míg 1986-ban a születéskor várható élettartam tekintetében a FÁK és az EU közti 
különbség 5,41 év, a FÁK és a közép- és dél-keleti országok közötti eltérés pedig elhanyagolható 
mértékű volt (0,69), 2000-ben a FÁK és az EU közti különbség 11,65 évre, a FÁK és a közép- és 
dél-keleti országok közötti eltérés pedig 5,95 évre nőtt. Ez egyrészt annak tudható be, hogy az 
EU-ban és a közép- és dél-keleti országokban a várható élettartam folyamatosan emelkedett, míg 
a FÁK-ban a 80-as évek végét követően visszaesett.  

A születéskor várható élettartamon kívül az EVSZ egy másik összefoglaló mutatót is használ az 
egészség szintjének jellemzésére: az egészségben töltött várható élettartam mutatót (HALE), 
amely a várható élettartamon alapszik, de tartalmazza a nem egészségben eltöltött időt 
figyelembe vevő korrekciót is. Ez az indikátor azoknak a teljesen egészségesen eltöltött éveknek 
a számát mutatja, ahány évet egy újszülött várhatóan egészségesen le fog élni a lakosság jelenlegi 
mortalitási mutatói és az egészségi állapot eloszlási prevalenciája alapján. Az EVSZ 2001-re 
vonatkozó becslései szerint a legmagasabb HALE mutatóval rendelkező ország (Svájc – 72,8), és 
a legalacsonyabb HALE mutatót produkáló állam (Tadzsikisztán – 50,1) közt a különbség 22,7 
év. Ezen kívül jelentős eltérések léteznek a HALE értékében a várható élettartam egyes szintjein 
is. Azokban az országokban például, ahol a születéskor várható élettartam 70 év, a HALE 57 és 
61,5 év közt mozog. (29) A 4. ábra bemutatja, hogy hogyan alakul a HALE értéke az Európai 
Régió különböző részein. 
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4. ábra. Egészségben töltött várható élettartam (HALE) az Európai Régióban, 2000-ben 

 

Ugyanakkor egy adott országon belül is megfigyelhetők eltérések a várható élettartamban az 
ország különböző területein. Például a svédországi megyék közül a legnagyobb és legkisebb 
várható élettartam mutató közti különbség mintegy 2 év, míg az Orosz Föderáció kerületei közti 
eltérés akár 15 év is lehet. Az ilyen eltérések a régió keleti részén a legnagyobb mértékűek. (29) 

A várható élettartamot számos tényező határozza meg. A környezeti kockázatok, bár nem 
tekintik őket a kelet- és nyugat-európai országok közt a várható élettartam terén fennálló 
szakadék elsődleges okának, feltétlenül az egészséget meghatározó sokféle tényező közé 
tartoznak. (30). Egyesek azzal érvelnek, hogy a várható élettartam növekedése az elmúlt 
évtizedben Nyugat-Európában túlságosan rövid időintervallum ahhoz, hogy abban bármiféle 
genetikai mutációnak szerepe lehessen, és ezért a környezeti tényezőknek az élettartamra 
gyakorolt hatásával magyarázható. (31) Több vizsgálat is igazolta a környezeti kockázati 
tényezőknek a várható élettartamot befolyásoló szerepét. Például a teljes várható élettartamból a 
biztonságos ivóvízhez való hozzáférés által biztosított életévek aránya 9,42%. (32) Egy másik, 
közelmúltban végzett vizsgálat szerint a várható élettartam csökkenése kapcsolatban áll a 
légszennyezettséggel. A vizsgálat szerint a belélegezhető lebegő por (PM10) mennyiségének 50-
70%-os tartós csökkenése mintegy négy hónappal növeli az átlagos várható élettartamot az 
Európai Unió urbanizált területein. (33) 

Az EVSZ az „életév veszteség” (YLL) mutató felhasználásával becsléseket készít arról is, hogy 
mekkora arányban tulajdonítható a korai elhalálozás különféle kockázati tényezőknek. Ez az 
indikátor azt mutatja, hogy az „ideális” várható élettartamból (80 év) hány év vész el a korai 
elhalálozás miatt, és így lehetővé teszi a különböző kockázati tényezők mortalitásra gyakorolt 
hatásainak összevetését. Az Európai Régióra vonatkozó számadatok rámutatnak, hogy a 
táplálkozással, fizikai aktivitással és függőséget kiváltó anyagokkal kapcsolatos kockázatokon 
kívül (amelyek az életév veszteség legfőbb okai), az emberi környezetben azonosítható alábbi 
kockázati tényezők jelentős mértékben hozzájárulnak az életév veszteséghez: nem biztonságos 
ivóvíz, csatornázás és köztisztaság; foglalkozási balesetek kockázata; városi légszennyezettség; 
szilárd tüzelőanyagok belsőtéri égéséből származó füst; és ólom expozíció. Az 5. ábra bemutatja, 
hogy mekkora az emberi környezetben fellelhető kockázati tényezőknek tulajdonítható életév 
veszteség. 
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Forrás: EVSZ, 2002  

5. ábra: Hozzárendelhető életév veszteség (YLL) egyes kockázati tényezők szerinti 
bontásban az Európai Régióban, 2000-ben 

 

Az ENSZ 2000-ben kiadott Millenniumi Nyilatkozata célul tűzte ki, hogy 2015-re az öt évnél 
fiatalabbak mortalitási arányát kétharmaddal kell csökkenteni (34). Az Európai Régióban az öt év 
alatti korúak halálozási aránya az elmúlt néhány évtizedben fokozatosan csökkent. (6. ábra) A 
FÁK-ban az öt évnél fiatalabbak halálozási mutatója az 1990-es évek közepén némileg 
emelkedett, ezután azonban az 1990-es értékhez képest folyamatosan csökkent. 1990-ben az öt 
évnél fiatalabbak átlagos halálozási aránya az Európai Régióban 19,58 volt 1000 élveszületésre 
vetítve (EU – 9,15; CSEC – 21,37; FÁK – 29,75). A legmagasabb értékek a közép-ázsiai 
köztársaságokban figyelhetők meg (47,38), a legalacsonyabbak pedig az északi országokban 
(7,63). 2000-ben az öt évnél fiatalabbak átlagos halálozási aránya az Európai Régióban 12,57-re 
esett vissza, azaz az 1990-es szintnek majdnem harmadára, amely az alapértéket képviseli az öt 
évnél fiatalabbakra vonatkozó halálozási mutató csökkentését célzó intézkedések szempontjából. 
Az ezredfordulós fejlesztési cél eléréséhez 2015-re további egyharmaddal kell visszaszorítani az 
öt évnél fiatalabbak halálozási arányát. 

Az öt évnél fiatalabbak halálozási aránya a FÁK-ban, és különösen a közép-ázsiai 
köztársaságokban valószínűleg magasabb, mint a HFA adatbázisba a jelentések alapján felvett 
szint. Bizonyított tény, hogy a csecsemőhalandóság, amely az öt évnél fiatalabbak mortalitási 
arányának legnagyobb részét adja, legalább két-háromszor nagyobb, mint a hivatalos 
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jelentésekben szereplő szám. Ez az eltérés a nem megfelelő nyilvántartás, és a 
csecsemőhalandóság eltérő definiálásából ered (35). Ez azt jelenti, hogy a FÁK-ban fokozottabb 
erőfeszítéseket kell tenni az öt év alattiak halálozási arányának csökkentésére annak érdekében, 
hogy 2015-re teljesíteni lehessen az ezredfordulós fejlesztési célt.  

 

6. ábra. Az öt évesnél fiatalabbak halálozási arányszáma az Európai Régióban 

Az alultápláltságon kívül, amely egyébként az öt év alattiak halálozásában az egyik legnagyobb 
szerepet játssza, a környezeti tényezők részben vagy kizárólagosan szintén hozzájárulnak 
bizonyos olyan betegségek kialakulásához, amelyek a 0-4 éves korban halálhoz vezetnek. Ide 
tartoznak a balesetek, a születési rendellenességek és az alacsony születési súly, a hasmenés, és 
az akut légúti fertőzések. Vizsgálatok kimutatták, hogy a fokozott csecsemőhalandóság 
összefüggésben áll a környezeti levegőben lévő finom részecskék szintjével (36), és a 
biztonságos vízellátással nem rendelkező háztartások százalékos arányával. (37) Az EVSZ 
globális becslései a 0-4 éves korosztály hozzárendelhető halálozásának megoszlásáról azt 
mutatják, hogy az ebben a korcsoportban az elhalálozáshoz hozzájáruló főbb környezeti 
kockázatok a következők: éghajlatváltozás (a halálozás 86%-a); nem biztonságos víz, csatornázás 
és köztisztaság (68%); valamint szilárd tüzelőanyagok égéséből származó beltéri füst (56%). (38) 

Az alacsony születési súly, amely részben kapcsolatba hozható a környezeti kockázatokkal, 
szintén jelentős szerepet játszik az öt év alattiak halálozásában. A születési súly az anyaméhben 
töltött időtől és a terhesség során végbemenő magzati növekedés alakulásától függ, és e közül a 
két változó közül a környezeti tényezők bármelyiket befolyásolhatják. (39) Például a lebegő por 
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expozíció a terhesség folyamán (40), bizonyos foglalkozási ártalmakkal, (41-43) valamint a 
környezeti dohányfüsttel szembeni expozíció (44) kapcsolatba hozható az alacsony születési 
súllyal. A 7. ábra az alacsony születési súly (2 500 g alatt) előfordulását mutatja 1000 
élveszületésre vetítve az Európai Régióban. 

A 2500 g-os születési súlyú élveszülöttek aránya, %
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Forrás: HFA, EVSZ 

7. ábra Alacsony születési súly az Európai Régióban 

Az alacsony születési súly előfordulási gyakorisága a CSEC-ben a legmagasabb (1000 élveszületésre 
vetítve 2002-ben 6,88), és az északi országokban a legalacsonyabb (4,67). Az alacsony születési súly 
előfordulási gyakorisága a FÁK-ban és a közép-ázsiai köztársaságokban 1999 óta csökkenő tendenciát 
mutat, bár nem állnak rendelkezésre bizonyítékok a visszaesés okának magyarázatául. 

Az EVSZ által 2002-ben a globális betegségteherről kiadott adatok közt szerepelnek becslések a 
környezeti kockázati tényezőknek tulajdonítható halálozásról is. A 8. ábra kockázati tényezők szerinti 
csoportosításban mutatja be a hozzárendelhető összhalálozást.  

Az EVSZ becslések szerint a városi légszennyezettség az Európai Régióban évente 107 000 emberi 
életet követel, ezt követi az ólom expozíció (68 000), a foglalkozási ártalmak (karcinogének – 42 000; 
por – 35 000, és baleseti kockázatok – 25 000), a szilárd tüzelőanyagok égéséből származó beltéri füst 
(21 000) és a nem biztonságos víz és csatornázás (18 000). 

A funkcióvesztéssel korrigált életévek (DALY) mutató lehetővé teszi a különböző kockázati tényezők 
emberi egészségre gyakorolt hatásának összehasonlító elemzését. A DALY a korai halálozás miatt 
potenciálisan elveszett évek számát, illetve a rokkantság miatt elvesztett produktív évek számát mutatja. 
A 9. ábra az EVSZ hozzárendelhető, funkcióvesztéssel korrigált életévekről készített becslésének 
eredményeiről ad képet az emberi környezetben fellelhető egyes kockázati tényezők szerinti bontásban. 

A funkcióvesztéssel korrigált életévek legfontosabb okai a táplálkozással, fizikai aktivitással és 
függőséget előidéző anyagokkal kapcsolatos kockázatok. Ugyanakkor az emberi környezetben fennálló 
kockázatok szintén hozzájárulnak a funkcióvesztéssel korrigált életévek számának növekedéséhez, a 
legjelentősebben az ólom expozíció, amelyet a foglalkozási baleseti kockázatok, a városi 
légszennyezettség és a nem biztonságos víz és csatornázás követ. 
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Forrás: EVSZ, 2002 

8. ábra Hozzárendelhető halálozás egyes környezeti kockázati tényezők szerinti bontásban 
az Európai Régióban, 2000-ben 

 
Forrás: EVSZ, 2002 

9. ábra Hozzárendelhető funkcióvesztéssel korrigált életévek környezeti kockázati tényezők 
szerinti bontásban az Európai Régióban, 2000 
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A 10. ábra az emberi környezet bizonyos kockázati tényezői (környezeti és foglalkozási 
ártalmak) és az ezekből eredő betegségek közti kapcsolatról ad összefoglaló képet. Az ábra 
ugyanakkor bemutatja a teljes betegségteher egyes kockázati tényezőknek és betegségeknek 
(baleseteknek) tulajdonítható részét is. 

 

 

 

10. ábra Környezeti betegségteher az Európai Régióban – a kockázati tényezők és 
betegségek kapcsolata, 2000 

 
Az ábra alapján jól látható az emberi környezetben fennálló kockázatok és a betegségteher közti 
rendkívül összetett kapcsolat. Az Európai Régióban a környezeti és foglalkozási kockázatok 
legnagyobb része a teljes betegségtehernek csak nagyon kis hányadáért (4% alatt) felelős. Ezen 
kívül a betegségteher 8,6%-a tulajdonítható nem foglalkozási balesetek kockázatának. A 
környezetegészségügyi tudományág jövőbeli fejlődése, és különösen a környezet-epidemiológia 
terén várható előrelépés eredményeként valószínűleg sikerül majd feltérképezni és kvantifikálni a 



EUR/04/5046267/BD/5 
24. oldal 

 
 
 

 

környezet és egészség közti összefüggéseket. Ezáltal lehetővé válhat a különböző környezeti 
kockázatok populációnak tulajdonítható részének pontosabb mérése, amelynek következtében a 
környezeti betegségteher a jelenleg becsült értéknél szinte bizonyosan nagyobb lesz. 
 
Az EVSZ globális betegségteherre vonatkozó 2002-es részletes becslései az Európai Régió 
országcsoportjai szerinti bontásban a statisztikai mellékletben találhatók. 

 

1.2.2. Halálokok 

Az európai halálozás életkor, nem és halálok szerinti eloszlásának elemzésekor nyilvánvalóvá 
válik, hogy a nyugati és keleti területek közti legnagyobb különbségek a középkorú lakosság 
tekintetében figyelhetők meg. A férfiak esetében ez elsősorban a szív- és érrendszeri 
betegségekből eredő halálozásnak és a külső halálokoknak (balesetek, gyilkosság és 
öngyilkosság) tudható be. Az életkori csoportok vonatkozásában a Régió keleti és nyugati része 
közti viszonylagos különbségek fokozatosan csökkennek. Ugyanakkor azonban jelentős mértékű 
negatív irányú változások tapasztalhatóak a halandóság szerkezetében az Orosz Föderációban és 
más FÁK országokban. A várható élettartam 1994-ig csökkenő tendenciája, illetve az 1995 és 
1997 közti időszakban jellemző emelkedése főleg a külső halálokok számában bekövetkező 
változásnak, és a középkorú felnőttek közt a szív- és érrendszeri megbetegedések hirtelen 
megugrásának tudható be. (29) 

A 11. ábra az EVSZ halálozásra vonatkozó becsléseit mutatja az Európai Régióra nézve. A fő 
halálok a szív- és érrendszeri betegségek (52%), amelyeket a rák és egyéb daganatos 
megbetegedések (21%), és a balesetek (8%) követnek. 

 

Forrás: EVSZ 2002 
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11. ábra Halálozás az Európai Régióban halálokok szerinti bontásban, 2001 

2001-ben  a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás tette ki az összhalálozás 52%-át, míg 
ez az arány az 1990-es évek közepén csak 49% volt. A Régió különböző részein igen jelentős 
eltérések figyelhetők meg. (12. ábra) A szív- és érrendszeri betegségekből eredő halálozás a 
FÁK-ban a legnagyobb, ideértve a közép-ázsiai köztársaságokat is, a legalacsonyabb pedig az 
EU-ban. A CSEC országok a két véglet között helyezkednek el. Az EU-ban a szív- és érrendszeri 
betegségek miatti halálozás az 1970-es évek közepe óta folyamatosan csökken. 1990-ben a szív- 
és érrendszeri betegségben elhalálozottak száma a CSEC-ben majdnem ugyanannyi volt, mint a 
FÁK-ban, azóta azonban a CSEC-ben visszaesett, a FÁK-ban ellenben emelkedett. Az utóbbi 
országokban a szív- és érrendszeri betegségekből eredő halálozás 1994-ben volt a legmagasabb. 
Ezt követően 1998-ig kis mértékben csökkent, majd ismét növekedni kezdett. A szív- és 
érrendszeri betegségek miatti halálozást egy sor különböző tényező befolyásolja, és az elmúlt 
néhány évben számos bizonyíték halmozódott fel a környezeti levegőben lévő finom részecske 
expozíció és ennek a szív- és érrendszerre gyakorolt hatásai közti kapcsolat fennállásáról. (5, 7) 
A munkafeltételek, mint például a több műszakban végzett munka, a hő, a stressz és a 
munkaszervezésnek tulajdonítható mozgásszegény életmód egyaránt hozzájárultak a szív- és 
érrendszeri betegségben elhalálozottak számának növekedéséhez (45-48). 

 
12. ábra Szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás az Európai Régióban 
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2001-ben  a rákban elhunytak az összes halálozás 21%-át tették ki, 1995-ben pedig 18%-át. A rák 
miatti halálozás az Európai Régió valamennyi országcsoportjában csökkenő tendenciát mutat, a 
CSEC kivételével, ahol 1980 óta növekszik, és 1995-óta a legmagasabb szinten stagnál. A rák 
miatti halálozás a közép-ázsiai köztársaságokban különösen alacsony, bár ez eredhet a nem 
megfelelő nyilvántartásból is. A rák okozta halálozás alakulását 1980 után az Európai Régióban a 
11. ábrán követhetjük nyomon. 

 
13. ábra Rák miatti halálozás az Európai Régióban 

 

A rák miatti halálozás bizonyos mértékben kapcsolatba hozható különféle környezeti 
tényezőkkel. A környezeti karcinogének közt szerepelnek a kültéri és beltéri légszennyező 
anyagok, valamint a talajt és az ivóvízet szennyező anyagok. Egy, az Európai Unióban a 
környezeti okoknak tulajdonítható rák miatti betegségteherről készített vizsgálat (49) kimutatta, 
hogy megnőtt a mesothelioma (azbeszttel kapcsolatba hozható rák) előfordulásának kockázata 
azok között a személyek között, akik lakókörnyezetükben azbeszt hatásának vannak kitéve 
(Európa lakosságának 5%-a). A kültéri légszennyezettségnek tulajdonítható tüdőrák aránya 
megközelítőleg 3,6%. A környezeti dohányfüst a lakásokban és munkahelyeken szintén 
hozzájárul a rákos megbetegedés többlethez. A radon a kültéri levegőben megtalálható másik 
karcinogén tehető a felelőssé az összes tüdőrákos megbetegedés 1%-áért. Az EU vizsgálat 
egyértelműen bizonyította azt is, hogy magas arzéntartalmú víz fogyasztása következtében nő a 
húgyhólyag-, bőr és tüdőrákosok száma. A környezeti karcinogén expozíció által előidézett 
karcinóma relatív kockázata viszonylag alacsony, az expozíció azonban ugyanakkor 
meglehetősen gyakori, miáltal a potenciális megbetegedések száma viszonylag nagy. A 
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munkavégzés során ható tényezők és a rákos megbetegedések közti kapcsolatot sokkal több 
bizonyíték támasztja alá. A rák előfordulási gyakoriságának növekedésével kapcsolatba hozható 
fő foglalkozási kockázatokat a különféle gyártási folyamatok során használt vegyi, fizikai és 
biológiai karcinogének jelentik. A FÁK európai területére vonatkozó becslések szerint évente 
mintegy 20 000 rákos megbetegedést okoz a foglalkozási karcinogén expozíció. (50) 

2001-ben  a balesetek tették ki az összhalálozás 8%-át, szemben az 1990-es évek közepén 
jellemző 10%-kal (EVSZ, 1999). A balesetek és mérgezés miatti összhalálozás az Európai 
Régióban lassan csökken, a FÁK-ban azonban továbbra is különösen magas. Az utóbbi 
országcsoportban a halálozás az 1990-es évek elején mért legmagasabb szinthez képest ugyan 
csökkent, 1998 óta azonban ismét emelkedő tendenciát mutat (14. ábra). 2000-ben a balesetek és 
mérgezés miatti átlagos halálozási arány a FÁK-ban mintegy négyszerese volt az EU, és 
háromszorosa a CSEC átlagnak. 

 

14. ábra Balesetek és mérgezés okozta halálozás az Európai Régióban 

 

A légúti betegségek (bronchitis, emphysema és asztma) miatti halálozás is részben kapcsolatba 
hozható környezeti tényezőkkel, különösen a környezeti és beltéri levegőminőséggel. (5) 2001-
ben  a légúti betegségek a halálozás 3%-áért voltak felelősek, szemben az 1995-os 6%-kal. 
Ugyanakkor azonban 1996 és 2000 közt valamennyi országcsoportban megfigyelhető a légúti 
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betegségek miatti halálozás emelkedésének riasztó tendenciája (15. ábra). Az 1994 és 2001 közti 
időszakban az északi országokban mintegy kétszeresére nőtt a bronchitis, emphysema és asztma 
miatti halálozás. 

 

115. ábra Bronchitis, emphysema és asztma miatti halálozás az Európai Régióban 
 
Végkövetkeztetésként elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben az európai lakosság egészségi 
állapota összességében véve javul. Mindazonáltal aggasztó, hogy a Régió keleti és nyugati részei 
között még mindig jelentős, sőt egyre növekvő az eltérés. Bizonyított, hogy az emberi 
környezetben fellelhető számos kockázat összefüggésben áll az általános egészségi mutatókkal. 
A betegségteherre vonatkozó becslések azt mutatják, hogy az Európai Régióban a környezeti 
kockázati tényezőknek az általános egészségromlásra gyakorolt befolyása nem olyan jelentős, 
mint az egészséget meghatározó egyéb tényezőknek (pl. táplálkozás, dohányfüst és alkohol- vagy 
kábítószer fogyasztás). A globális betegségteher értékelése céljából kiválasztott környezeti és 
foglalkozási kockázati tényezők az Európai Régióban a funkcióvesztéssel korrigált életéveknek 
legalább 3,8%-áért felelősek. Ha ehhez hozzászámítjuk a baleseteket is, a teljes betegségteher 
emberi környezetnek tulajdonítható része körülbelül 14%. Tekintve azonban az ilyen 
becslésekhez használt modellek korlátait, és a különféle környezeti kockázati tényezők egészségi 
hatásaira vonatkozó globális adatok hiányát, feltételezhető, hogy ez nagyon óvatos becslés. A 
betegségteher olyan jövőbeli értékelése, amely kifejezetten az Európai Régió jellemzőit veszi 
figyelembe, minden bizonnyal ki tudja majd küszöbölni a globális adatok hiánya okozta 
korlátokat, és sokkal pontosabb regionális becslésekre ad lehetőséget. 
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1.3. Környezeti kockázatok és az egészségre gyakorolt hatásaik 
 

A környezeti erőforrások, pl. a levegő, víz, élelem, lakás, stb. folyamatos elérhetősége, és a 
megfelelő éghajlati és társadalmi-gazdasági körülmények az egészség és életben maradás 
előfeltételeinek számítanak. Számos környezeti tényezőről tudjuk, hogy betegséget idéz elő. A 
tudományos bizonyítékok és a megbízható adatok hiánya miatt azonban rendkívül nehéz a 
környezeti kockázati tényezők európai betegségteherhez való hozzárendelése. A betegségteher 
egyértelműen függ attól, hogy milyen kockázati tényezőket veszünk figyelembe a 
kiszámításakor, és a különböző környezeti kockázatok tekintetében a betegségteher is eltérő. Ez a 
fejezet egy sor környezeti kockázati tényezőről, és az európai térségben való fellelhetőségükről 
igyekszik képet adni. Az itt közölt információk hivatalos jelentésekből és az európai környezeti 
kockázati tényezők vizsgálatára és értékelésére irányuló vizsgálatokból származnak. 

 

1.3.1. Környezeti levegő 
H. Wickramatillake, J. Schneider, M. Krzyzanowski 

 

A légszennyezettséget az emberi egészséget fenyegető egyik legnagyobb veszélyforrásnak 
tekintik. A számos szennyezőanyag okozta levegőszennyezettség országhatárokon átterjedő, 
sokrétű hatást kifejtő környezeti probléma. (27) A vizek és a talaj savasodása és eutrofizálódása, 
az ökológiai rendszerek, termények, és különféle anyagok (ideértve az emberi faj kulturális 
örökségét is) károsodása csak néhány azok közül a környezeti ártalmak közül, amelyek 
összefüggésben állnak a légszennyező anyagok emissziójával. (51) A levegőszennyezettség az 
egyik olyan emberi egészségre és ökológiai rendszerekre veszélyes környezeti tényező, amelynek 
káros hatását már igen korán felismerték Európában.(52) Az elmúlt három évtizedben Európában 
a légszennyeződéshez hozzájáruló fő gazdasági ágazatok és tevékenységek az energia termelés és 
átalakítás, a közlekedés és ipar, a fosszilis tüzelőanyagok szállítása és égetése volt. Az Európai 
Levegőminőségi Irányelveket az EVSZ elsősorban azzal a céllal dolgozta ki, hogy védje az 
emberek egészségét a légszennyező anyagok káros hatásaitól, és kiküszöbölje vagy csökkentse a 
veszélyes légszennyezőkkel szembeni expozíciót. (53)  

Európa legnagyobb részén számos légszennyező anyag koncentrációja jelentősen csökkent. A 
pozitív irányú változások legfőként a nyugati országokban számottevőek. Az 1980-as évek eleje 
óta a legtöbb fő légszennyező anyag emissziója mérséklődött. (52) Nyugat-Európában az 
egészségi szempontból legaggasztóbb veszélyforrás a por és az ózon szintje. A közép- és kelet-
európai országokban az energiatermelés és a nehézipar számítanak a hagyományosan legnagyobb 
légszennyező ágazatoknak, a közlekedés csak a nagyvárosokban járul hozzá nagyobb mértékben 
a légszennyezéshez. Mindazonáltal a közelmúltban a közép- és délkelet-európai országokban és a 
FÁK-ban a magántulajdonban lévő gépjárművek számának gyors növekedése következtében a 
közlekedés egyre nagyobb szerepet játszik a levegőminőségi problémák súlyosbodásában a 
Régiónak ebben a térségében. (52)  
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A városi levegő szennyezettsége szinte mindenütt az egyik legtöbb figyelmet kapó probléma, 
mivel a városokban a gépjárművek kipufogógázából, az elektromosenergia-termelésből, az ipari 
emissziókból, a lakások fűtéséből és más emberi tevékenységből számos légszennyező anyag jut 
be a környezeti levegőbe. Az égési folyamatok eredményeként olyan komplex szennyezőanyag 
keverék jön létre, amely egyaránt tartalmaz primer emissziót, mint például a dízel részecskék és 
ólom, valamint az atmoszférikus átalakulás eredményeként létrejövő anyagokat, mint például az 
ózon és a kéntartalmú üzemanyagok égésekor keletkező kénszemcsék. (10) Vidéki területeken a 
mezőgazdasági tevékenység során jutnak különböző szennyező anyagok a környezeti levegőbe 
(pl. ammónia, növényvédő szerek).  

Az Egészséget mindenkinek politika 21. célkitűzése szerint „2000-re a levegőminőséget 
valamennyi országban olyan mértékben kell javítani, hogy az ismert légszennyező anyagok ne 
jelentsenek veszélyt a lakosság egészségére nézve”. Sajnos ezt az ambiciózus célt Európa számos 
területén egyelőre még nem sikerült elérni. Ennek oka az állandó és mozgó forrásokból származó 
tartósan megmaradó légszennyezés, és az expozíció szintjének csökkentésére irányuló elfogadott 
jegyzőkönyvek végrehajtásában tapasztalható hiányosságok. Az 1970-es évek végén a fejlett 
országokban mért szennyezőanyag koncentráció alapján, ideértve az európai államokat is, nem 
tartották valószínűnek egészségre káros hatások érvényesülését. Az azóta eltelt két évtized során 
azonban a légszennyezettség az egészséget fenyegető egyik legfőbb környezeti kockázattá vált. 
(54) Ennek egyik oka az, hogy bár a szén és egyéb hagyományos fosszilis energiahordozók égése 
során emittált szennyezőanyag mennyiség a korábbi évekhez képest kevesebb, az ugyanebből a 
forrásból származó egyéb összetevők is károsnak bizonyultak. A meleg és napos időben 
kialakuló fotokémiai légszennyeződés előfordulását Európa nagy részén megfigyelték. A 
növekvő számú motorizált gépjármű által kibocsátott nitrogén oxidok (NOX) szintje csak a 
közelmúltban kezdett némiképp csökkenni. (54) A levegőben lebegő por mérete, eloszlása és 
összetétele is változott, miáltal módosult a toxicitás szintje is. 

A Hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program (6. KAP 2001-től 2010-ig, 
‘Környezet 2010: ‘A mi jövőnk, a mi választásunk’, 1600/2002/EK sz. határozat) meghatározza 
az Európai Közösségben elérendő fő környezetvédelmi célkitűzéseket. Ugyanakkor ahol 
lehetséges, meghatároz célokat, valamint időhatárokat is arra nézve, hogy az adott célokat 
mikorra kell teljesíteni. A 6. KAP egyik célkitűzése magas színvonalú életminőség és a szociális 
jóllét az állampolgárok számára olyan környezet biztosítása révén, ahol a légszennyezettség 
szintje nem károsítja az emberi egészséget és a környezetet. 

Az „Európai levegőminőség egészségi hatásainak szisztematikus áttekintése” elnevezésű EVSZ 
projekt célja az Európai Bizottság (Környezetvédelmi Főigazgatóság) számára rendszerezett, 
szabályos időközönként ismétlődő, tudományosan független áttekintés biztosítása az európai 
levegőminőség egészségügyi aspektusairól. A 2001 végétől 2004 közepéig tartó projekt a lebegő 
por (PM), az ózon és nitrogén dioxid expozícióval kapcsolatos egészségügyi kockázatok 
értékelését végezte el. Az 1990-es években az epidemiológiai kutatások terén tett előrelépés, és a 
legújabb vizsgálatok fokozottabb érzékenysége eredményeképp fény derült arra, hogy az emberi 
egészséget már sokkal alacsonyabb szintű PM expozíció is károsíthatja, mint ahogy akár csak 
néhány évvel ezelőtt is gondolták. (55) Továbbá fokozottabb figyelem irányult a belélegezhető 
lebegő por (PM10 vagy PM2,5) egészségügyi szempontból játszott szerepére. Ezeknek a 
változásoknak tudható be, hogy a tudósok és hatóságok kénytelenek voltak módosítani a 
légszennyezettségről vallott korábbi nézeteiket. Az a felismerés, hogy a lebegő por már 
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alacsonyabb szinten is egészségkárosító hatású, arra késztette a hatóságokat, hogy más 
(szigorúbb) levegőminőségi normákat és irányelveket állapítsanak meg. 

A legáltalánosabb légszennyező anyagok a lebegő por (PM), a szénmonoxid (CO), a nitrogén-
dioxid (NO2), a kéndioxid (SO2), és az olyan szekundér légszennyezők, mint például az ózon 
(O3). Ezen felül azonban léteznek további, mindenképpen számba veendő szennyező anyagok. A 
policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) számos tagból álló csoportja például égéstermékként 
keletkezik. A gazolin égés vagy párolgás a benzol és egy sor egyéb illékony szerves vegyület 
(ISZV) fő forrása. Az atmoszférában megtalálható egyes nehézfémek, mint például az ólom 
forrása ipari emisszió és ólmozott benzinnel működő motorok kipufogógáza. Az EVSZ 
Levegőminőségi irányelvek 2. kiadása széles körű értékelést ad a különböző légszennyező 
anyagok egészségre gyakorolt hatásairól. Az emberi populációt ebben a komplex helyzetben 
fenyegető egészségi kockázatok értékelése során a tudósok gyakran választottak ki egy olyan 
szennyezőanyag csoportot, amely megfelelően tükrözi a szennyeződési folyamatot, ismert 
egészségi hatásai vannak, és amelyre nézve olyan alkalmas monitorozó hálózatokat állítottak fel, 
amelyek lehetővé teszik a régió-szintű értékelést. Ebben az esetben az egyes szennyező 
anyagokat úgy kell tekinteni, mint a szennyezőanyag keverék, illetve a bizonyos osztályokba 
tartozó különböző szennyezőforrásokból származó emissziók intenzitásának indikátorait. (55) E 
jelentésben ezért a ‘klasszikus’ légszennyezők csoportját (SO2, PM, NO2, O3) tárgyaljuk 
bővebben. 

Az expozíció mértékére vonatkozó becslések alapját elsősorban a környezeti levegőben lévő 
légszennyező anyagoknak a meglévő stacioner monitorozó hálózatok által mért koncentrációjáról 
a nemzeti és nemzetközi hatóságok által gyűjtött, valamint egyéb, különböző tanulmányokban 
tárgyalt adatok képezik. Az Európai Levegő és Éghajlatváltozási Tematikus Központ (European 
Topic Centre on Air and Climate Change (ETC-ACC)) is fenntart ugyanakkor egy 
levegőmintőségi adatbázist. (56) 

A légszennyezés hatásai széles skálán mozognak, kezdve a légzőszervek működésének enyhe 
elváltozásától a súlyosabb légzőszervi és szív- és érrendszeri morbiditáson keresztül egészen a 
halálozásig. Az égésből eredő légszennyeződésnek szintén nagyszámú és sokféle akut és 
krónikus egészségi hatása van, a különböző szennyező anyagok sajátságaitól függően. A lebegő 
részecskékkel és egyéb légszennyező anyagokkal szembeni, valamint az SO2, NO2, expozíció 
rövid távú hatásai közt szerepel a légzőszervi megbetegedések számának növekedése, nagyobb 
számú kórházi felvétel légzőszervi és szív- és érrendszeri betegségek miatt, valamint a halálozás. 
Az ezekkel az anyagokkal szembeni expozíció hosszú távú hatásai közt említhetjük az 
emelkedett mortalitást és a várható élettartam csökkenését a populáció egésze tekintetében. (10)  

Az alábbiakban a leggyakoribb légszennyező anyagok közül írunk le néhányat.  

 

Lebegő por 

A lebegő por (SPM) kifejezés egy sor különböző forrásokból származó, apró részecskékből álló 
szilárd és folyékony anyagot takar. (57) Az egészségre gyakorolt hatásuk legkönnyebben a 
belélegezhető részecskék esetében határozható meg, vagyis azoknál a levegőben terjedő 
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anyagoknál, amelyek képesek áthaladni a légutakon, és bejutni a tüdőszövetbe, ideértve a 
tüdőhólyagokat is – ezek a 10 mikronnál kisebb méretű részecskék (PM10). A mellüregbe való 
bejutásra alkalmas méretű lebegő por számos forrásból származhat, amelyek közül egyesek 
természetes források (ideértve a vulkánokat és homokviharokat), míg mások (és ez utóbbiak az 
elterjedtebbek, és a közegészségügy szempontjából fontosabbak) emberi tevékenység 
eredményeként jöttek létre (pl. erőművek és ipari folyamatok, közlekedés, lakások szénfűtése, 
ipari és háztartási hulladékégetők). Az EU-ban a közúti közlekedés és az energiaipar a teljes 
PM10 mennyiség 27%-át adja, míg az energiaipar és gyártóipar a 16%-át. (58)  

Azt, hogy a lebegő por bejut-e a légzőrendszerbe, annak aerodinamikai mérete határozza meg. 
(57) Az apró, 0,1 mikronnál kisebb szemcsék az ultrafinom részecskék elnevezést kapták. Az 
egészségi hatás szempontjából a PM10, PM2,5 méretű, és az ultrafinom részecskék veendők 
figyelembe.(59) A primer PM kifejezés alatt a különféle forrásokból emittált részecskék 
értendők, míg a szekundér PM az atmoszférában jön létre prekurzor kibocsátás következtében. 
(51) A állandó forrásokból származó, szilárd energiahordozók (szén) égése nyomán keletkező, 
valamint a közlekedés során dízel motorok által kibocsátott részecskék jelentős mértékben 
járulnak hozzá az európai PM10 kibocsátáshoz. A lebegő dízel részecskék különös figyelmet 
érdemelnek, mivel a körülbelül 0,1 µm aerodinamikai átmérőjű ultrafinom szénszferoidok olyan, 
egy mikrométernél kisebb csomócskáivá állnak össze, amelyek képesek mélyen bejutni a 
tüdőszövetbe. 

Az elmúlt évtizedben Európában már mérték a PM10, és kisebb mértékben a PM2,5 mennyiségét. 
Ma a PM10 mérését több száz monitorozó állomás végzi szerte Európában. A kapott adatok 
alapján változatos kép rajzolható. Az EU-ban a PM10-re vonatkozó levegőminőségi célszinteket 
1999-ben vezették be. (51) Számos európai városban a PM10 szintje mind éves átlagban, mind a 
napi középértéket tekintve meghaladja a 40 µg/m3, illetve 50 µg/m3 –es, 2005-re elérendő célként 
kitűzött EU határértéket. (59) A városokban mért PM10 szint általában Dél-, Közép- és Kelet-
Európában a legmagasabb, és az északi országokban a legalacsonyabb; ugyanakkor az EU 
eloszlást vizsgálva meglehetősen összetett képet kapunk, hiszen a koncentrációs tartomány felső 
határértéke több, mint háromszorosa az alsónak. Egy sor kritikus ponton (nagy forgalmú 
helyeken, és bizonyos ipari források közelében) a mért PM10 szint rendszerint 40%-kal haladja 
meg a városi háttérszintet, meglehetősen széles tartományban mozogva (100%-os eltérés). 2001-
ben  a 2005-re elérendő határértéket meghaladó értéket a több, mint 700 európai monitorozó 
állomás 34%-ánál mérték. A 24 órás határértéknél sokkal gyakrabban volt magasabb a PM10 
érték, mint az éves határértéknél. A 2010-re tervezett határértéket (20 µg/m3 PM10 éves 
középértékként) sokkal szélesebb körben lépték túl, hiszen a vidéki háttérállomások mintegy fele 
mért ennél magasabb értéket. 

A primer PM10 emissziót 1990 és 2000 között európai szinten 18%-kal sikerült csökkenteni. A 
PM prekurzor kibocsátás is jelentős mértékben visszaesett. Az energiatermelő iparágak, a közúti 
közlekedés és az ipar nagyban hozzájárult a szennyező anyagok szintjének csökkentéséhez. A 
városi területeken kívül mért magas értékek egyrészt annak tulajdoníthatók, hogy a primer 
részecskék nagy távolságra képesek eljutni, másrészt a szekundér részecskék létrejöttének. 

A különböző vizsgálatokból az is kitűnt, hogy az egyes országokon belül is változó a PM szint. 
Az EU tagállamok lakosságának több mint fele a 40  g/m3-es határértéknél magasabb PM 
expozíciót kénytelen elszenvedni, míg a régebbi EU tagok esetében a lakosságnak ez az aránya 
kisebb. (27) 
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1. táblázat A lakosság légszennyezettség (lebegő por /PM10/)expozíciója az EU-ban és más 
országokban. A határértéknél magasabb szintű expozíciót elszenvedő városi lakosság 

százalékos aránya 

 1998 2000 2001 
EU (15 ország) 17,0 36,2 33,0 
Belgium 9,1 0,0 1,0 
Dánia : : 0,0 
Németország 2,9 36,2 40,0 
Görögország : : 100,0 
Spanyolország 100,0 97,6 81,0 
Franciaország : : 2,0 
Írország : : 0,0 
Olaszország : 100,0 91,0 
Luxemburg : : : 
Hollandia 100,0 95,6 65,0 
Ausztria : 0,0 54,0 
Portugália 100,0 100,0 100,0 
Finnország 0,0 0,0 0,0 
Svédország : 56,0 64,0 
Egyesült Királyság 0,0 0,0 0,0 
Izland : 1,0 : 
Bulgária : 100,0 0,0 
Cseh Köztársaság 88,7 68,3 73,0 
Észtország : : 0,0 
Magyarország : 100,0 100,0 
Lengyelország 100,0 100,0 100,0 
Szlovénia : : 100,0 
Szlovákia : 100,0 89,0 

Forrás: EUROSTAT, 2004 

 

Egyes ukrajnai városi területeken a lebegő részecske koncentráció éves középértéke a jelentések 
szerint 0,1 és 0,4 mg/m3 volt. (60) Örményországban a PM koncentráció meghaladja a 0,15 
mg/m3-t, míg Biskek (Kirgizisztán) legszennyezettebb részein a lebegő por koncentráció éves 
középértéke eléri az 1,1 mg/m3-t, vagyis a korábbi érték kétszeresét. (61, 62) Üzbegisztánban 
több, mint 4 millió ember él olyan területeken, ahol a mért összes lebegő por koncentráció éves 
középértéke a 200 – 400  g/m3 tartományba esik. A szennyezettség elsősorban az Aral tó 
területéről a széllel idesodródott porszemcséknek tudható be. A világon a legnagyobb 
porlerakódások az Aral tó medencéjében találhatók, és ezekben megtalálhatók rovarirtó szerek is. 
(63) Grúziában a lebegő por koncentrációjának éves középértéke meghaladja az EU által 
meghatározott határértékeket. (64) 

A PM10 monitorozása csak a közelmúltban kezdődött. Bár ez valóban hangsúlyozza, hogy a 
jövőben szerte Európában feltétlenül szükséges a PM10 következetes monitorozása, az ez idáig 
összegyűjtött adatok egyértelműen azt mutatják, hogy Európa lakosságának nagy része az 
egészségi szempontból kritikusnak tekintett határ feletti por expozíciót szenved el. A PM10 és 



EUR/04/5046267/BD/5 
34. oldal 

 
 
 

 

prekurzorainak emissziójában előre jelzett valószínű visszaesés ellenére a jövőben nem várható 
változás ezen a téren. Az EVSZ részvételével folytatott APHEIS (Levegőszennyezettség és 
Egészség Európai Információs Rendszer) vizsgálat egyrészt a korom koncentrációt vizsgálta 15 
európai városban, és ugyanakkor méréseket folytattak a PM10 szintek megállapítására is 19 
városban. A 2. táblázatban találhatók az egyes években mért PM10 szintek. (65) Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy az EU-ban jelenleg érvényben lévő PM10 határértékek (azaz éves középérték: 
40 µg/m3, napi középérték: 50 µg/m3) nem biztosítanak megfelelő védettséget az 
egészségkárosodás ellen. Az EVSZ által a közelmúltban végzett áttekintés is megerősítette, hogy 
már alacsonyabb koncentráció esetén is súlyos egészségkárosodás, sőt halál is bekövetkezhet. 

 

2. táblázat Éves PM10 középértékek városokban 

Város Év Középérték +SE 
Bordeaux 1996 20,1 10,1 
Bukarest 1999 73,3 13,0 
Budapest 1999 29,5 11,3 
Celje 1999 36,0 19,3 
Krakkó 1999 45,4 31,6 
Göteborg 2000 14,0 7,0 
Lille 2000 19,5 7,9 
Ljubljana 1999 35,7 19,5 
London 1999 21,8 8,2 
Lyon 2000 23,0 12,0 
Madrid 1998 36,9 16,4 
Marseille 2000 24,4 9,2 
Párizs 1998 24,0 13,6 
Róma 1999 43,3 17,4 
Sevilla 1999 44,4 10,7 
Stockholm 2000 14,0 5,3 
Strasbourg 1999 22,3 10,9 
Tel-Aviv 1996 56,4 97,8 
Toulouse 2000 17,9 8,3 

Forrás: APHEIS jelentés 

 

A PM2,5 monitorozását csak 2001 óta írja elő törvény az EU-ban, ezért egyelőre még nem áll 
rendelkezésre nagy számú összesített adat. Hazenkamp-von és munkatársai  (66) végezték az első 
olyan vizsgálatokat, amelynek során standardizált protokoll alapján mérték a PM2,5 
tömegkoncentrációját több európai városban. A vizsgálatok során 21 résztvevő központban 
mérték a PM2,5 tömegkoncentrációját abból a célból, hogy megbecsülhessék a városi 
háttérszinteket a szóban forgó városokban. A téli (2000. november –2001. február) PM2,5 
tömegkoncentráció középérték jelentős eltéréseket mutatott: Izland számolt be a legalacsonyabb 
szintről (5 µg/m3), Észak-Olaszország pedig a legmagasabbról (69,5 µg/m3). A 21 európai 
városban mért téli koncentrációs középértékek közti számottevő eltérések arra hívják fel a 
figyelmet, hogy Európa számos területén nagy szükség van a levegőminőség javítását célzó 
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intézkedések bevezetésére. A lebegő por koncentrációja nyáron valószínűleg alacsonyabb az 
olyan régiókban, ahol télen hőmérsékleti inverzió a jellemző, tehát ennek eredményeképp az éves 
koncentrációs középérték is várhatóan alacsonyabb lesz ezeken a területeken.  

Az ilyen céllal folytatott vizsgálatok esetében a mért szennyezőanyag szintek értelmezése 
szempontjából a monitorozást végző állomások földrajzi elhelyezkedése rendkívül fontos 
tényező. (66) A fent említett vizsgálatban a mintavevő állomások jellemzőire vonatkozó adatok 
nyilvánvalóvá tették, hogy a járműforgalom közelsége az egyes városokban eltérő volt. Mivel 
azonban a PM2,5-re a homogén térbeli eloszlás a jellemző, a forgalmas helyeken mért 
koncentrációk várhatóan nem térnek el nagymértékben a városi háttérhelyszíneken mért 
értékektől. 

 

3. táblázat Téli PM2,5 tömegkoncentrációa középérték (2000. nov. – 2001. febr.) 
Központ Középérték + SE Medián 

Torino 69,2 13,7 70,2 
Pavia 55,3 19,5 52,6 
Verona 51,0 17,5 60,9 
Antwerpen (belváros) 37,0 24,2 28,3 
Barcelona 30,2 5,6 31,9 
Grenoble 28,0 9,8 28,3 
Antwerpen (dél) 24,4 13,7 21,1 
Bázel 23,7 13,3 19,1 
Ipswich 21,3 6,7 14,0 
Párizs 21,0 10,9 18,0 
Erfurt 19,9 14,8 13,6 
Norwich 17,7 4,3 16,9 
Oviedo 17,5 2,8 18,5 
Huelva 17,2 4,8 17,3 
Albacete 15,6 3,4 15,8 
Tartu 15,6 3,8 14,1 
Göteborg 12,5 1,8 11,9 
Uppsala 11,6 1,3 11,1 
Galdakao 10,8 3,6 10,2 
Umea 5,8 0,4 5,8 
Rejkjavik 4,8 2,0 4,6 

Megjegyzés: a µg/m3; az értékek Hazenkamp-von és munkatársaitól származnak. (66) 

 

Az ultrafinom (<100 nm aerodinamikai átmérőjű) részecskék potenciális egészségi hatásai egyre 
nagyobb aggodalomra adnak okot. (67) Ezek a részecskék, amelyek egyébként csak 
elhanyagolható mértékben járulnak hozzá az olyan tömeg-mérőszámokhoz, mint például a PM10, 
feltehetően kiváltó okai lehetnek a szív- és érrendszer egyes kóros élettani elváltozásainak. 
Hatásukra vonatkozóan ugyan igen kevés bizonyíték áll rendelkezésre, de az Egyesült 
Királyságban és más országokban folytatott mechanisztikus vizsgálatok eredményei 
sokatmondóak. Amennyiben ezek a feltételezések beigazolódnak, bizonyára erősödni fog a 
nyomás a környezeti levegőben lebegő ellenőrzött anyagok körének kibővítésére. 
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A FÁK országokból nem állnak rendelkezésre olyan levegőminőségre vonatkozó adatok, 
amelyek lehetővé tennék a por okozta levegőszennyezés egészségi hatásainak megbízható 
értékelését. Az emisszióra és a PM-el kapcsolatos levegőminőségre vonatkozó adatok hiánya, 
különösen a közép- és délkeleti országokban, nem teszi lehetővé a tendenciák meghatározását, az 
azonban egyértelmű, hogy a por mindenképpen súlyos probléma. (52)  

Összefoglalva, a belélegezhető lebegő por szintjére vonatkozó adatok azt mutatják, hogy bár 
Észak-Európában a PM10 szint alacsony, egyes városi területeken, különösen Dél- és Közép-
Európában gyakran meghaladja az Uniós határértékeket. A közelmúltban végzett vizsgálatok 
ugyanakkor arra engednek következtetni, hogy a lebegő por koncentrációjában megfigyelhető 
rövid távú eltérések még alacsony (10 µg/m3 alatti) expozíciós szint esetén is összefüggésbe 
hozhatók olyan egészségre káros hatásokkal, mint például légzési nehézségek kialakulása, a 
légzőszervi és szív- és érrendszeri betegségek számának növekedése, magasabb halálozás.  

Az olyan részecskék által okozott légszennyezés, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy a levegővel 
együtt bejussanak a tüdőbe, egyértelműen és más hatásoktól függetlenül is összefüggésbe 
hozható egyes súlyos egészségkárosodásokkal, mint például a tüdőrák és más szív-tüdő 
problémák. (68) Az egyéb levegőszennyező anyagok, mint például az ólom és az ózon szintén 
súlyosan károsítják az egészséget, és nagyban hozzájárulnak a városi levegőszennyezettségnek 
tulajdonítható betegségteherhez. A lebegő porra vonatkozó becslések alapján végzett elemzések 
azt mutatják, hogy a környezeti levegőszennyezettség az okozója világszerte mintegy 0,8 millió 
(1,4%) ember halálának, és ennek tulajdonítható 7,9 millió funkcióvesztéssel korrigált életév is 
(0,8%). EVSZ becslések szerint az Európai Régióban évi 107.000 haláleset (1,11%) és a 
funkcióvesztéssel korrigált életévek 0,56%-a tulajdonítható a városi levegőszennyezettségnek 
(lásd a 8. és 9. ábrát). Egyes vizsgálatok szerint a lebegő porral szembeni hosszú távú expozíció 
feltehetően 1-2 évvel csökkenti a várható élettartamot. (29) A PM10-el kapcsolatba hozható teljes 
betegségteher következtében az életév veszteség éves szinten akár a százezres nagyságrendet is 
meghaladhatja. (27) 91 európai város morbiditási adati azt mutatják, hogy a PM szintben 
bekövetkező napi 10 µg/m3-nél nagyobb eltérések esetén megnő a szív- és érrendszeri és 
légzőszervi megbetegedés miatti kórházi felvételek száma. Ha ezt az adatot extrapoláljuk az 
összes EU városra, hasonló PM szennyezettségi szintet feltételezve, az emelkedett PM szint 
miatti kórházi felvételek száma évente 47.000-re tehető. (69) A városi területeken a közlekedés 
gyakran a levegőszennyeződés fő forrása, amelyet jelentős mértékben a lebegő por idéz elő. (70) 
A közelmúltban végzett vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a gyermekek bronchitises 
tüneteinek, és a gyermekek és felnőttek csökkent tüdőfunkciójának prevalenciája összefüggésbe 
hozható a hosszú távú PM expozícióval (19).  

A hosszú távú PM expozíció egyben a légzőszervi és szív- és érrendszeri megbetegedések és 
tüdőrák miatti halálozással is kapcsolatban áll. Egy Hollandiában folytatott vizsgálat (71) során 
megkísérelték megbecsülni a közlekedéssel kapcsolatos levegőszennyező anyagokkal (korom és 
nitrogén dioxid) szembeni expozíció mértékét. A zavaró tényezők (ideértve a dohányzást is) 
hatásainak kiszűrése után azt tapasztalták, hogy a főbb útvonalak közelében lakók körében szinte 
minden esetben emelkedett a kardiopulmonális mortalitás, míg a korom és NO2 környezeti 
háttér-koncentrációjának mértéke és a kardiopulmonális mortalitás közti kapcsolat kevéssé 
konzisztensnek mutatkozott. A vizsgálat ugyanakkor azt is megállapította, hogy a közlekedéssel 
kapcsolatos légszennyezettséggel szembeni hosszú távú expozíció csökkentheti a várható 
élettartamot.  
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A FÁK országokban a lebegő por emelkedett szintje súlyos probléma. Bár az ebből eredő 
hatások kvantitatív meghatározása meglehetősen nehéz, néhány FÁK országban mégis végeztek 
ilyen célú vizsgálatokat. A vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy 10-50 µg/m3 koncentrációt 
elérő PM szint esetén megnőtt a légzőszervi megbetegedések és a csökkent tüdőfunkcióval élők 
száma. (10, 72) A városi területek többségén a lebegő por koncentrációja meghaladja ezt a 
szintet. Az Orosz Föderációban megközelítő becslések szerint a városokban az atmoszferikus 
levegő főként lebegő por miatti szennyezettsége következtében a városokban mintegy 40.000-el 
magasabb a mortalitás. A lebegő por miatti levegőszennyezettség következtében a 
legszennyezettebb levegőjű városok lakosai a 67,5 évnyi átlagos élettartamból (középérték) 
fejenként körülbelül 4 évet veszítenek (72). A Moldovai Köztársaságban nemzeti becslések 
szerint a lebegő por okozta légszennyezettség évente legalább 200 idő előtti halálozást, és több, 
mint 5000 látogatást eredményez a baleseti és sürgősségi osztályokon. (73) Örményországban, 
Üzbegisztánban, Grúziában és Kirgizisztánban is hasonló a helyzet. (61-64).  

 

Kéndioxid 

A kéndioxid (SO2) egyrészt természetes jelenségek, másrészt emberi tevékenység (szén és olaj 
égetése) nyomán jut az atmoszférába. A környezeti levegőben lévő SO2  expozíciónak számos 
egészségi kihatása van, és nagy koncentráció esetén súlyos károsodásokat okozhat. Az erőművek 
a kéndioxid emisszió fő forrásai. A savas eső egyik fő kiváltója szintén a SO2. Az utóbbi néhány 
évtizedben a savas csapadék Európában az egyik legfontosabb környezetvédelmi problémának 
számít. (52) Ugyanakkor azonban Európa egyes részen az emberi tevékenységből eredő SO2 
emisszió, amely hozzájárult a savas eső kialakulásához, mintegy 70%-kal csökkent. (27) Az 
Egyesült Királyságban például az előrejelzések szerint a célul kitűzött 2004. december 31-i 
időpontra sikerül elérni a kéndioxidra meghatározott EU határértéket (azaz azt, hogy az egy órás 
350µg/m3 középértéket nem haladják meg évi 24 alkalomnál többször). (74) Korábban az 
emisszió csökkentését a szénégetés ellenőrzése, tisztább szilárd energiahordozók felhasználása, 
magasabb erőmű kémények építése, és az erőművek vidéki területekre való áttelepítése révén 
érték el. Az utóbbi néhány évben a gáz- és atomerőművekben termelt elektromos energia 
szélesebb körben való alkalmazása, alacsony kéntartalmú energiahordozók felhasználása, és 
bizonyos erőművek esetében a távozó füstgáz kéntelenítésére szolgáló berendezések használatát 
előíró szigorú törvényi szabályozás bevezetése nyomán sikerült tovább csökkenteni a kéndioxid 
emissziót. 

A többi országban is hasonló tendencia figyelhető meg. A savasító gázok (amelyek közt 
megtalálható a nitrogén dioxid és az ammónia is) összes kibocsátása az EU-ban 45%-kal esett 
vissza. Ez elsősorban a SO2 emisszió több, mint 60%-os csökkenésének tudható be. A 2000. évre 
vonatkozó csökkentési célkitűzéseket az EU egészére nézve már sikerült elérni. (51) A legtöbb új 
EU tagországban a SO2 kibocsátás akár 60%-kal is csökkent, és az emissziós érték a 2010-es 
CRLTAP célszint alatt van. (51) A 2000. év végére a kénvegyületek kibocsátása a Nyugat-
Európában 1980-ban mért szintnek kevesebb, mint egyharmadára, illetve a közép- és délkeleti 
országokban jellemző szint kétharmadára esett vissza.  

A SO2 az orrnyálkahártyát, torkot és tüdőt irritáló anyag. Magas koncentrációban való belélegzés 
esetén a légútak összeszorulását idézheti elő. Nagy dózisban még a rövid ideig tartó kéndioxid 
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expozíció is súlyos következményekkel jár az emberi egészségre nézve. (74) A jelenleg 
Európában a környezeti levegőben előforduló legmagasabb koncentráció azonban nagy 
valószínűséggel nem gyakorol komolyabb hatást egy egészséges ember közérzetére. (75) 
Ugyanakkor az asztmában vagy idült tüdőbajban szenvedők sokkal érzékenyebbek a SO2-re, 
mint az egészséges emberek. A légzés megváltozása, különösen ezeknek az érzékeny 
csoportoknak az esetében, már igen rövid idővel a szennyező anyag expozíciót követően 
megfigyelhető. 

A legújabb epidemiológiai vizsgálati módszerek lehetővé teszik a SO2 hatásainak átfogó 
értékelését olyan helyzetekben, amikor az különféle szennyező anyag keverékek részét képezi, 
valamint különböző PM szintek mellett. A SO2 mortalitást befolyásoló rövid távú hatásairól a 
közelmúltban lefolytatott 14 vizsgálat szerint, ideértve 7, APHEA projektek keretében végzett 
vizsgálatot is, egyértelmű ok-okozati kapcsolat áll fenn a környezeti SO2 szint és a napi 
összhalálozás között, az azonban nem minden esetben egyértelmű, hogy ez elsősorban a 
kéndioxid expozíciónak, vagy a szennyező anyagok adott keverékének tulajdonítható. (76) A 
morbiditásra gyakorolt rövid távú hatás felmérésekor nyolc nemrégiben lefolytatott vizsgálat 
eredményeit összevetve, ideértve 5, APHEA projektek keretében végzett vizsgálatot is, azt 
tapasztalták, hogy a SO2 hatásait három vizsgálat nem találta jelentősnek, míg egy vizsgálat 
esetében nem szignifikánsnak bizonyultak egy-két szennyező anyagból álló modell esetében. 
Párizsban és Milánóban szignifikáns, 4%-os emelkedést tapasztaltak a légúti megbetegedések 
miatti kórházi felvételek számában, Barcelonában pedig 6-9%-kal nőtt a szív- és érrendszeri 
megbetegedések miatti kórházi felvételek száma. (76) Megjegyzendő, hogy a legtöbb vizsgálat a 
SO2 középértékekről megállapította, hogy azok az EVSZ által ajánlott évi 50 µg/m3 alatt vannak. 
(77) 

A tartós SO2 expozíció gyermekekre gyakorolt hatását több vizsgálat is tanulmányozta. A legtöbb 
vizsgálat azt mutatta, hogy a szennyezettebb levegő több légzőszervi tünetet eredményez, a 
tüdőfunkció azonban csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem romlott. Mindazonáltal a vizsgált 
területeken lebegő por is előfordult, és meglehetősen nehéz volt elkülöníteni az egyes szennyező 
anyagok hatásait. Néhány felnőtteket tanulmányozó vizsgálat szerint az expozíció szerepet 
játszik a tüsszentés, és valószínűleg a légúti tünetek előfordulásának gyakoriságában. (76) 
Epidemiológiai vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy meglehetősen nehéz egyértelmű 
következtetéseket levonni az alacsony koncentrációban jelen lévő SO2, mint egyedüli 
szennyezőanyag hatásáról, kísérleti vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy a kéndioxid 
egyértelműen befolyásolja a légzőrendszer működését, és a nyálkahártyák állapotát. 

 

Ózon 

Az ózon (O3) olyan, a légkör felső rétegében található erős oxidáló ágens, amely abszorbálja a 
napból eredő UV sugarakat, védve a földet ez ellen a veszélyes sugárzás ellen. A talaj szintjén 
lévő ózon ezzel szemben magasabb koncentrációban mind az emberekre, mind a környezetre 
nézve veszélyes. Az emberi tevékenységből eredő O3 bonyolult fotokémiai légköri reakciók 
eredménye, amelyekben szerepet játszik a NOX és több illékony szerves vegyület is. Az 
ózonképződés meleg, napos időben a legerősebb, különösen városi és ipari emissziós források 
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szélirányába eső területeken. Nyáron a fokozott napsugárzás és magasabb hőmérséklet különösen 
kedvező az O3 kialakulásához. (78)  

Az ózon egyik fő forrása a távolsági közlekedés, ideértve a transzkontinentális forgalmat is. A 
Kelet-Ázsiában kibocsátott légszennyező anyagokból keletkező ózon például feljut a troposzféra 
(felhőöv) felső rétegébe, és a nyugati irányú szelekkel elsodródik akár Észak-Amerikába és 
Európába is. A troposzferikus ózon mennyisége a 21. század ban valószínűleg szerte a világon 
növekedni fog, és az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) egyik legújabb 
tanulmánya szerint 2030-ra akár átlagosan 25%-kal is emelkedhet. 

Az ózon szennyeződés Európa számos területét érinti. A városi lakosságnak több mint fele 
évente több, mint 30 napon át van kitéve a nyolc órára vonatkoztatott 55 rész per milliárd résznél 
(ppm) magasabb szintű szennyeződésnek. (79) 

Az EU-ban az ózon szint meghaladja az emberi egészség védelmét még biztosító küszöbértéket. 
(80) Az évről-évre változó meteorológiai viszonyok, amelyek jelentősen befolyásolják az ózon 
keletkezését, nem teszik lehetővé a lakossági expozíció terén fennálló trendekre vonatkozó 
határozott következtetések levonását. A monitoring adatok elemzése alapján az ózon 
csúcskoncentráció ugyan csökken, a medián értékek azonban emelkedő tendenciát mutatnak. 
2003 augusztusának első felében kivételesen hosszan tartó és nagy területen érvényesülő 
emelkedett ózon koncentrációt figyeltek meg (lásd alább a 2.1. ábrát). Úgy tűnik, hogy ez a 
jelenség kapcsolatban állt az Európa nagy részén jellemző rendkívül meleg időjárással. Párizsban 
az ózon koncentráció meghaladta a 200 µg/m3-t, vagyis 65%-kal volt magasabb a fent említett 
110 µg/m3-es küszöbértéknél. (81) Ez egybeesett a Franciaországban 2003-ban beköszöntő 
hőhullámmal. A rendkívüli forróság Európa más részeit is érintette. A FÁK országokra nézve 
nincsenek, vagy csak elenyészően kis számban vannak adatok az O3 szintekről. A 4. táblázat 
mutatja az ózon expozíciót az EU-ban és néhány tagjelölt országban. A keletkező ózon 
mennyisége függ az időjárástól, és a 2003-as forró nyár több, mint 120 ppm-el (8 órás átlag) 
növelte az ózonkoncentrációt az Egyesült Királyságban jó néhány helyen. Az így keletkező ózon 
szintek az elmúlt évtizedben feljegyzett minden eddigi szintet meghaladták. (67) 

A hivatalos beszámolókban és a szakirodalomban különböző szintek szerepelnek. Norvégiában 
és Svédországban a vidéki területeken megfigyelt maximális, egy órára vetített ózon 
koncentráció meghaladta a 200 µg/m3-t, Hollandiában ez az érték 430 µg/m3, az Egyesült 
Királyságban pedig 520 µg/m3 volt. (78) Az Egyesült Királyság városi területein az ózon 
koncentráció lassan emelkedő tendenciát mutat. (67) Ez talán annak tudható be, hogy sikerült 
csökkenteni a motorizált járművek által kibocsátott nitrogén oxidok (NOx) mennyiségét, mivel a 
frissen emittált NOx gyorsan reakcióba lép az ózonnal, miáltal mérséklődik a városi ózon 
mennyisége. 

Az EU-ban csökkent az olyan ózon prekurzorok emissziója, mint a nem-metán illékony szerves 
vegyületek, a NOX, a CO és az atmoszferikus metán. Az 1990 és 1998 közti 22%-os visszaesés 
elsősorban két tényezőnek tulajdonítható – egyrészt a dízel üzemanyag és a katalizárotok 
bevezetésének a közúti járművek esetében, másrészt annak, hogy az ipar végrehajtotta az 
Oldóanyagokról szóló Direktívában rögzített rendelkezéseket. (82) Mindazonáltal a csökkenés 
nem egyenletesen oszlott el Európában, hiszen az emisszió Portugáliában és Görögországban 
emelkedett. A visszaesés ellenére az 5. Európai Környezetvédelmi Akciótervben az 1990-es 
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évekre a nem metán illékony szerves vegyületek, és a dinitrogén-oxid tekintetében előírt 30%-os 
csökkenést nem sikerült elérni az EU-ban. 

Az ózon enyhe akut tüdőgyulladást okozhat. (78) Kisgyermekeknél és időseknél magas ózonszint 
esetén már néhány napos expozíció is egy sor egészségi problémát idézhet elő, különösen 
pulmonális és allergikus tüneteket. A viszonylag alacsony szintű, de tartós ózon expozíció a tüdő 
gyengüléséhez vezethet kisgyermekek esetében, és a növényekre is hatással van. A nyári 
hónapokban jellemző magas ózon koncentráció növeli a légúti tünetek előfordulásának 
gyakoriságát. A 15 EU országban több, mint 1000 sürgősségi kórházi felvétel és 2000-nél több 
korai halálozás tudható be O3 szennyezettségnek. (27) 
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4. táblázat A lakosság ózon általi levegőszennyezettség expozíciója az EU-ban. A 
célértékeket meghaladó koncentrációjú szennyezettségnek kitett városi lakosok százaléka. 

 1998 2000 2001 

EU (15 ország) 12,8 19,0 32,0 
Belgium 0,0 0,0 0,0 
Dánia 0,0 0,0 0,0 
Németország 18,0 10,0 24,0 
Görögország : 0,0 100,0 
Spanyolország 44,0 40,0 41,0 
Franciaország : 18,3 28,0 
Írország : : : 
Olaszország : 69,9 99,0 
Luxemburg : : : 
Hollandia 0,0 0,0 0,0 
Ausztria 93,0 93,0 97,0 
Portugália : 0,0 0,0 
Finnország 0,0 0,0 0,0 
Svédország 0,0 0,0 0,0 
Egyesült Királyság 0,0 0,0 0,0 
Cseh Köztársaság 64,0 12,0 0,0 
Észtország : : 0,0 
Lettország : 0,0 : 
Lengyelország 32,4 5,8 2,0 
Szlovénia 12,8 87,2 : 
Szlovákia 21,0 81,0 10,0 

Forrás: EUROSTAT, 2004 

 

A legfrissebb epidemiológiai vizsgálatok is alátámasztották, hogy még a rövid távú O3 expozíció 
is kihat a mortalitásra, és befolyásolja a légúti megbetegedéseket. Egyes jelek arra utalnak, hogy 
az O3 expozíció hatásai olyan napokon is érvényesülnek, amikor csak kissé emelkedik az ózon 
szint, és nem feltétlenül kizárólag csak a nyári szmog előfordulásakor érezhetők. (5) A 
gyermekek asztmás tünetek miatti kórházi felvételére irányuló vizsgálatok nem találtak 
egyértelmű összefüggést az O3 szinttel. Mindazonáltal bizonyított, hogy olyan napokon, amikor 
az ózon szint magas, az asztmában szenvedők több gyógyszert fogyasztanak, ami esetleg 
elfedheti az O3 negatív hatásait. A legtöbb vizsgálat azt mutatta ki, hogy az O3 akut hatása 
negatív módon befolyásolta a tüdőfunkciót. Ma már rendelkezésre állnak friss adatok is a állandó 
megfigyelőállomások és a személyes expozíció közti kapcsolatra vonatkozóan, amelyek némileg 
módosíthatják az epidemiológiai bizonyítékok eddigi értelmezését.  

Az O3 expozíció emberi egészségre gyakorolt krónikus hatásairól igen kevés vizsgálat készült. 
Az Európában jelenleg megfigyelhető szint mellett a gyermekek és felnőttek körében az asztma 
előfordulása és gyakorisága és az O3 expozíció közti kapcsolatra utaló bizonyítékok nem 
egyöntetűek. A rendelkezésre álló adatok azt sugallják hogy a gyermekek tartós expozíciója 
gyengíti a tüdőfunkciót. Kevés bizonyíték van azonban arra nézve, hogy az ózon expozíció 
önmagában hosszabb távon befolyásolja a tüdőrák incidenciáját és az összhalálozást. (5) Az 
emberi tüdő tartós O3 expozíció okozta krónikus károsodására utaló bizonyítékokat egy sor 
krónikus állati expozícióra vonatkozó vizsgálat eredményei is alátámasztják. A küszöbértéket 
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illetően a rövid távú hatásokat vizsgáló epidemiológiai vizsgálatok nem szolgálnak elegendő 
adattal arra, hogy a lakosság tekintetében létezne valamiféle küszöbérték, és a tüdőfunkció 
hosszabb távon való érintettségét tanulmányozó vizsgálatok sem utalnak erre. 

 

Szénmonoxid 

A szénmonoxid (CO) az egyik leggyakoribb és leginkább elterjedt légszennyező anyag. A CO 
ugyanakkor gyakori oka a nem szándékos, illetve szuicid mérgezéseknek, és éves szinten igen 
nagyszámú haláleset halálokaként szerepel Európában. (83) A CO emisszió legnagyobb része a 
belső égésű motorok, különösen a benzinüzemű gépjárművek motorjában keletkező 
kipufogógázokból ered. A globális környezeti háttér koncentrációs értékek 0,06 és 0,14 mg/m3 
(0,05 – 0,12 ppm) közti tartományban mozognak. A nagy európai városok utcáin a 8-órás átlagos 
CO koncentráció általában 20 mg/m3 (17 ppm) alá esik, időnként rövid, 60 mg/m3 (53 ppm) 
értéket is elérő kiugrásokkal. (83) A CO szint szoros kvantitatív és időbeli kapcsolatban áll az 
egyéb olyan, kipufogógázokból származó primer szennyező anyagok szintjével, mint például a 
NO és az illékony szerves vegyületek. A CO szintről számos tanulmány közöl adatokat. Az 
angliai Southamptonban például a CO koncentrációk középértéke, amelynek a biciklin közlekedő 
ingázók ki vannak téve, 6,1 – 20,5 mg/m3 (5,3-17,9 ppm), és a rövid, időszakos csúcsértékek 
elérik a 71 mg/m3-t (62 ppm) is. Amszterdam belvárosában ez a szint sokkal alacsonyabb, 
mindössze 0,6 – 4,1 mg/m3 (0,5 – 3,6 ppm).(83) A FÁK országokban a magas CO szint forrása a 
közlekedés. (10) Ezekben az országokban a városi területek többségén a CO koncentráció 
meghaladja az EVSZ irányelveiben meghatározott szintet.  

A jelentésekben közölt CO szintet általában stacioner jelzőműszerekkel mérik, miáltal a mért 
érték nem feltétlenül ad reprezentatív képet az emberi expozícióról. Úgy tűnik, ezek a 
jelzőműszerek nem tükrözik túlságosan pontosan a városi lakosság különböző csoportjainak 
rövid távú expozícióját. Mindazonáltal némileg helytállóbb képet adnak a hosszabb távú 
lakossági expozíciós átlagidőkről, mint például a 8-órás expozíciós értékek. (83) A járművek 
belső terében mért CO szintek természetesen magasabbak.  

Egyes szabadidős tevékenységek során szintén fokozott lehet a CO expozíció. A fedett 
korcsolyapályákon például számos ártalmas vegyület termelődik. (84) Egyes jégkorong 
stadionokban a mért szintek 2 mg/m3 és 152 mg/m3 (2 ppm és 132 ppm) közt mozogtak, és 
számos stadion esetében a középérték 40-46 mg/m3 (35-40 ppm) volt. A fedett korcsolya 
pályákon tömeges akut mérgezéses esetekben a CO koncentráció elérte a 170 és 405 mg/m3-t 
(148-354 ppm).(83)  

A környezeti levegő szénmonoxid (CO) szintje, különösen a nagyvárosokban, a CO-t CO2-á 
alakító katalizátorok bevezetésének köszönhetően csökkent. Mindazonáltal az öregebb autók, 
különösen a Régió keleti részein, még mindig túlságosan sok szénmonoxiddal terhelik meg a 
környezeti levegőt. A legtöbb európai országban azonban ennél súlyosabb probléma a beltéri 
környezetben hibás, rosszul karbantartott fűtőeszközök használata következtében megfigyelhető 
magas CO koncentráció, amely ártalmas az ilyen helyiségekben tartózkodó emberek egészségére. 
A perzisztens szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő idősek különösen sérülékenynek 
bizonyulnak. Az ilyen emberek szénmonoxid expozíciója akár myocardiális ischaemiát is 
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előidézhet. A magas beltéri CO koncentráció leggyakrabban télen figyelhető meg, amikor a zárva 
tartott ajtók és ablakok miatt nem megfelelő a szellőzés, és így még a jól működő 
fűtőberendezések is emelkedett beltéri széndioxid szintet eredményezhetnek. A környezeti 
dohányfüst is a CO expozíció egyik forrásának számít. Télen a nagyvárosokban is gyakran 
magasabb kültéri CO szint figyelhető meg, különösen hőmérsékleti inverzió esetén. A 
myocardiális ischaemián kívül azok, akiknél eleve fennáll valamilyen szív- és érrendszeri 
probléma, gyakran fejfájást kapnak már alacsonyabb szintű expozíció esetében is. A 
szénmonoxid hozzákötődik a vérben lévő hemoglobinhoz, és csökkenti annak oxigén szállító 
képességét a véráramban. Neurológiai tünetekről és jelekről 5% feletti vér carboxyhemoglobin 
(COHb) szint esetében számoltak be. 

A tartós, de alacsony szintű szénmonoxid expozíció egészségi hatásai nem tisztázottak. A 
szénmonoxid expozíciót tanulmányozó vizsgálatok főleg rövid távú hatásokra koncentrálnak 
kísérleti környezetben, vagy pedig a véletlen mérgezés hosszabb kimenetelű hatásaira. (85)  Az 
expozíció szintje és időtartama a hosszú távú esettanulmányok során gyakran ismeretlen. Egyes 
adatok arra engednek következtetni, hogy a tartós CO expozíció enyhe neurológia hatással járhat. 
Bár egyelőre nem állnak rendelkezésre ilyen fajta korrelációt kimutató bizonyító erejű 
vizsgálatok, egyre több adat támogatja ezt a feltételezést. 

 

Nitrogén oxidok 

A nitrogén oxidoknak (NOX) számos fajtája ismert, de az emberi egészség szempontjából 
legfontosabb levegőszennyező anyag a nitrogén dioxid (NO2). (86) A nitrogén dioxidnak 
ugyanakkor rendkívül fontos szerepe van az O3 troposzferikus kialakulásában is, mivel a NO2 
fotolízise a fotokémiai O3 termelődés egyik kulcsfontosságú indikátora. Globális szinten a 
természetes forrásokból kibocsátott NOX mennyiség messze meghaladja az emberi 
tevékenységből származó mennyiséget. Az emberi tevékenységből származó emisszió fő forrása 
fosszilis tüzelőanyagok stacioner forrásokban való égetése (hő- és elektromos energia 
előállítása), valamint a gépjárművek. A fennmaradó rész egyéb specifikus, nem-égési ipari 
folyamatok terméke, mint például a salétromsav gyártás, robbanóanyagok használata és 
hegesztés. 

A NOX emisszió terén egyelőre nem figyelhető meg jelentősebb csökkenés Nyugat-Európában, 
kivéve Németországot és az Egyesült Királyságot. A NOX kibocsátás tekintetében javasolt 
nemzeti kibocsátási határértékek, és a 2010-re meghatározott CLRTAP célértékek eléréséhez 
további intézkedéseket kell tenniük a különböző EU tagállamoknak. A legtöbb közép- és 
délkeleti országban a NOX emisszió 1990 után 30%-60%-kal csökkent. (58) Ennek oka a 
gazdasági szerkezetváltás, egyes energiahordozókról mások használatára való átállás, az 
erőművek felszerelése nitrogén emisszió csökkentő berendezésekkel, valamint egyéb 
intézkedések bevezetése volt.  

Az EU-ban ugyanakkor törvény szabja meg a kötelező jelleggel betartandó környezeti 
levegőminőségi értékeket a NO2 tekintetében (egy órás érték: 200 µg/m3, éves középérték: 40 
µg/m3, amelyeket 2010-re kell elérni). A maximális egy órás NO2 koncentráció az Egyesült 
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Királyságban általában 470 µg/m3 – 750 µg/m3 (0,25 – 0,4 ppm) (86) körül mozog. Számos 
közép- és délkeleti országban is sikerült csökkenteni a NOX kibocsátást. (52)  

A beltéri források, mint például a gáztűzhelyen való főzés vagy a cigarettafüst szintén jelentős 
mértékben növelhetik a személyes exponáltság mértékét. A nem szellőző égető eszközök széles 
körben való használata következtében a lakásokban tapasztalható NO2 koncentráció jóval 
magasabb lehet a kültéri szintnél. 

A NOX expozícióból eredő egészségi kockázatok valószínűleg magából a nitrogén dioxidból 
erednek, vagy annak reakció termékeiből, ideértve az ózont és a szekundér részecskéket. A 
környezeti levegőben található NO2 expozíciót vizsgáló epidemiológiai vizsgálatok során nem 
tudták egymástól elhatárolni ezeket a hatásokat. A rövid távú, kamrában, embereken folytatott 
vizsgálatok, valamint a környezeti levegőre jellemző szintet reprodukáló állati expozíciós 
vizsgálatok rámutattak, hogy önmagában a NO2 közvetlen hatása a tüdőre (vagy bármely egyéb 
szervere) minimális vagy nem kimutatható szintű. Magasabb koncentráció esetén a légutak 
gyulladása figyelhető meg. (87) Allergiás egyének esetében a NO2 erősítheti az allergének 
hatásait, és fokozhatja a bronchiális reaktivitást. (5) Mindazonáltal a szűkebb körű expozíciós 
vizsgálatok nem igazolták, hogy a NO2 expozíció egyértelmű hatást gyakorolna az asztmás 
egyének légúti reaktivitására, még a tipikus környezeti koncentrációnál magasabb szintű 
expozíció esetében sem. Az idősoros vizsgálatok alátámasztották a környezeti NO2 koncentráció 
és egy sor egészségi hatás kapcsolatát. A halálozás meta-elemzése egyértelmű kapcsolatot 
mutatott a NO2-vel. (88) A légzőszervi megbetegedések miatti kórházi felvételek száma 
bizonyítottan növekedett a NO2 szint emelkedése esetében. A legújabb epidemiológia vizsgálatok 
során határozott kapcsolatot találtak a tartós NO2 expozíció és a tüdő működése közt gyermekek 
esetében, illetve a tüdő működése és a légzőszervi tünetek közt felnőtteknél. Ezek a hatások 
mindazonáltal nem tulajdoníthatók kizárólag a nitrogén dioxidnak. (89) 

A vizsgálatok eredményei arra mutatnak rá, hogy a NO2 mint egyedüli ágens akut hatásai csak 
kontrollált emberi expozíciós vizsgálatok során mutathatók ki. A hosszabb időtávot felölelő 
vizsgálatok ugyanakkor szolgáltak némi bizonyítékkal a NO2 egészségi hatásairól, különösen 
asztmás gyerekek esetében. A közlekedéssel kapcsolatos emissziókra vonatkozó rövid- és hosszú 
távú epidemiológiai vizsgálatok alapján az a következtetés vonható le, hogy az eredmények 
elsősorban nem a NO2-nak tudhatók be, hanem egyéb, közlekedéssel kapcsolatos, nem mért 
szennyező anyagoknak, vagy olyan szekundér szennyező anyagoknak, amelyek bonyolult 
kölcsönös kapcsolatban állnak a nitrogén dioxiddal. Azok közt a potenciális szennyező anyagok 
közt, amelyeknek a NO2 az indikátora lehet, megtalálható a korom, szerves és elemi szén, és 
ultrafinom részecskék. Mindazonáltal nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a NO2, és részben a 
NOX a felelősek néhány egyéb olyan szennyező anyag keletkezéséért, amelyek ismert 
egészségkárosító hatással bírnak (pl. részecskék, ózon). 

 

Nehézfémek 

Egyes, különböző ipari tevékenységekből származó nehézfémek gyakori légszennyező anyagok. 
Nagy távolságokra képesek eljutni, és országhatárokon átterjedő hatásaikat több vizsgálatban is 
elemezték. (27) A különböző termékek és folyamatok által emittált számos nehézfém közül 
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minden bizonnyal a kadmium, ólom, króm, arzén és a higany ad okot leginkább az aggodalomra. 
Az ólom rendkívül sokféle alkalmazásából kifolyólag egyaránt megtalálható a levegőben, 
porban, talajban és vízben. Az ólomérc bányászata, kohóbeli olvasztása, feldolgozása, 
felhasználása, újrahasznosítása és ártalmatlanítása során az ólom és vegyületei bármikor 
bejuthatnak a környezetbe. A globális szintű szennyeződés az ipar fejlődésének, és különösen az 
ólmozott benzin, ólmozott konyhai kerámia-edények, vízvezetékek és falfestékek használatának 
következtében növekedett. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat, az olyan ipari vagy 
lakásbeli ólom expozíció, mint például az ólomkohókban vagy elem újrafeldolgozás során 
elszenvedett expozíció csak részben értékelhető, de mindenképp jelentős addicionális terhet 
képvisel bizonyos régiókban. Mára a világon mintegy 60 ország szüntette be fokozatosan az 
ólmozott benzin használatát, és a világszerte értékesítésre kerülő benzinmennyiségnek 
megközelítőleg 85%-a ólmozatlan. (38) A többi forrást azonban nehezebb ellenőrzés alá vonni. 

A korlátozó intézkedések eredményeként az iparilag fejlett országokban az ólomszint 
folyamatosan csökken. Mindazonáltal becslések szerint a gyermekek legalább 5%-ának, 
különösen a szegényebb háztartásokban, emelkedett a vér-ólom szintje. (38) A gyermekek 
képezik az európai lakosság ólom expozíció szempontjából legsérülékenyebb csoportját. A 
gyermekek egészsége károsodhat, ha a kibocsátó források közvetlen közelségében élnek, illetve 
lepattogzott, ólomtartalmú festékkel vagy ólommal szennyezett talajjal kerülnek kontaktusba. 
Feltételezhetően az ólom nagy távolságokra való eljutása az oka annak, hogy a talaj felső 
rétegében mintegy 0,03%-os a tényleges ólomtartalom, ez azonban nem befolyásolja szignifikáns 
mértékben az élelem ólomtartalmának szintjét. Annak ellenére, hogy 1997-ben a közlekedési 
miniszterek kötelezettséget vállaltak az ólmozott benzin forgalomból való fokozatos kivonására, 
továbbra is megoldatlan, regionális szintű problémát jelent a Régió keleti részén a közlekedésben 
még mindig használt ólmozott üzemanyagokból eredő ólom expozíció. Az 1990-es években az 
EU szintű ólom emisszió megközelítőleg 75%-a az ólmozott benzin használatából eredt. Az 
ólmozott benzin használatának fokozatos megszüntetése számos országban hatékonyan 
csökkentette a kibocsátott mennyiséget. (51) Az ólom kibocsátás évi 17 000 tonnára esett vissza. 
(27) Ugyanakkor a levegő ólmozott benzin használatának tulajdonítható emelkedett 
ólomkoncentrációja továbbra is olyan súlyos probléma, amely valamennyi FÁK országot érinti, a 
Belarusz Köztársaság kivételével, ahol nem állítanak elő, és nem is importálnak ólmozott 
benzint, így a motorizált közlekedésből származó ólom mennyisége minimális. Megjegyzendő, 
hogy az ólomszintet a FÁK országokban nem mérik rendszeresen, és a jelenleg használt mérési 
módszerek nem biztosítanak megbízható adatokat. (10)  

Az ólom gyakorlatilag az emberi szervezet valamennyi szervének működését befolyásolja. A 
legtöbb toxikus expozíció tartósan alacsony szinten történik, és gyermekeknél az intelligencia 
hányados (IQ) csökkenését, magas vérnyomást, és egy sor viselkedésbeli és fejlődési 
rendellenességet okozhat. Az egészségkárosító hatások számára és mértékére csak a 
közelmúltban terelődött fokozottabb figyelem. (38) A környezeti ólom expozíció tekintetében a 
gyermekek alkotják a lakosság legsérülékenyebb csoportját, mivel az ólom befolyásolhatja mind 
a kognitív funkciót, mind a központi idegrendszert. Továbbá az ólomról ma már tudják, hogy 
már olyan szinten is toxikus, különösen a gyermekekre nézve, amelyet korábban ártalmatlannak 
hittek. (38) Súlyosabb akut mérgezéses esetekben az ártalmas hatások közt szerepelhetnek 
gyomor-bélrendszeri tünetek, anémia, idegi károsodás, valamint a vesék károsodása. Az olyan 
egészségkárosító hatások, mint az IQ szint csökkenése, viselkedési zavarok vagy veseműködési 
problémák csak szakorvosi vizsgálat során állapíthatók meg. Az EVSZ becslései szerint az ólom 
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expozíció az Európai Régióban évente körülbelül 68 000 ember halálát okozza, és az ebből eredő 
funkcióvesztéssel korrigált életévek száma 1 246 millió (0,82%). 

Összességében számottevő előrelépést sikerült elérni a higany, ólom és kadmium emisszió terén 
az Európai Régióban: az 1995-ben mért kibocsátás csak mintegy 50%-a volt az 1990-es szintnek, 
és 1999-re további 40%-kal esett vissza. A Régió mindhárom országcsoportja (Nyugat-Európa, a 
közép- és délkeleti országok, és a FÁK) abszolút számokban mérhető csökkenést ért el a három 
nehézfém emissziója terén az 1990-1999 közti időszakban. Bár a diffúz kadmium és higany 
kibocsátás (pl. elemek) továbbra is problémát jelent, ezeknek a fémeknek a pontforrásból eredő 
emissziója a szennyvízkezelési, szemétégetési és fémmegmunkálási technológia fejlődésének 
eredményeként visszaesett. A nehézfém emisszióval kapcsolatos aggodalmak nyomán a 
közelmúltban bevezetésre került néhány politikai intézkedés is (pl. CLTRAP, 1998 Aarhus 
Jegyzőkönyv), és hangsúlyozták azt is, hogy a higany kibocsátással kapcsolatban további 
globális kezdeményezésekre van szükség. (27) Bár az európai higany emisszió az 1980-as évek 
óta jelentős mértékben csökkent, egyes északi sarkvidéki területeken a higany koncentráció 
továbbra is emelkedő tendenciát mutat. Ez a növekedés az Ázsiában és Európában elégetett 
szénből eredő emisszió nagy távolságokra való elsodródásának tulajdonítható. (27) 

A króm expozíciót az Egyesült Királyságban Rowbotham és munkatársai tanulmányozták (90). 
A környezetbe jutó emisszió elsősorban égésből, szemétégetésből és ipari folyamatokból 
származik. A króm kevésbé toxikus három vegyértékű formája (CrIII) dominál a legtöbb 
környezeti helyszínen, és az esetlegesen a környezetbe jutó hat vegyértékű (legtoxikusabb) 
formája (CrVI), könnyen redukálható a három vegyértékű formára. A lakosság esetében a 
belélegzés a szervezetbe való bejutás egyik, kevésbé jelentős formája. Az Egyesült Királyságban 
a belélegzéssel bejutó átlagos napi mennyiség alsó határa 0,004 µg/nap (vidéki csecsemők 
esetében), a városban élő, dohányfüstnek kitett kisgyermekek esetében azonban már elérheti a 
0,14 µg/nap mértéket, míg az iparosodott területeken lakó és dohányzó felnőttek naponta akár 2-
12 µg-ot is belélegezhetnek.  

A levegőben kimutatható arzén, amely a tüdő- és bőrrák EVSZ által is elismert okozója, olyan 
stacioner forrásokból származik, mint például a rézkohók, szén égetése, és egyéb színesfém 
feldolgozó iparágak. A bányászat során keletkező, kiszáradó arzénpor szintén hozzájárul a levegő 
arzén szennyezettségéhez. (91) A környezeti levegőből való belélegzés általában kevésbé 
jelentős expozíciós forrás a lakosság esetében. (92) A dohányfüst tartalmazhat arzént, különösen 
akkor, ha a dohány növényt arzéntartalmú peszticidekkel kezelték. Egy, az Egyesült 
Királyságban végzett vizsgálat szerint a koncentrációs középérték 5,4 ng/m3, és csökkenő 
tendenciát mutat. (92) A koncentráció egyes nagyvárosokban akár több száz nanogram/köbméter 
is lehet, a színesfém kohók és egyes erőművek közelében pedig meghaladhatja az 1000 ng/m3-es 
értéket is, attól függően, hogy mekkora az elégetett szén arzéntartalma. Prágában például a 
levegőben lévő arzén koncentrációja átlagosan 450 ng/m3 télen, és 70 ng/m3 nyáron. Ugyanakkor 
a nehézfém emisszió monitorozásának hiánya egyes közép- és délkeleti országokban és a FÁK-
ban azt jelenti, hogy nem figyelhető meg érdemben a kibocsátás tendenciája. (52)  
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Egyéb szennyező anyagok 

A benzol a nyersolaj egyik természetes összetevője, és a kőolaj térfogatszázalékban kifejezettt 
benzoltartalma 1,5%. Az EU-ban a benzol maximális engedélyezett koncentrációja a kőolajban 
1%. A fő emissziós forrás a járművek kipufogógáza, és a benzin kezelése, szállítása és tárolása 
során keletkező párolgási veszteség. (93) Osloban, a Rajna vidéken, Londonban, és Bilthovenben 
a koncentrációs középérték 2,8 és 40 µg/m3 (0,87 – 12,87 ppb) közt változott; a legalacsonyabb 
értéket Osloban, a legmagasabbat Bilthovenben mérték. Ezek az adatok a kilencvenes évekből 
származnak, a jelenlegi szint azonban ennél már jóval alacsonyabb. Az Egyesült Királyságban a 
benzol éves átlagos koncentrációjára vonatkozóan kitűzött célszintet (5 ppb éves átlag) 
nemsokára sikerül elérni. Az EU-ban a benzol éves koncentráció középértékére vonatkozóan 
megszabott határérték 5 µg/m3.  

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) a tökéletlen égés vagy szerves anyagok pirolízise, 
valamint szilárd (szén és fa) és folyékony tüzelőanyagok égése során keletkeznek. Egyes ipari 
folyamatok (kokszolóművek) szintén jelentős PAH kibocsátással járnak. (94) A dohányfüst is 
tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket. A BaP (benzo(a)pirén) éves középértéke a 
legnagyobb európai városokban 0,5 és 3 ng/m3 közt változik. A vidéki területeken a koncentráció 
1 ng/m3 alatt van. A PAH vegyületek szintje az Egyesült Királyságban 0,25 ng/m3, éves átlagban, 
benzo(a)pirénként mérve. (67) 

Tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

A tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) szintén globális, és így európai 
problémának számítanak. A tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok olyan nemzetközi 
megállapodások tárgyát képezik, amelyeknek célja azok használatának és a környezetbe való 
kibocsátásának csökkentése vagy kiküszöbölése. Az Egyezült Nemzetek Európai Gazdasági 
Bizottsága (UNECE) jegyzőkönyvében megnevezett 16 POP a következő: aldrin, klórdan, 
klórdekon DDT, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklórbenzén (HCB), hexaklórciklohexán (HCH), 
mirex, toxafen, poliklórozott bifenilek (PCB), hexa-brómozott bifenilek (HBB), poliklórozott 
dibenzodioxinok és a kapcsolódó furánok (gyűjtőnéven dioxinok), valamint poliaromatikus 
szénhidrogének (PAH) [az EU-ban a HBB-k, a poliklórozott dibenzodioxinok és a kapcsolódó 
furánok (gyűjtőnéven dioxinok), valamint a poliaromatikus szénhidrogének kivételével tilos ezen 
anyagok gyártása, importálása vagy felhasználása].(27) Az EU-ban a hulladék-kezelés és az ipar 
jelentik a dioxin és a furánok elsődleges forrását. (51) A fa-kezelésből és fa égetésből származó 
PAH-emisszió is jelentős mértékben hozzájárul az EU-szintű kibocsátáshoz.  

A tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról tudjuk, hogy lassan bomlanak le, és az 
atmoszférában nagy távolságokra is eljutnak. Régebbről származó maradványok például még 
mindig megtalálhatók az északi sarkvidék és a Balti tenger partvidéke távoli, védettebb helyein, 
és számos egyéb területen. Nagy koncentrációban találtak tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokat, például higanyt sarkvidéki területeken, amelynek komoly, regionális 
környezeti és egészségi hatásai lehetnek. (52) A tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 
egyrészt használatuk során jutnak a környezetbe, pl. peszticidként, másrészt egyes termékek 
szennyező anyagaiként, vagy ipari folyamatok melléktermékeként. Ezek a vegyületek 
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felhalmozódhatnak az állati zsírban, miáltal a táplálkozás révén károsíthatják az emberi 
egészséget. (52) 

A legfontosabb tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok koncentrációja az elmúlt 
évtizedekben előállításuk és használatuk betiltása vagy korlátozása következtében csökkent. A 
HCB jól példázza ezt a közelmúltban megfigyelhető csökkenő tendenciát, valamint a kisebb 
mennyiségű emisszió és az anyatejben kimutatható csökkent koncentráció közti összefüggést. 
Bár a jelenleg a tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok közé sorolt egyes vegyi 
anyagok környezeti koncentrációja visszaesett, a csoport más tagjai esetében ez nem mondható 
el. (27) A PCB koncentráció például még mindig aggasztóan magas több északi sarki területen. 
A Faroe szigetek lakosai közt, ahol az expozíció 3-4-szerese a más vizsgálatok készítése során az 
Egyesült Államokban, Hollandiában, Németországban és Kanadában mért értéknek, az anyai 
terhességi szérumban emelkedett PCB szintet mutattak ki. (27) Az Orosz Föderációban több, 
mint 100 dioxin kibocsátó forrást lokalizáltak. A különböző orosz városok lakóitól származó 
anyatejben és vérben kimutatott emelkedett dioxin koncentráció arra utal, hogy a dioxinok 
hatásának több százezer ember van kitéve. (10) Bizonyos, többé már nem forgalmazott, lejárt 
peszticidek (egyes tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok), amelyekből számos CEE és 
FÁK országban köztudottan jelentős mennyiség van raktáron, szintén potenciálisan súlyos 
környezetvédelmi problémát jelentenek. Ugyanakkor az is aggodalomra ad okot, hogy egyes 
tartósan megmaradó, bioakkumulatív és toxikus vegyi anyagok (PBT), mint például a klórozott 
paraffinok és lángmentesítő szerek, amelyeket jelenleg nem sorolnak a tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagok közé, egyre szélesebb körben terjednek és növekszik környezeti 
koncentrációjuk. A tartósan megmaradó szerves szennyező anyag emisszió monitorozásának 
hiánya miatt, különösen a CEE országokban, nem figyelhetők meg tendenciák. (52)  

Ammónia 

1990 óta az EU-ban az ammónia kibocsátás némileg csökkent (7%), néhány tagállamban pedig 
jelentős visszaesés tapasztalható (15 – 35%). Az EU-ba újonnan belépő országokban is 
alacsonyabb az emisszió (10 – 80%), valószínűleg a gazdasági átalakulási folyamat 
következtében. Lengyelországban és Szlovéniában azonban további csökkenést kell elérni ahhoz, 
hogy ezek az országok teljesíteni tudják a CLRTAP 2010-re kitűzött céljait. (51) Oroszországban 
3-4 millió ember él olyan városi környezetben, ahol a levegő ammónia és sztirol tartalma 
emelkedett szintű. (10) 

 

Levegőszennyezettség – általános helyzet 

A Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltak megvalósítása céljából bevezetett éghajlatváltozási politika 
végrehajtása vélhetően jelentős előnyökkel fog járni az európai levegő minősége szempontjából 
is. Mindazonáltal aggodalomra ad okot, hogy ezeknek az előnyöknek a megvalósulása attól függ, 
hogy hogyan használják fel a rugalmas mechanizmusokat és a többlet-emissziós kvótákat a 
kitűzött célok elérése során. A kedvező változások leginkább a közép- és délkeleti országokban, 
az Orosz Föderációban, és a FÁK más európai részein lesznek leginkább érezhetőek. (27) Úgy 
tűnik, néhány új EU tagállamban a gazdasági átalakulás és a környezetvédelmi intézkedések 
szintén hozzájárultak a légszennyezettség csökkentéséhez. Más közép- és délkeleti országokban 
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ezzel szemben a légszennyezettség mérséklődésének fő oka az ipari termelésben a recesszió miatt 
bekövetkező visszaesés volt. (52). A légszennyezettségnek kitett városi lakosság százalékos 
arányát a 16. ábra mutatja. 

 

16. ábra Rövid időtávú, a levegőminőségi határértéket meghaladó szintű szennyezettségnek 
kitett városi lakosság aránya Nyugat-Európában és Közép- és Kelet-Európában 
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Az EU esetében a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének létrehozása várhatóan tovább 
csökkenti a szennyező anyagok szintjét. A légköri szennyező anyagok emissziójában az elmúlt 
két évtizedben elért csökkenés túlnyomórészt olyan gazdasági változások eredménye, amelyek az 
ipar és az energiatermelő ágazatok nagy kibocsátó forrásaira vonatkozó intézkedéseknek 
köszönhetők, másrészt a közúti közlekedésből származó kibocsátások visszaszorítására tett 
lépések következménye. (51) 1990 és 1998 között az EU az primer PM10 és szekundér PM10 
prekurzorok emisszióját 29%-kal csökkentette. (51) A primer PM10 és szekundér PM10 prekurzor 
kibocsátás várhatóan tovább mérséklődik a jövőben a fejlettebb gépjármű motorgyártási 
technológiák bevezetése, és az energiahordozók stacioner égetéséből eredő emisszió mérséklése, 
illetve az olyan alacsony kéntartalmú üzemanyagok bevezetése révén, mint a földgáz. A SO2, 
NOX és elsődleges PM10 energiatermelő ágazatokból származó emissziójának csökkentése, és a 
szilárd energiahordozók használatáról a gázneműek és a megújítható energiaforrások 
használatára való átállás nagyban hozzájárult a PM10 emisszió összmennyiségének a 
visszaeséséhez. Ennek ellenére a PM10 szintje egyes tagállamokban még mindig magas. Az EU 
és a tagjelölt országok lakosságának nagy része továbbra is ki van téve a magas koncentrációban 
jelen lévő apró részecskék okozta légszennyezettségnek. (51) Az egyéb forrásokból, például a 
mezőgazdasági tevékenységből származó emisszió csökkentésére irányuló erőfeszítések 
kevesebb sikerrel jártak. Az O3 esetében sem túl biztató a helyzet, hiszen a lakosság jelentős 
része még mindig magas koncentrációjú földközeli ózon expozíciót kénytelen elszenvedni. (51)  

A FÁK-ban az elmúlt 10 évben szintén általánosan csökkenő tendencia figyelhető meg a 
szennyező anyagok atmoszférába való kibocsátása terén, amely elsősorban a fontosabb stacioner 
forrásokból, azaz az üzemanyag iparból, elektromos energiatermelő ágazatból, a vas- és 
színesfémgyártásból származó emisszió mérséklődésének tulajdonítható. Az Orosz Föderációban 
az elmúlt 10 évben a szennyező anyagok atmoszférába való kibocsátása 34,1 millió tonnáról 
(1990) 19,1 millió tonnára (2001) esett vissza. (10) A továbbra is magas koncentrációjú fő 
levegőszennyező anyagok a NO2, a CO, a lebegő por, a formaldehid, az ammónia, a fenol, a H2S, 
a SO2, az ólom, a HF, a dimetilbenzol, a benzol, és a 3,4-benzo[a]pirén). A légkör alapvető és 
bizonyos konkrét szennyező anyagok okozta szennyezettsége a lakott területeken a motorizált 
közlekedés légköri szennyeződéshez való hozzájárulása eredményeként tapasztalható hirtelen 
emelkedés következtében továbbra is számottevő. Közép-Ázsiában a szennyező anyagok 
légkörbe való kibocsátásában csökkenő tendencia figyelhető meg. Üzbegisztánban például a 
stacioner és mozgó szennyező forrásokból származó atmoszferikus emisszió az 1990-ben mért 
3,81 millió tonnáról 2001-re 2,25 millió tonnára esett vissza. Egyes FÁK országok sajátos 
problémákkal küzdenek: a Belarusz Köztársaságban például továbbra is égető probléma a légköri 
formaldehid szennyezettség. A legtöbb városi területen a formaldehid a szennyezettség 
összmennyiségének 50-86%-áért felelős. (10) 

A légszennyezettség egészségi hatásai 

Az Európában és másutt folytatott vizsgálatok többsége számos szennyező anyag együttes 
hatásait vizsgálta. Ezért az összeadódó hatás vizsgálata valószínűleg más eredményeket hozott, 
mint ha az egyes szennyező anyagokat külön-külön vizsgálták volna. Egy tavasszal és kora 
nyáron Párizsban lefolytatott, a fotooxidáció és porszennyezettségnek a gyermekkori asztmára 
gyakorolt rövid távú hatásait tanulmányozó vizsgálat például kimutatta, hogy bár a 
szennyezettség mértéke nem haladta meg a levegőminőségi szabvány szerinti értéket, a 
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levegőben kimutatható foto-oxidáció és porszennyezettség tavasszal és kora nyáron mégis 
mérhető, rövid távú hatást gyakorolt az enyhe asztmában szenvedő gyermekek állapotára. (27) A 
korom és nitrogén dioxid (NO2) szint összefüggésbe hozható az éjszakai köhögés előfordulási 
gyakoriságának, és a légúti fertőzések számának növekedésével. Az ózonról megállapították, 
hogy hatására emelkedik az asztmás rohamok és a légúti fertőzések száma, és a tüdőfunkciót is 
befolyásolja. Grúziában a lebegő por, SO2, NO, és O3 expozíció következtében 450-el nőtt a 
légúti megbetegedések miatti kórházi felvételek száma. Hosszú távon az expozíció 
következtében a lakosság egészére vetítve az elveszett életévek száma 8.500 év. (10) 

A városi területeken a légszennyeződés legfőbb forrása a közlekedés, és a városi lakosság jelentős 
hányada még mindig a megengedett értéknél magasabb környezeti szennyező anyag expozíciót 
kénytelen elszenvedni egy vagy akár több szennyező anyag tekintetében is. (27) A közlekedéssel 
kapcsolatos légszennyezettség becslések szerint minden évben több, mint 25.000 új krónikus 
bronchitises megbetegedés okozója a felnőttek közt, a gyermekek közt pedig több, mint 290.000 
bronchitises esetért, és több, mint 0,5 millió asztmarohamért tehető felelőssé, és naponta több, 
mint 16 millió személy tevékenységét korlátozza Európában.(70, 95) A közlekedéssel 
kapcsolatos légszennyezettség és a szív- és érrendszeri mortalitás között szintén kimutatható 
kapcsolat áll fenn. Franciaországban, Ausztriában és Svájcban a halálozási adatok elemzése azt 
mutatta, hogy az összhalálozás 6%-a, azaz évente mintegy 40.000 haláleset tudható be a 
légszennyezettségnek, amelyeknek körülbelül a felét teszi ki a gépjármű kipufogógázból 
származó apró részecskék, különösen a dízel miatti halálozás (96). Becslések szerint az Egyesült 
Királyságban a légszennyezettségnek tulajdonítható halálozás évente eléri a 10.000-es szintet. 
(95) 

A légszennyezettség szerepe az allergiák kialakulásában szintén említésre méltó. Egy 
Hollandiában végzett vizsgálat során azt találták, hogy a tüsszögés, az orvos által diagnosztizált 
asztma, a fül/orr/torok infekciók, és az influenza és súlyos megfázások határozott kapcsolatot 
mutattak a levegőszennyező anyagokkal (NO2, PM2,5 és hamu), egyes esetekben a statisztikai 
szignifikancia határát súrolva. Az egy éves kor előtti asztmával is szorosabb összefüggést 
figyeltek meg. (19) 

 

1.3.2. Beltéri levegő 

Míg a légszennyező anyag emissziók esetében a kültéri források dominálnak, az egyéni 
expozíció azoknak a helyeknek a szennyezettségéből ered, ahol az emberek idejük legnagyobb 
részét eltöltik. Az emberek a legtöbb időt nem a szabadban, hanem épületekben, azaz a 
lakásukban, irodákban, iskolákban, szórakoztató központokban, gondozóközpontokban töltik. 
Ezért tehát szennyezett levegővel szembeni emberi expozícióra főleg beltéri környezetben kerül 
sor. (97) A beltéri levegőszennyezettség, különösen a szilárd tüzelőanyagoknak a lakótérben való 
égetéséből eredő szennyezettség az egyik olyan tényező, amely nagymértékben hozzájárul a 
környezeti betegségteherhez, különösen a kevésbé fejlett országokban. A fejlett országokban a 
legfontosabb beltéri levegőszennyező anyagok a környezeti dohányfüst (ETS), a radon 
bomlástermékei, a formaldehid, azbeszt szálak, égéstermékek, és a háztartásban használt egyéb 
vegyi anyagok. 
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A gyenge minőségű és füstös tüzelőanyagok főzési és fűtési célokból való égetése súlyos beltéri 
levegőszennyező forrás. Az ilyen tüzelőanyagok (pl. trágya, fa, mezőgazdasági hulladékok vagy 
szén) égetése során nagy mennyiségű füst és egyéb légszennyező anyag keletkezik a lakások 
viszonylag kis területén. Örményországban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, és 
jelentős mértékben a többi közép-ázsiai országban is a zárt terek levegőminőségének problémáját 
még inkább súlyosbítja a helyi tervezésű kályhák használata, amelyekben különféle olcsó, 
alacsony fűtőértékű tüzelőanyagokat égetnek. (10) Ehhez adódnak hozzá a cigarettafüstben lévő 
szennyező anyagok, a háztartásokban használt különböző vegyi anyagok, ideértve az illékony 
szerves vegyületeket is, az azbeszt, a talajból a házakba beszivárgó radon gáz, és a beltéri 
levegőben jelen lévő biológiai szennyező anyagok. Különféle típusú épületekből származó 
levegőmintákban kimutattak ólmot, kadmiumot, krómot, cinket, vasat, mangánt, stronciumot és 
rezet. Ezek a szennyező anyagok a feltételezések szerint a környezeti levegőből származnak. Az 
aggodalomra leginkább okot adó beltéri szennyező anyagok az illékony szerves vegyületek. 
Egészségi hatásukat tekintve a lakások és középületek levegőjében kimutatható legfontosabb 
illékony vegyi szennyező anyagok a formaldehid, a fenol, a benzol, a sztirol, az etilbenzol, a 
toluol, a xilol, az acetaldehid, az aceton és az etil acetát. (10) Az emisszió vizsgálatok céljára 
európai és északi normákat dolgoztak ki, ideértve több nemzeti és nemzetközi címkézési előírást 
is. (98) A beltéri források, mint például a gázzal való főzés vagy a cigarettafüst játsszák talán a 
legfőbb szerepet az egyéni NO2 expozíció esetében. A nem szellőztetett égető-berendezések igen 
elterjedt használata következtében a lakótéri NO2 koncentráció jelentősen meghaladhatja a kültéri 
értéket. 

A beltéri allergének a korai szenzibilizáció szempontjából figyelemre méltó kockázati tényezők. 
Az európai csecsemők és kisgyermekek idejük legnagyobb részét beltéri környezetben töltik, 
ahol általában ki vannak téve a beltéri allergének hatásának, és ez a fajta expozíció életük korábbi 
szakaszában történik, mint a kültéri allergénekkel való találkozás. A gyermekek gyakran 
kerülnek kontaktusba beltéri poratkákkal, házi kedvencként tartott állatokkal, gombákkal és 
penésszel, amelyek mind allergénként hatnak. Az olyan épületekben, mint a szállodák és 
kórházak, a biológiai ágensekkel szembeni beltéri expozíció konkrét egészségi következménye 
lehet például a Légionárius betegség. A Légionárius betegség a légzőszerveket támadja meg, 
általában szórványosan fordul elő, és a fertőző gócot gyakran igen nehéz azonosítani. A nagy 
vízelosztó rendszerekben, mint amilyenek például a nagy apartmanházakban használt 
vízelosztók, gyakrabban telepszenek meg a Legionella baktériumok, mivel a nagyméretű 
tárolótartályok optimális környezetet biztosítanak a fejlődésükhöz. A Légionárius betegség 
nemrégiben több középületben is felütötte a fejét Franciaországban (2003). A beltéri levegőben 
megtalálható egyéb, egészségi problémákat okozó mikrobiológiai ágensek a sugárgombák, a 
gombaspórák, és az algák. Számos beltéri környezet elegendő nedvességet és megfelelő 
hőmérsékletet biztosít a mikroorganizmusok és atkák növekedéséhez. Figyelemre méltó, sajátos 
kérdés az úgynevezett beteg épület tünetegyüttes is. Ezt a kifejezést egy sor olyan különféle tünet 
jellemzésére használják, amelyek főleg, de nem kizárólag ipari folyamatok által nem közvetlenül 
szennyezett, légkondicionált épületekben figyelhetők meg. Általában ide tartozik a nyálkahártyák 
és szem irritációja, köhögés, mellkasi szorító érzés, bágyadtság, fejfájás és rossz közérzet. (27)  

A már említett toxinokon kívül a korlátozott mértékű szellőzés szintén szerepet kap, és fokozza 
az exponáltságot, különösen a nők, gyermekek és idősek körében, akik idejük nagy részét beltéri 
környezetben töltik. Továbbá, a legtöbb környezeti légszennyező anyag beszűrődik az 
épületekbe, ahol hozzáadódik a beltéri szennyező anyagok képviselte teherhez. 
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A káros beltéri tényezőkkel szembeni expozíció szintjére és ezek egészségi hatásaira vonatkozó 
adatok hiányában nem lehetséges határozott kijelentéseket tenni a beltéri 
levegőszennyezettséggel kapcsolatban. A rendelkezésre álló globális és európai szintű 
információk a téma iránt érdeklődő tudósok csoportjai és tudományos intézetek által lefolytatott 
egyedi vizsgálatokból származnak. Mindazonáltal az ezen vizsgálatokból származó adatok 
színvonalas információnak tekinthetők. Az adatok hiányának fő oka az, hogy egyelőre nem 
léteznek a beltéri levegőminőségre vonatkozó egyértelmű szabályok, pusztán útmutatásul 
szolgáló irányelvek.  

A beltéri légszennyező anyagok közül a környezeti dohányfüstnek (ETS) van a legnagyobb 
egészségkárosító hatása. (29) Egyes becslések szerint évente akár 20.000-es nagyságrendű lehet a 
dohányfüst miatti szív- és érrendszeri megbetegedések miatti halálozás, tüdőrákban pedig csupán 
csak a 15 EU országban ezer nem dohányzó hal meg (főleg nők). (29) Gyermekek esetében 
évente mintegy 500.000 alsó légúti fertőzéses eset tulajdonítható környezeti dohányfüst 
expozíciónak. A fejlődő országokban folytatott epidemiológiai vizsgálatok kapcsolatot mutattak 
ki a beltéri légszennyezettséget okozó ún. „piszkos” tüzelőanyagokkal (azaz biomassza 
tüzelőanyagok, mint például szárított trágya, fa) szembeni expozíció és legalább négy fő 
betegségcsoport között: akut légúti fertőzés gyermekeknél; krónikus obstruktív tüdőbetegségek, 
mint például asztma és idült bronchitis; tüdőrák; valamint halva születés és egyéb születési 
problémák. Ezek közül úgy tűnik, az akut légúti fertőzéseknek van a legsúlyosabb egészségi 
hatása az érintett személyek számát és a betegség következtében kieső időt tekintve, különösen 
az öt évesnél fiatalabb gyermekek esetében. (99)  

A magas CO szint, különösen télen a rosszul működő fűtőberendezések miatt, komoly probléma 
szerte Európában. A CO a leggyakoribb és legelterjedtebb méreg az otthonokban. (100) 
Egymagában több halált okoz, mint bármely egyéb méreg, és a mérgezést túlélők rendkívüli 
fájdalmakat szenvednek el, és súlyos következményes betegségek alakulnak ki náluk. Egyes 
vizsgálatok szerint akut expozíció esetén az emberek 25-40%-a meghal, a túlélők 15-40%-ánál 
pedig azonnali vagy később fellépő neurofiziológiai deficit jelentkezik. (83) Mostanában egyre 
több bizonyíték halmozódik fel arról, hogy az alacsony szintű, de tartós CO expozíciónak, vagyis 
a krónikus CO mérgezésnek számtalan olyan károsító, gyengítő hatása van, amelyek napokig, 
hetekig, hónapokig vagy akár évekig is fennállnak. (85) 

Az EU Közös Kutatási Központja (JRC) által a közelmúltban végzett két vizsgálat eredményei 
arra utalnak, hogy a beltéri levegőszennyezéshez kapcsolódó egészségi kockázat sokkal nagyobb, 
mint ahogyan azt korábban gondolták. (101) Az EXPOLIS és Macbeth projekt során elemezték 
egy nemrégiben több európai nagyvárosban folytatott, veszélyes beltéri légszennyező anyagok és 
kültéri szennyező komponensek koncentrációját összehasonlító mérési kampány során kapott 
adatokat. Az eredmények azt mutatják, hogy a lakásokban rendkívül magas az olyan szennyező 
anyagok szintje, mint a dohányfüst, az azbeszt, és a radon, és a benzol esetében a teljes expozíció 
kétszerese a városi kültéri szennyezettségi szintnek. (101, 102) 

A vizsgálatok azt jelzik, hogy a ventilációs arányok energiatakarékossági okból bevezetett 
közelmúltbeli csökkentése, és az új építőanyagok széles körű használata következtében olyan új, 
ismeretlen toxikus tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagok jönnek létre, amelyek bejutnak a 
beltéri környezetbe. Ezek és a lakásokban jelen lévő más szennyező anyagok nem csak asztmát 
és egyéb allergiával kapcsolatos betegségeket idéznek elő, hanem a vizsgálatok szerint 
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valószínűleg jelentős mértékben hozzájárulnak a rák előfordulási gyakoriságának növekedéséhez 
a lakosság körében. A legtöbb ember tudatában van annak, hogy a környezeti 
levegőszennyezettség károsíthatja az egészségét, sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy 
milyen veszélyekkel járhat a beltéri levegő szennyezettsége. A dohányzás és a vegyi anyagok 
még az otthon zárt ajtaja mögött, az irodákban, éttermekben és bárokban is jelen vannak. Mivel 
az európaiak életük 90 százalékát épületekben töltik, ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei 
meglehetősen aggasztónak tűnnek.  

 

1.3.3. Lakás és egészség 

A beltéri környezethez kapcsolódó egészségi hatások vizsgálatakor nem elegendő csupán a 
vegyi, fizikai és biológiai környezeti tényezőket számba venni. Más tényezőkre, mint, pl. 
szociális feltételek, lakáskörülmények, lakókörnyék, stb. szintén figyelmet kell fordítani. A 
lakások külső környezetének, és a lakókörnyék elrendezésének szintén vannak közegészségügyi 
kihatásai, különösen a gyorsan urbanizálódó fejlődő országokban, ahol a lakosság egyre nagyobb 
hányada él mindenféle komfort nélküli, összetákolt viskókban vagy nyomornegyedekben a főbb 
városok perifériáján. Fontos tényező a lakáskörülményekből eredő közérzet, jóllét is. A 
lakáskörülményekhez kapcsolódó egészségi kockázatok a magánszféra hiánya, a zavaró külső 
tényezők jelenléte, a hulladék-eltakarítás, a környéket rossz szaggal elárasztó, és fertőző 
betegségek forrásául is szolgáló szemétgyűjtés. A lakáspolitikának azoknak a szükségleteit kell 
elsősorban kielégíteni, akiknek lakáskörülményei nem teszik lehetővé, hogy akár csak az 
alapvető szolgáltatásokat is igénybe vehessék. 

Az otthoni környezet és egészség terén jelentős ismeretbeli hiányosságok léteznek: (a) csak 
néhány ország végez rendszeresen vizsgálatokat, illetve rendelkezik felügyeleti/figyelő 
rendszerrel; (b) a kutatások során ez idáig nem alkalmaztak olyan integrált megközelítést, amely 
a lakáskörülményeket és az egészséget holisztikus módon kezeli; (c) a kutatásokkal kapcsolatos 
legfőbb probléma az elfogadható kockázat-elemzési megközelítések hiánya, valamint az, hogy 
(d) a lakáspolitikában a döntéshozás alapja korábban a „gazdasági” és „építészeti/mérnöki” 
megfontolások, nem pedig az egészségi kérdések voltak. 

A környezeti tényezőkkel és veszélyekkel szembeni expozíció szempontjából a 
lakáskörülmények és a beltéri környezet fontos közegészségügyi következményekkel bír, mind a 
fizikai, mind a szellemi egészségre nézve; a lakókörnyezet az emberi egészséget befolyásoló 
egyik fő tényező. A lakáskörülmények legszélsőségesebb, legsúlyosabb egészségi hatásai a 
legszegényebb társadalmi rétegekben figyelhetők meg, akiknek gyakorlatilag nincsen fedél a 
fejük felett. Ez a probléma sok millió embert érint, szerte a világon. (68) A beltéri légszennyező 
anyagokon kívül a lakókörnyezet egyéb fontos paraméterei a hőmérsékleti jellemzők, a zaj és a 
fény. Ezeket a paramétereket elsősorban az emberi tevékenység befolyásolja, valamint olyan 
külső források, mint a járművekből származó és az ipari eredetű szennyező anyagok, vagy a helyi 
növényzet és rovar ökológia. Az emberi expozíciót befolyásolják a lakások jellemzői, mint 
például a felhasznált építőanyagok, a szobák és ablakok száma és mérete, a szellőzés és az 
energiahasznosítási technológia. Ha például egy ház szigetelése nem megfelelő, a falak 
felázhatnak és bepenészedhetnek, ami esetleg különféle légúti betegségeket és allergiás 
reakciókat eredményezhet. Az olyan építőanyagok felhasználása, mint az azbeszt vagy ólom-
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alapú festékek fokozhatják az ilyen toxikus anyagokkal szembeni expozíciót. Gyúlékony vagy 
gyenge anyagokat (fát, műanyagokat vagy kartonpapírt) különösen gyakran használnak a városi 
nyomornegyedekben, miáltal jelentősen megnő a balesetveszély. 

A fentiekben a jelenlegi helyzetből indultunk ki. Jól ismert tény azonban, hogy az európaiak 
jelentős hányada a II. világháború előtt épült házakban lakik. Portugáliában például ez az arány a 
40%-ot is eléri. (103) Ezeket a házakat a korábbi generációk igényeinek megfelelően építették, 
akik idejük legnagyobb részét a lakásukon kívül töltötték, és gyakorlatilag csak alvásra 
használták a házakat. A munkavégzési szabályok bevezetése, a társadalmi fejlődéssel 
párhuzamosan az egyéb tevékenységek iránti érdeklődés terjedése következtében megnőtt az 
otthon töltött idő. Ezért ma már a lakáskörülmények és az egészség kapcsolata sokkal fontosabb 
azok szempontjából, akik idejük nagy részében otthon tartózkodnak. A fiatalok, az idősek, a 
krónikus betegségben szenvedők, és a háztartásbeli nők egyaránt sérülékeny csoportnak 
tekinthetők. Azok a lakások tehát, amelyek eredetileg pusztán alvóhelyül szolgáltak, ma már nem 
alkalmasak emberi tartózkodásra. Léteznek például még Európában ablak nélküli házak és 
szobák, (103) ami mai szemmel nézve megdöbbentő, és nem csak azért, mert a szellőzés hiánya 
fokozottabb beltéri légszennyezettséget eredményez, hanem például azért is, mert a bezártság-
érzés rendkívül káros hatással bír a mentális közérzetre.  

A rossz állapotban lévő lakásokban lakó gyermekek komoly és hosszantartó betegségekben 
szenvednek, amelyeket tovább súlyosbítanak a visszariasztó körülmények. (104) Angliában több, 
mint 750.000 gyermek él rossz lakáskörülmények közt. Becslések szerint évente körülbelül 
100.000 brit gyermek válik hajléktalanná. Sokan közülük ezután átmeneti hajlékokba kerülnek, 
amelyek akár még ennél is rosszabbak lehetnek. Egy felmérés azt találta, hogy nagyon sok ember 
él nyirkos, penészes és túlzsúfolt otthonokban, ami egy sor egészségi problémát okoz, kezdve a 
gastroenteritistől a bőrbetegségeken keresztül a krónikus asztmáig. (104) A kutatások eredményei 
arra engednek következtetni, hogy ha valaki napról napra hideg, nyirkos körülmények közt él, 
számos krónikus betegség fejlődhet ki nála. A hideg lakás különféle megbetegedésekkel hozható 
összefüggésbe: légzőszervi problémák, mint például az asztma, szívbetegség, stroke és 
hypothermia. A nedvesség elősegíti a fertőző betegségek terjedését és a penész kialakulását, ami 
azután légúti problémákat, allergiás reakciókat és fertőzéseket okozhat. A Brit Országos Asztma 
Kampány felmérés során szintén azt tapasztalták, hogy az asztmában szenvedők két-háromszor 
nagyobb valószínűséggel laknak nyirkos lakásokban, mint a lakosság többi része. (104) 

Az EVSZ 8 városra kiterjedő felmérése során számos lakással kapcsolatos változót is vizsgáltak. 
3.500 lakást látogattak meg 8 európai nagyvárosban, és 8.500 személlyel készítettek interjút. 
(103) Megvizsgálták például, hogy a különböző korcsoportba tartozó háztulajdonosok mennyi 
pénzt költenek otthonukra, és azt találták, hogy a 40 évnél fiatalabbak jövedelmüknek több, mint 
40%-t a házukra költötték, míg a 40 év felettiek esetében ez az arány csak 5-20% volt. A lakás 
karbantartásának elhanyagolása a szegénységgel hozható összefüggésbe. A vizsgálat során 
megfigyelték, hogy a meglátogatott házak 2/3-ában voltak lépcsők, és a 80 év fölöttiek 2/3-a testi 
fogyatékos volt, ami nyilvánvalóan nagyobb számú balesetet eredményezhet. A megkérdezettek 
többsége a ‘zajt’ nevezte meg a legzavaróbb tényezőként. Az “éjszakai zaj” egyre fontosabb 
kérdéssé válik Európában. Az embereket leginkább a gyorsvonatok okozta zaj zavarja. (22) 

A szilárd tüzelőanyagok égetéséből származó füst sajátos problémát jelent az otthoni környezet 
szempontjából, különösen a Régió keleti részén. Ezekben az országokban a lakosság 7% - 26%-a 
van kitéve szilárd tüzelőanyagok égésekor keletkező beltéri füstnek, ami mintegy 21.000 idő 
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előtti halál kiváltója (0,22%), a potenciális életév veszteség pedig 544.000 év. Minden évben 
pusztán csak az EU-ban mintegy 10 millió véletlen baleset történik, amelyek közül számos a 
lakások belső elrendezéséhez és karbantartásának mértékéhez kapcsolódik. A házak belső 
levegőjének radon szennyezettsége sok északi állam, és bizonyos FÁK országok számára is 
problémát jelent. Az otthoni környezetet szennyező egyéb anyagok közé tartozik a környezeti 
dohányfüst, az illékony szerves vegyületek, és az azbeszt. 

Az EVSZ az európai beltéri levegő minőségének javítása céljából átfogó politikai intézkedések 
végrehajtását célzó stratégiákat javasolt, ezeket azonban a tagállamoknak még meg kell 
vizsgálniuk. (29) A Régióban sehol sem vezettek be a beltéri levegőminőségre vonatkozó 
stratégiát. Az egészségügyi és környezetvédelmi hatóságok részvétele gyakran korlátozott, és a 
legtöbb ország nem rendelkezik a beltéri levegőminőséget meghatározó konkrét jogszabályokkal. 
(29) Egyetlen európai országban sem működik a lakásokon belüli szennyező anyagok rutinszerű 
monitorozására szolgáló olyan rendszer, amelynek adataiból következtetni lehetne a veszélyekkel 
szembeni expozíció általános szintjére. (29) A publikált egészségügyi statisztikák nem 
tartalmaznak konkrét adatokat a beltéri környezettel kapcsolatos egészségi indikátorokról. A 
legtöbb statisztika és becslés egyedi vizsgálatokból és felmérésekből áll rendelkezésre.  

 

1.3.4. Víz és egészség 
H. Wickramatillake, I. D. Ivanov 

A lakosság egészségének megőrzése szempontjából alapvető követelmény a biztonságos 
vízellátáshoz való hozzáférés biztosítása. A nem megfelelő minőségű víz mind közvetlenül, mind 
közvetve kihat az egészségre. (105) Az emberi egészséget befolyásoló vízzel kapcsolatos 
tényezők az alábbiak: az ivóvíz minősége és mennyisége, higiéné és csatornázottság, és a 
fürdővizek/rekreációs vizek minősége és mennyisége. 

Ivóvíz 

Mikrobiológiai szennyeződés 

Bár Európa sok részén jelenleg jó a vízellátás, az ivóvíz minősége továbbra is aggodalomra ad 
okot szerte Európában. Számos európai ország rendelkezik az EVSZ ivóvíz minőségre vonatkozó 
irányelvein alapuló, nulla darab/100 ml értéket előíró normákkal, mind az összes kóliform 
baktériumokra, mind a fekália indikátorokra vonatkozóan. (105) Bár egyetlen országban sem 
megengedett, hogy a vezetékes ivóvíz fekália indikátorokat tartalmazzon, a Régió keleti részén 
fekvő néhány országban engedélyezett némi, az összes kóliform baktériumok alapján kimutatott 
mikrobiális szennyezettség (0-3 db/ 100 ml). (105) A mikrobiális szennyeződés indikátorai azok 
közé a paraméterek közé tartoznak, amelyeknek az ivóvízre vonatkozó értéke számos európai 
országban a leggyakrabban ad okot aggodalomra. Ezek közt az országok közt megtalálható 
Andorra, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Észtország, Németország, Görögország, Izland, 
Lichtenstein, Málta, Norvégia, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Törökország, Türkmenisztán 
és Ukrajna. (105)  

Az ivóvíz mikrobiális szennyeződése súlyos probléma valamennyi FÁK tagállamban, különösen 
a közép-ázsiai országokban. Egy közelmúltban végzett vizsgálat szerint (10) az 
Örményországból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Üzbegisztánból, és Tadzsikisztánból 
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származó laboratóriumi ivóvíz minták eltérő mértékű bakteriális szennyeződést mutattak. Az 
ivóvíz nem megfelelő klórozása és szűrése komoly probléma számos FÁK országban. (10) A 
mikrobiológiai normákat túllépő értékeket adó minták százalékos aránya a FÁK-ban 5% és 30% 
közt mozog. (27) Az összes olyan FÁK ország, amelyről rendelkezésre állnak számadatok (azaz 
12-ből 8) súlyos problémákkal küzd a vezetékes ivóvíz mikrobiológiai szennyezettsége 
tekintetében. Feltételezhetően az Orosz Föderáció lakosságának legalább a felét veszélyezteti az 
egészségtelen víz, amely a kezeletlen szennyvíz felszíni tározókba való beengedése, (10) az 
elöregedett infrastruktúra és a fertőtlenítő anyagok túlságosan magas árának eredménye. 

Belgium és Franciaország egyes részein a mikrobiális szennyezettség a jelentések szerint 
különösen a kisebb ivóvízellátók esetében jelent problémát. (105) Európa nyugati részén a 
nehézségek alapvetően az új és ismét terjedő betegségekkel kapcsolatosak, mint például a 
Légionárius betegség és a cianobaktériumok egészségi hatásai. A kisebb magánszolgáltatók által 
biztosított ivóvíz ellátás szintén kockázati tényező lehet. (106)  

A szennyezett ivóvíz egy sor súlyos fertőzést közvetíthet, mint például a hepatitis A, kolera és 
(has)tífusz, valamint néhány gyakori bélbetegséget, mint például a gastroenteritis (gyomor-
bélhurut). A víz által terjedő fertőző betegségek nem pusztán megelőzhető betegséget és halált 
okoznak, hanem az érintett emberekre és családjukra, illetve a társadalom egészére is jelentős 
gazdasági terhet rónak, ideértve az egészségügyi kiadásokat és a munkából való kiesést. A 
leggyakrabban szennyezett víz fogyasztása miatt fellépő gyermekkori hasmenés világszerte 
rendkívül aggasztó kérdés. Évente körülbelül két millió gyermek hal meg a fejlődő országokban 
hasmenéses betegségekben: ez a betegségcsoport a második legtöbb áldozatot szedő halálok az öt 
évesnél fiatalabb gyermekek esetében világszerte. A hasmenés azonban a legtöbb esetben 
megelőzhető vagy kezelhető. (68) A 17. ábra az EVSZ Európai Régiójában az öt évesnél 
fiatalabb gyermekek hasmenés miatti halálozási adatait mutatja 2000-ben. Egyes FÁK 
országokban (Kirgizisztán, Azerbajdzsán és Kazahsztán) a 20 fölötti 100.000 főre vetített 
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mortalitási arány igen magas.  

 

                                      Forrás: EVSZ HFA adatabázis 

127. ábra 5 évesnél fiatalabb gyermekek hasmenéses betegségei az Európai Régióban, 2000-
ben 
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A vezetékes ivóvíz minősége számos tényezőtől függ, ideértve a vízkinyerő forrás vizének 
minőségét, az alkalmazott kezelés és fertőtlenítés típusát és mértékét, a vízvezeték csövekhez 
használt anyagokat, és a rendszer színvonalát, valamint a pozitív nyomás fenntartását a 
hálózatban. (105) A Régióban az ivóvíz kezelése és fertőtlenítése nem egyöntetű, és egyes 
területeken, ahol a gazdasági és politikai változások az infrastruktúra állagromlását 
eredményezték, több esetben is előfordultak vízzel terjedő betegségek. (107) A mezőgazdasági 
tevékenységekről, amelyekhez gyakran nem kielégítő forrásvédelem társul, szinte mindenütt azt 
tartják, hogy feltétlenül hozzájárulnak a vízforrások mikrobiológiai szennyezéséhez. (105) Olyan 
helyeken, ahol a vízforrást állatok is meg tudják közelíteni, vagy ahol elterjedt a pöcegödrök 
használata, az ivóvíz nagyobb valószínűséggel szennyezett. A rossz minőségű csatornarendszer 
és a kezeletlen víz élővizekbe bocsátása szintén károsan befolyásolja a vízminőséget.  

 

Vegyi szennyeződés 

A talajvíz továbbra is az ivóvíz egyik fő forrása szerte Európában, így állapota a minőség és 
mennyiség tekintetében létfontosságú kérdés. Az emberi tevékenységek, például 
nitrogéntartalmú műtrágyák és peszticidek használata, a vízkinyerés, és a hidrológiai ciklusba 
való olyan beavatkozások, mint például a vízáramlás lezárása, egyértelműen kihatnak a talajvíz 
minőségére és mennyiségére. (27) Az ivóvíz egy másik forrását a felszíni vizek adják. A Rajna 
medencében például mintegy 150 társaság emel ki vizet a folyóból ivóvíz előállítása céljából. 
(106) Nyugat-Európában és a CSEC-ben a folyók, tavak és parti vizek minősége a foszfor és 
szervesanyag-tartalom szempontjából általában javuló tendenciát mutat. Ez a vizekbe jutó 
szennyező anyagok mennyiségének elsősorban a jobb vízkezelés miatti csökkenését tükrözi. 
(108) A Régió keleti részében azonban nem ez a helyzet. (106) Egyes keleti országok vize 
továbbra is vegyi szennyezettséget mutat. A FÁK országokban gyakori probléma az ivóvíz 
nitrátokkal, fémekkel és egyéb toxikus vegyi anyagokkal való szennyezettsége. (10) A nitrát-
szennyeződés néhány EU országban is előfordul. A Kaspi tenger és az Aral tó területén az 
ivóvízzel kapcsolatos helyzet rendkívül rossz. Ezekben a régiókban a magas fokú mineralizáció 
és a víz nem megfelelő sótalanítása következtében a víz nagy mennyiségű sót tartalmaz (akár 
1,5-2,0 g/l-t is). Az ivóvizet szennyező egyes anyagokkal kapcsolatos helyzetet részletesebben az 
alábbiakban ismertetjük. 

 

Nitrátok 

A nitrát szintek viszonylag változatlanok maradtak, bár az új EU tagországokban az EU többi 
részéhez viszonyított kevésbé intenzív mezőgazdasági termelés következtében sokkal 
alacsonyabbak. Több európai ország is az ivóvíz magas nitrát koncentrációjáról számolt be, 
ideértve Ausztriát, Belgiumot, Horvátországot, Cseh Köztársaságot, Angliát, Welszt, 
Észtországot, Franciaországot, Németországot, Máltát, Hollandiát, a Moldovai Köztársaságot, 
Szlovákiát, Szlovéniát, Törökországot és Ukrajnát. (105) Az ivóvíz magas nitrát koncentrációja 
azért aggasztó, mert a nitrát átalakulhat nitritté, amely methaemoglobinaemiat okozhat. A 
vizekbe kerülő nitrogén fő forrása a mezőgazdasági tevékenység. A talajvízben mért nitrát-
tartalom összehasonlítható idősoros adatainak elemzése azt mutatja, hogy az elmúlt évekre 
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jellemző viszonylag magas középértékekben nem tapasztalható jelentősebb változás. A nitrát 
határértéknél (50mg/l) magasabb értékeket azoknál a talajvizeknél, amelyekről jelenleg 
rendelkezésre állnak adatok, mintegy egyharmad esetében mértek. Egy kiválasztott európai 
országokról készült vizsgálat során (1995), a Moldovai Köztársaságban, Horvátországban és 
Máltán tapasztaltak magas (azaz az EVSZ normát meghaladó) nitrát szinteket a vizsgált minták 
több, mint 10%-ánál, míg Írországban és Észtországban a minták 5%-ában volt az EVSZ 
normánál magasabb a nitrát-tartalom. (105) Példaként a litvániai helyzetet mutatjuk be a 18. 
ábrán. (107) Litvániában a fogyasztók ivóvízbeli nitrát expozíciója egyes helyeken 150 mg/l volt, 
amely jóval meghaladja az EVSZ által az ivóvíz nitrát tartalmának tekintetében meghatározott 50 
mg/l-es határértéket. (105)  

 

138. ábra Az állami- és magán szolgáltatóktól származó ivóvíz nemzeti normákat 
meghaladó nitrát-koncentrációinak összehasonlítása Litvániában, 1986-96-ban 

Megjegyzés: 1986-tól 1993-ig a szabvány 45 mg/l, 1994-től 1996-ig a szabvány 50 mg/l volt 
Forrás: Lack, T., (107) 

 

Ólom 

Az oldott formában lévő ólom potenciális egészségi hatásai miatti aggodalmak következtében 
jelentős erőfeszítésekre került sor az ivóvíz ólom koncentrációjának csökkentése érdekében. 
Természetes okok miatti magasabb ólom koncentráció csak néhány helyen fordul elő, például 
Örményországban a Debet folyóban. Az ólom szennyezettség általában a vízvezetékekből ered, 
így ezeknek a csöveknek a kicserélése az egyetlen lehetséges hosszú távú stratégia. Az EU 
jogszabályok előírják a lakások ólom vízvezeték csöveinek cseréjét. (106) Ugyanakkor a víz 
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ólom oldási képessége is csökkenthető ortofoszfát hozzáadásával, vagy a pH érték átállításával 
savasról lúgosra, illetve a két módszer együttes alkalmazásával. 

 

Peszticidek 

A talajvízbe kerülő peszticidek egyrészt diffúz, másrészt pontforrásokból származnak. Mivel a 
talajvíz az egyik fő ivóvíz-forrás, és számos folyó bázisfolyását is képezi, a peszticidek jelenléte 
a talajvízben az emberi egészség és a víz-ökorendszerek védelme szempontjából meglehetősen 
aggasztó. A rendelkezésre álló adatok alapján Európa egyes részein komoly problémát jelent a 
talajvíz peszticid szennyezettsége. Az EU országokat kötelezi az Ivóvíz Direktíva, amely az 
egyes peszticidek mennyiségi határértékét 0,1 µg/l-ben, az össz-peszticid koncentrációt pedig 0,5 
µg/l-ben határozza meg. A Direktíva 1998-as módosításakor 0,03 µg/l-re szigorították az 
aldrinre, dieldrinre, heptaklórra és heptaklór epoxidra vonatkozó előírást. (105) A nemzeti 
normákat leggyakrabban meghaladó peszticidek Belgiumban, Németországban, Romániában és 
Svédországban a triazinok. 

 

Arzén 

A szervetlen arzén ismert emberi karcinogén, IARC besorolása szerint az 1. csoportba tartozik. 
Az EVSZ által az ivóvíz arzéntartalmára meghatározott átmeneti irányelv 0,01 mg/l, és számos 
európai ország is ezt fogadta el normaként, bár sok tagállamban a korábbi 0,05 mg/l-es érték 
maradt érvényben. A Belgiumból, Horvátországból, Görögországból, Monacoból, Szlovákiából 
és az Egyesült Királyságból származó adatok azt jelzik, hogy az ivóvíz arzén koncentrációja 
általában nem haladja meg a 0,05 mg/l-es határértéket. (105) Franciaországban 1995-ben a 
vizsgált mintáknak csak 0,06%-a haladta meg ezt a normát, a Cseh Köztársaságban 1996-ban 
pedig ez a szám 0,25% volt. Magyarország délkeleti részén és a Romániával határos 
országrészeken a természetes eredetű arzén magas koncentrációban fordul elő. Ezeken a 
területeken 1981-es becslések szerint 400 000 ember fogyasztott az EVSZ hatérértéket 
meghaladó arzén tartalmú vizet. (109) Ma már vegyi precipitációs technológia segítségével 
távolítják el az arzént az ivóvízből azokon a területeken, ahol egyéb forrásból nem áll 
rendelkezésre ivóvíz. Becslések szerint 1995-ben Romániában és délkelet Magyarországon az 
arzén expozíció már csak mindössze 20 000 embert érintett. (110)  

 

Fluorid 

A fluoridok természetes formában egy sor ásványban megtalálhatók, amelyek közül a 
leggyakoribbak a fluorit (folypát), kriolit, és az apatit. A szervezetbe való bejutása esetén a 
fluorid foltossá teheti a fejlődő fogakat, illetve igen súlyos esetekben szkeletális fluorosist 
eredményezhet. A fluorid ipari kibocsátások révén kerülhet a felszíni vizekbe, bár az így 
kialakuló fluorid koncentráció általában alacsonyabb, mint a talajvízben megfigyelhető 
legmagasabb értékek. (105) A legtöbb ország nem vezet nyilvántartást a fluormérgezésekről. Az 
EVSZ irányelv szerinti expozíciós határérték 1,5 mg/l, és a legtöbb országban nem jellemző 
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ennek meghaladása. (107) Észtországban azonban az ivóvíz minták 25-35%-a mutat ennél 
magasabb értéket, és a lakosság 0,7%-a fogyaszt ilyen fluorid koncentrációjú vizet. 
Svédországban, ahol a fluorid természetes előfordulása gyakori, becslések szerint a határértéknél 
magasabb koncentrációjú fluorid expozíciót elszenvedő lakosság aránya 2,4%. Becslések szerint 
Moldova lakosságának 35%-a esetében áll fenn magas koncentrációjú fluorid expozíció. (110) 

A vegyianyag-kibocsátás jelentős hatást gyakorol az európai vizekre. A közvetett és közvetlen 
hatások közé tartoznak a bomlástermékek, akut, illetve tartós toxicitás, és a vízi táplálékláncban 
való bio-akkumuláció hosszú távú következményei. (111) A szennyező anyagok felhalmozódnak 
a vízi táplálékláncban, és/vagy szennyezik az ivóvizet. Mivel a szennyező anyagok száma nagy, 
az emisszió mérséklésére irányuló lépések pedig költségesek és időigényesek, kockázat-
értékelési vizsgálatok alapján feltétlenül rangsorolni kell a megteendő intézkedéseket. Továbbá 
az sem minden esetben állapítható meg, hogy hogyan jutnak el szennyező anyagok a szennyező 
forrástól a vizekbe, különösen a diffúz forrásokból származó szennyező anyagok esetében. A 
vízellátó rendszereknél használt termékekből különféle anyagok juthatnak az ivóvízbe, és a víz 
fertőtlenítése során sok problémát okozó melléktermék is keletkezhet. 

 

Biztonságos vízellátás és csatornázás 

Ahogyan a 2. fejezetben is említettük, az egészséges ivóvízellátás és a csatornázás olyan tényező, 
amely kihatással van az általános morbiditásra és mortalitásra. A 2000. évi Ezredfordulós 
Nyilatkozat egyik célkitűzése az, hogy 2015-re felére kell csökkenteni azoknak az embereknek a 
számát, akiknek esetében nem megoldott a fenntartható egészséges ivóvízellátás és az alapvető 
csatornázás. 

A rendelkezésre álló európai adatok szerint a jobb minőségű vízellátás aránya magas, a lakosság 
96%-a számára biztosított az ellátás. Városi területeken a lefedettség majdnem 100%-os, ezzel 
szemben a vidéki lakosságnak csak 87%-a részesül a jobb minőségű vízellátásból. A csatornázás 
tekintetében a teljes lefedettség a lakosság 92%-a, ezen belül a városi lakosság 98%-a, a vidéki 
lakosság 74%-a rendelkezik hozzáféréssel a jobb minőségű csatornázáshoz. Ennek alapján 
látható, hogy a teljes csatornázási lefedettség kisebb, mint a vízellátás. Európában jelenleg sok 
helyen jó a friss víz ellátottság, az eloszlás azonban az országok közt, illetve az országokon belül 
nem egyenletes, és vannak vízhiányban szenvedő területek is. (107) Európában nem minden 
háztartásban van vezetékes ivóvíz; a vidéki lakosság ellátottsága a kontinens keleti felén kevésbé 
jó. Az 5. táblázat mutatja a lakosság (városi és vidéki) vízzel és csatornázással való ellátottságát, 
valamint a 2015-re elérendő nemzetközi célkitűzést. Az elmúlt években egyes országokban a 
vízellátás privatizálása következtében nőtt azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek 
lekapcsolódtak a vezetékes vízellátó rendszerről. Az Egyesült Királyságban például a vízellátó 
hálózatok privatizációját követően a lekapcsolt háztartások száma 1989 és 1992 között 8.000-ről 
több, mint 21.000-re nőtt. (105)  
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5. táblázat Vízellátás és csatornázás az Európai Régióban – a helyzet 2000-ben, és a 
nemzetközi fejlesztési cél alapján 2015-re elérendő állapot 

 2000 2015-os cél 
 Összesen 

(millió) 
Hozzáféréssel 

rendelkező 
lakosság 

(millió) 

Hozzáféréssel 
rendelkező 

lakosság (%) 

Összesen 
(millió) 

Hozzáféréssel 
rendelkező 
lakosság 

(millió) 

Hozzáféréssel 
rendelkező 

lakosság (%) 

Vízellátás       
Városi 545 542 99,4 566 564 99,6 
Vidéki 184 161 87,5 154 154 100 
Összesen 729 703 96,4 719 718 99,9 
Csatornázás       
Városi 545 535 98,2 566 561 99,1 
Vidéki 184 137 74,5 154 137 89,0 
Összesen 729 674 92,5 719 698 97,1 

Forrás: A globális vízellátás és csatornázás értékelése, 2000 jelentés, EVSZ/UNICEF, 2000 

 

Európa vízforrásaira nagy teher nehezedik, (107) egyrészt a gazdasági növekedés és fellendülés 
következtében, különösen a FÁK országokban, másrészt az iparosodás és a lakosság 
szerkezetének változása nyomán. Bár a mezőgazdasági tevékenység intenzitása nő, a 
vízminőségre való kihatása mérséklődik. (106) A folyók vízminősége ugyanakkor számos 
európai folyó esetében javuló tendenciát mutat, míg a talajvíz általában igen jó minőségű. A 
cianobaktériumok elterjedése miatt a nyugat-európai felszíni víztározók vízminősége javításra 
szorul. (106)  

Rekreációs vizek 

Európában sok millió ember fürdik strandokon, gyógyfürdőkben és tengerparti vagy édesvízi 
fürdőhelyeken a nyári hónapokban anélkül, hogy tudatában lennének az egészségüket fenyegető 
veszélyeknek. A fürdőzőket és a rekreációs vizeket igénybe vevőket egyaránt fenyegeti azok 
szennyvízzel való szennyezettsége, az esetenkénti vegyianyag-szennyeződés, a magas vagy 
alacsony hőmérséklettel, UV sugárzással és a toxikus alga származékokkal szembeni expozíció, 
illetve a fizikai kockázatok. (112) A szennyvízzel szennyezett fürdővíz egy sor betegség forrása 
lehet, ideértve gastrointestinalis panaszokat, fül-, orr és torok fertőzéseket. Bizonyított tény, hogy 
a fekáliával szennyezett vízben való fürdés betegséget okoz. (27) Ezen felül előfordulhatnak 
szem- és bőrfertőzések, valamint olyan egyéb, súlyosabb, bár ritkább kórok is, mint például a 
leptospirosis, fertőző májgyulladás és (has)tífusz. Ugyanakkor a fürdő- és ivóvíz mikrobiális 
szennyeződésének egészségi hatásai erőteljesebbek és súlyosabbak is lehetnek, mint ahogy azt 
korábban hitték, különösen, ha azokat felerősítik egyéb események, például áradások. (111)  

Az újonnan felismert veszélyek közé tartozik az olyan patogének jelenléte, mint a 
cryptosporidium, valamint a vízkezelés melléktermékeinek hatásai. Ezek különösen az 
uszodákban és gyógyfürdőkben jelentenek problémát. Kevesebb figyelmet kapnak ugyanakkor a 
gyógyfürdőkben, vízicsúszda parkokban, magán-medencékban, tavakban és egyéb édesvizekben 
való felügyelet nélküli fürdés során bekövetkező sérülések és halálos balesetek, amelyek 
különösen a gyermekeket fenyegetik. Minden évben számos gerincsérülést, fulladást, vagy 
fulladásközeli állapotot eredményező baleset történik vízbeugrás vagy esés következtében. A 
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tengervízbe jutó olaj okozta szennyezés szintén rendkívül komoly probléma. A „Prestige-
jelentés” szerint átlagosan kétévente süllyed el olajszállító tankhajó, illetve történik valamilyen 
olajszennyezést eredményező ipari baleset. (106) Az olajszennyeződés különösen súlyosan érinti 
a Fekete tengert, a Kaspi tengert és a Földközi tengert. Meg kell említeni, hogy az EU fürdőzésre 
használt partvidékének 10%-a, és a kontinens belsejében található fürdővizek 28%-a nem felel 
meg az iránymutató értékeknek, annak ellenére, hogy az EU Fürdővíz Direktíváját majdnem 25 
évvel ezelőtt fogadták el. (27)  

 

Víz – általános helyzet 

Az Európai Régióban számos vízzel kapcsolatos probléma vár megoldásra. Egyes területeken 
például az ivóvíz bakteriális és vegyi szennyezettsége (pl. nitrátok és arzén) a legaggasztóbb, 
Dél-Európa és Közép-Ázsia bizonyos régióiban pedig a vízforrások szűkössége. Ezek a 
nehézségek egyértelműen azt jelzik, hogy rendkívül nagy szükség lenne az integrált vízforrás 
gazdálkodás bevezetésére. A Régió keleti részén az egészséges és elegendő mennyiségű 
vízellátáshoz és csatornázáshoz való hozzáférés, ideértve az elosztást és a gazdálkodást is, 
továbbra is súlyos probléma, amelyhez még hozzáadódik a vízmennyiség elégtelensége egyes al-
régiókban. (29) Bár az elmúlt évtizedben sikerült egyes kérdésekben előrelépni, koordinált 
erőfeszítésekre van szükség az európai lakosság tiszta ivóvízzel való ellátásának, és biztonságos 
rekreációs fürdővizekhez való hozzáférésének biztosítására. A gyermekek megóvása a 
balesetektől és sérülésektől alapos vizsgálatot igénylő terület, mivel e tekintetben nem állnak 
rendelkezésre elemzésre alkalmas, teljes körű adatok.  

Ezek voltak azok a főbb kihívások, amelyekkel a vízzel kapcsolatos direktívák megalkotásakor 
az EU-nak szembe kellett néznie annak érdekében, hogy a vízminőség jobban megfeleljen az 
egészség és az emberi igények szabta kívánalmaknak. Az állampolgári igények képviselték az 
egyik legfontosabb okot, amiért az Európai Bizottság a vízvédelmet munkája egyik 
hangsúlyozottan fontos területének nyilvánította. Az Ivóvíz-irányelv  (2000) és a Talajvíz 
védelméről szóló irányelv (2003) jó példák az EU azon lépéseire, amelyeknek célja jobb 
minőségű víz biztosítása a fogyasztók számára. Az EVSZ Biztonságos rekreációs vízi 
környezetre vonatkozó új irányelvei (2003. október) összefoglalják a tengerparti és édesvízi 
környezet rekreációs célra való használatának a használók egészségére gyakorolt hatásaira 
vonatkozó jelenlegi ismereteket. Az irányelvek kitérnek a fulladásokra és sérülésekre, a hideggel, 
hőséggel és napfénnyel szembeni expozícióra, a vízminőségre (szennyvíz szennyezettség és 
természetes eredetű szabadon élő patogén mikroorganizmusok), a strandok homokjának 
szennyezettségére, az algákkal és az általuk termelt anyagokkal szembeni expozícióra, a vegyi és 
fizikai ágenseknek való kitettségre, valamint a veszélyes vízi organizmusokra, és tárgyalják az 
ezekkel a környezeti feltételekkel kapcsolatos veszélyek ellenőrzésének és monitorozásának 
kérdéseit. 

 

A vízszennyezettség egészségi hatásai 

Az egészségtelen víz szervezetbe való bejutása, a vízhez való hozzáférés hiánya (párosulva a 
nem megfelelő higiénével), a csatornázás hiánya, a nem biztonságos vízzel való kontaktus, és a 
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vízforrások és rendszerek, ideértve a mezőgazdasági vízforrásokat és rendszereket is, nem 
megfelelő kezelése mind olyan tényezők, amelyeknek egészségkárosító hatása lehet. (38) Az 
Európai Régióban az ivó- és rekreációs vizekben lévő patogén mikroorganizmusok továbbra is a 
legfontosabb veszélyforrásnak számítanak, és egyes országokban a gastrointestinalis 
megbetegedések még ma is a gyermekbetegségek és gyermekhalálozás jelentős részéért 
felelősek. (29) A fejlett országokban a fertőző hasmenéses esetek 70 - 80%-át vírusok (rotavírus, 
kalcivírus, és hepatitis A vírus) okozzák. Az esetek további 10 - 20%-a különféle bakteriális 
patogéneknek tulajdonítható, míg az olyan élősdi organizmusok, mint például a Giardia okozzák 
az esetek kevesebb, mint 10%-át. 

Az EVSZ becslése szerint az Európai Régióban az egészségtelen víz, a nem megfelelő 
csatornázás és higiéné évente 18.000 ember (0,19%) idő előtti halálát okozza, a funkcióvesztéssel 
korrigált életévek 0,48%-áért felelős, és az ennek tulajdonítható életév veszteség 1,18 millió év. 
A víz által terjedő betegségek miatti halálozás elsősorban a gyermekeket érinti. A víz által 
terjedő betegségek visszaszorítása ezért szerte Európában továbbra is fontos feladat. Az 1986 - 
1996 közti időszakban 19 európai országban 710 alkalommal ütötték fel a fejüket különféle víz 
által terjedő betegségek. Ezen felül 8 országban tekinthető az ivóvíz vegyi szennyezettsége 
súlyos problémának. (29) A 6. táblázatban a bejelentett gastrointestinalis vagy egyéb, 
valószínűleg víz által terjedő megbetegedések, és az ivóvízhez köthető esetek száma látható 17 
európai országban az 1986 – 1996 közti időszakban. (27) A jelentések szerint a baktériumok, 
vírusok vagy paraziták által okozott megbetegedéseknek csak mintegy 2% - 3%-a kapcsolható az 
ivóvízhez. A becslések megbízhatóságára azonban egy sor zavaró tényező is kihat, pl. a szociális 
körülmények, immunitási állapot, a megbetegedések bejelentése. Az árvizek szintén 
hozzájárulnak a víz által terjedő betegségek megjelenéséhez. Ukrajnában például 1998-ban a 
Kárpátokon túli területeket elöntő árvizek következtében a (has)tífuszos esetek aránya (6,83 eset 
100.000 lakosra vetítve) jóval meghaladta az átlagos arányszámot (0,28 eset 100.000 lakosra 
vetítve). (27). A vidéki területeken megjelenő betegségek 55%-a, és a városokban előforduló 
betegségek 44%-a esetében azonosítható volt ez etiológiai ágens. A közműhálózati vízellátás volt 
a felelős az esetek 36%-áért, a magán vízellátó rendszerek az esetek 18%-áért, és a vízvezetéki 
közkutak az esetek 6%-áért. A fennmaradó esetek (40%) tekintetében a vízellátó forrás nem volt 
azonosítható, illetve a megbetegedéseket rekreációs vizekkel hozták kapcsolatba. (107) Az egyes 
halmozott előfordulások során átlagosan 220 ember (2-től 3500-ig) betegedett meg. A jelentések 
szerint az 1986 – 1996 közti időszakban nem történtek vízzel kapcsolatba hozható 
megbetegedések Németországban, Litvániában és Norvégiában. Spanyolország 208 esetről, 
Málta 162 esetről, Svédország pedig 53 esetről számolt be. Ezek a különbségek valószínűleg a 
halmozott előfordulások kimutatása, kivizsgálása, és a jelentési előírások eltéréseinek tudhatók 
be, mintsem a tényleges gyakoriságnak. 

 

6. táblázat Vízzel kapcsolatos bejelentett betegségek 17 európai országban (1986-1996) 
Kiváltó ágens/betegségek Összes bejelentett eset Az ivóvízhez 

kapcsolódó esetek 
száma 

Baktériumok: bakteriális dizentéria, 
kolera, tífusz és egyebek 

534 732 (20,8%) 15 167 (2,8%) 

Vírusok: hepatitis A és Norwalk-szerű 
vírus 

343 305 (13,4%) 6 869 (2,0%) 

Paraziták: amőbás dizentéria, amőbás 220 581 (8,6%) 4 568 (2,1%) 
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meningoencephalitis, cryptosporidiosis, 
és giardiasis 
Vegyi anyagok: fluorosis és 
methaemoglobinaemia 

7 421 (0,3%) 2 802 (37,8%) 

Nem meghatározott: gastroenteritis, 
súlyos hasmenés 

1 461 171 (56,9%) 22 898 (1,6%) 

Összesen 2 576 210 (100%) 52 304 (2,0%) 

  Forrás: EVSZ, 2002 

 

A víz által terjedő betegségekre vagy halmozott előfordulásokra vonatkozó adatok gyakran 
hiányosak és ellentmondásosak. Jelenleg az Európai Régió országaiban nem létezik a vízzel 
kapcsolatos betegségek bejelentésére szolgáló szisztematikus rendszer, és a rendelkezésre álló 
nemzeti szinten gyűjtött adatok nem minden esetben összevethetők. (29) A nyilvántartásban 
rögzített megbetegedések több fertőzési forrásból is eredhetnek, nem kizárólag csak a vízből. A 
vakációjuk folyamán (elsősorban bélbetegségekben) megbetegedő turisták szintén jelentősen 
növelik saját országukban a bejelentett esetek számát. (113) Annak érdekében, hogy a vízzel 
kapcsolatos betegségteherről tisztább képet lehessen alkotni, a Régió teljes területén nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni az adatgyűjtésre. 

A különböző európai országokban az öt évesnél fiatalabb gyermekek száz főre vetített 
hasmenéses megbetegedések miatt halálozásának számát az Egyesült Nemzetek Fejlesztési 
Programja (UNDP) emberi fejlődési indexével (HDI) és a Világbank jövedelmi csoportjaival 
összevető vizsgálat szerint a közepesen fejlett országokban az alsó közepes/alacsony jövedelmű 
emberek között markánsan magasabb a halálozás, mint más csoportokban. (27) A közepes HDI-
vel rendelkező európai országok és az alsó közepes/alacsony jövedelmű emberek közt hasonló 
kapcsolatot állapítottak meg az A vírusos májgyulladás 100.000 főre vetített előfordulása 
esetében is, e tekintetben azonban az 1990-es években kisebb mértékű volt a javulás. Az alsó 
közepes jövedelmi csoportba tartozás szintén nagymértékben meghatározó volt a magas HDI-vel 
rendelkező országokban 1998-ig. 

A FÁK országokban a víz mikrobiális szennyezettsége miatti halmozott bélfertőzések 
előfordulásának növekvő tendenciája általános probléma. (10) Számos vizsgálat állapította meg, 
hogy a bélfertőzések 2-5-ször gyakoribbak azoknak az esetében, akik folyók közelében laknak, 
mint akiknek a környezetében nem található vízforrás. Ugyanakkor a központosított vízellátás 
szintén felelőssé tehető a betegségek kitöréséért. Az Orosz Föderációban a víz által közvetített 
betegségek incidenciája az 1997-es 112-ről 2001-re 155-re nőtt, és ezek közül 105 központi 
vízellátó rendszernek volt betudható. (72) A betegségek gyakoribb megjelenését jelentették a 
Belarusz Köztársaságban is 1994 és 2001 között. (114) Ukrajnában a Fekete tenger környékén 
bonyolult helyzet alakult ki - 1992 és 1996 között 29-szer jelentettek halmozottan előforduló 
megbetegedéseket. (60) Örményországban és Tadzsikisztánban, ahol a bélfertőzések 45-60%-át 
víz közvetíti, szintén beszámoltak halmozottan előforduló megbetegedésekről. (61, 115) A 
Moldovai Köztársaságban az ivóvíz a felelős az összes akut bélfertőzés 20%-ért, és növekedést 
figyeltek meg a hepatitis A vírus fertőzések számában. (73) Kirgizisztánban a hepatitis A 
vírusfertőzések incidenciája 6-szorosa az európai szintnek. (62) Ukrajnában a hepatitis A vírus a 
fertőzések fő okozója. (60) A Moldovai Köztársaságban 1995-ben halmozottan előforduló 
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kolerás eseteket figyeltek meg, amelynek során 240 ember fertőződött meg, akik közül öt 
meghalt. 1994-ben és 1995-ben Ukrajnában is előfordultak kolera megbetegedések. A 
vízszennyezettség összes gastrointestinalis fertőzéshez és a halmozottan előforduló 
megbetegedéshez való hozzájárulásának mértékét lehetetlen pontosan meghatározni, de igen 
valószínű, hogy a szennyezett víz által okozott legtöbb fertőzés és számos kisebb halmozott 
betegség-előfordulás nem kerül rögzítésre a nyilvántartásokban. (10, 60) 

A nitrátokkal szennyezett ivóvíz methaemoglobinaemiát okozhat a gyermekeknél. A nitrátot a 
szervezet nitritté alakíthatja át, amely fiatalkori methaemoglobinaemiát idézhet elő. Ez az ún. 
„kék csecsemő szindróma” különösen csecsemők esetében veszélyes. Az egyre súlyosabb 
tünetek az eszméletlenség, kóma és, egyes esetekben, halál. Methaemoglobinaemiával 
kapcsolatos adatelemzést számos más európai országban is végeztek. Romániában 1985 és 1996 
közt 2.913 esetről számoltak be, amelyek közül 102 halállal végződött. A legsúlyosabb esetek 
akkor fordulnak elő, amikor az ivóvíz mikrobiológiai szennyezettséget mutat, és ugyanakkor a 
nitrát koncentráció is magas (körülbelül 1000 mg/l). (105) A Moldovai Köztársaságban a 
vizsgálatok során azt találták, hogy háromszoros a morbiditás az azokon a területeken lakó 
gyermekek között, ahol a víz nitrát koncentrációja meghaladja a 145 mg/l-t. (10) A 
methaemoglobinaemia 100.000 főre vetített incidenciája Magyarországon 0,26, Szlovákiában 
0,56, Romániában 0,74, és Albániában 1,26. (107) Erről a betegségről kevés ország vezet 
nyilvántartást, és a legtöbb bejelentett eset mezőgazdasági művelés alá eső területeken lévő 
sekély kutakból származó kútvízzel hozható összefüggésbe. 

Egyes európai országok a peszticid szennyezettséget tekintik az ivóvíz minőségét érintő egyik 
legsúlyosabb problémának. (27) Jó néhány jelentés számolt be olyan esetekről, amikor a mért 
értékek számos alkalommal nagymértékben meghaladták az EVSZ határértékeket. Mindazonáltal 
az EVSZ határértékeket meghaladó koncentráció jelentősége egészségi szempontból nem 
tisztázott. (27) Ez idáig nem állapítottak meg összefüggést a peszticid koncentráció és az 
általános morbiditási és mortalitási indikátorok között, valószínűleg azért, mert az EVSZ 
Irányelvekbe beépített biztonsági értéktartomány meglehetősen széles, és mert viszonylag kevés 
megfelelő vizsgálatot végeztek ebben a témakörben. 

A rekreációs vizekkel (ideértve a tengeri fürdővizeket is) kapcsolatos esetleges egészségkárosító 
hatások következtében kialakulhatnak gastrointestinalis betegségek, szemfertőzések, 
bőrpanaszok (irritáció, vörösség, stb.) fül, orr és torokfertőzések, és légúti megbetegedések. (116) 
Ezek közül a tünetek közül néhánynak a megjelenését egy Spanyolországban folytatott vizsgálat 
is igazolta. (117) A legtöbb vizsgálat az értékelés alapjául az érintettek saját beszámolóit 
használja fel. Egyes kutatók tagadják, hogy összefüggés lenne a tengeri fürdőzés és a 
gastroenteritis között. (118) 

 

1.3.5. Élelem 
C. Tirado, H. Wickramatillake, A. Robertson 

A vízhez és levegőhöz hasonlóan az élelem is alapvető napi szükséglet az élet fenntartásához, 
ezért az élelmiszerek állapotában bekövetkező bármilyen eltérés a normálistól eltérő hatást 
gyakorolhat az egészségre. Az élelem nagyon fontos szerepet játszik a betegségek előidézésében 
és megelőzésében. Nem megfelelő ételek fogyasztása hiánybetegségek kialakulását 
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eredményezheti, a szennyezett élelem pedig élelmiszer útján terjedő betegségeket idézhet elő. 
(119) Az Európai Régióban az elmúlt két évtizedben az élelmiszer útján terjedő betegségek 
száma jelentős mértékben nőtt. Az EVSZ európai élelmiszer útján terjedő betegségeket ellenőrző 
Felügyeleti Programja szerint különösen a mikrobiológiai veszélyforrásokból eredő, például a 
campylobacter és salmonella okozta betegségek fordulnak elő gyakrabban, valamint veszélyes 
vegyi anyagok, például dioxinok és PCB-k, peszticid maradványok, nehézfémek, mikotoxinok 
(gombamérgek), stb. okozta ételmérgezés. Különösen a gyermekek, a várandós nők, a betegek, a 
szegények és az idősek veszélyeztetettek. A gyermekek esetében az alultápláltság legtöbbször 
rejtett és láthatatlan veszély, amely szörnyű vámot szed a gyermekek közül, és rendkívül súlyos 
teherként nehezedik családjukra. 

Az alultápláltságnak számos előidéző oka van, ideértve az élelem hiányát, általános és 
megelőzhető fertőzéseket, nem megfelelő gondozást és egészségtelen vizet. A fejlődő 
országokban az öt évesnél fiatalabbak körében az évi 12 millió gyermekhalálnak több, mint 
feléért felelős. (120) Az Európai Régió egyes területein is találkozhatunk alultáplált 
gyermekekkel. A szegénység, amely az alultápláltság egyik okozója, ugyanakkor következmény 
is. 

 

Mikrobiológiai szennyezettség és az élelmiszer útján terjedő betegségek előfordulása 

A mikrobiológiai szennyezettség miatti élelmiszer útján terjedő betegségek Európában egyre 
súlyosbodó közegészségügyi problémát jelentenek. (29) A salmonella és a campylobacter által 
okozott megbetegedések előfordulási gyakorisága számos európai országban drámai módon 
megnőtt az elmúlt 20 évben. Ugyanakkor új mikrobiológiai veszélyforrások is feltűntek az 
táplálékláncban, például a belső vérzést okozó escherichia coli (E.Coli), a számos gyógyszernek 
ellenálló salmonella typhimurium DT-104, és a bovin spongiform encephalopathia (BSE), azaz a 
kergemarhakór.  

A salmonellosisos megbetegedések (Salmonella okozta ételmérgezések) száma elképesztő 
mértékben megnőtt 1985 óta, és jó néhány országban az 1990-es évek elején rekordokat döntött. 
Visszatekintve megállapítható, hogy járvány tört ki, amelyért a salmonella enteritidis volt a 
felelős. Azóta a salmonellosis előfordulása a számos országban csökkent, egyrészt valószínűleg a 
bevezetett ellenőrző intézkedések következtében, másrészt mivel az emberekben is tudatosult a 
fertőzés veszélye. Mindazonáltal a legtöbb országban az előfordulási gyakoriság nem esett vissza 
az 1985-ös szintre, és néhány országban még mindig meglehetősen magas. (121) 

A campylobacter manapság sok államban a leggyakrabban bejelentett gastrointestinalis patogén. 
A 19. ábra a campylobacter fertőzések incidenciájának tendenciáját mutatja be az Európai Régió 
néhány országában. (121) 

Az 1990-es évek közepe óta a bejelentett súlyos zoonosisok, például a brucellosis száma 
növekedőben van a közép-ázsiai köztársaságokban, különösen pedig Tadzsikisztánban és 
Kirgizisztánban. Az emelkedést az állattenyésztést ellenőrző programok gyengülését előidéző 
társadalmi-gazdasági és politikai változásoknak tudható be, és hozzájárult az is, hogy a lakosság 
körében nem igazán ismertek ezek az emberre is átterjedő állatbetegségek. A brucellosis ezekben 
az országokban elsősorban a nem-pasztörizált kecske- és juhtej fogyasztása révén terjed. (122) 
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A parazita okozta trichinellosisról, amely a szigorú állatorvosi ellenőrzési előírások figyelmen 
kívül hagyásával házilag feldolgozott sertéshús fogyasztásának következménye, egyre 
gyakrabban számolnak be a balkáni régió nem-muszlim lakossága körében. 

 

14. ábra A campylobacteriosis incidenciájának tendenciája egyes országokban 

 

A botulizmushoz hasonló élelmiszer-eredetű mérgezések továbbra is gyakoriak Kelet-Európában, 
és a legtöbb esetben a hagyományos házi élelmiszer-tartósítással hozhatók összefüggésbe. Étel 
által okozott botulizmus a jelentések szerint a leggyakrabban egyes kaukázusi országokban 
fordul elő (Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia), és a házilag eltett zöldségek fogyasztásának 
tulajdonítható. A házi tartósítás igen elterjedt ezekben az országokban, elsősorban a friss 
zöldségek magas ára, és az iparilag tartósított konzerv élelmiszerek korlátozott beszerezhetősége 
következtében (Tirado és munkatársai , megjelenés előtt). 

Az élelmiszer mérgezések kivizsgálásáról az EVSZ európai élelmiszer útján terjedő betegségek 
ellenőrzését célzó felügyeleti programjához beérkező jelentések szerint Európában a halmozottan 
előforduló, élelmiszer útján terjedő megbetegedéseknek mintegy 77%-a tulajdonítható 
Salmonella baktériumoknak, és ezek egyharmadát a S. enteritidis okozza. (119). A vizsgált 
halmozottan előforduló megbetegedések során gyakran azonosított egyéb ágensek közé tartozik a 
Staphylococcus aureus (4%), a Trichinella (3%), a Shigella (3%), a Clostridium perfingens 
(2%), mérgesgombák (2%), és vírusok (1%). Annak ellenére, hogy az Európai Régióban a 
vírusoknak tulajdonítható halmozott megbetegedések átlagos százalékos aránya alacsony, számos 
ország, például Írország, Finnország, Svájc, Hollandia és az Egyesült Királyság arról számolt be, 
hogy a vírusos ágensek, különsen a norovírus, a leggyakoribb okozói a közösségekben előforduló 
gastroenteritises eseteknek. 
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7. táblázat A salmonellosis előfordulása az EU-ban és más országokban (1995-2002) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
EU (15 ország) 58,9 57,2 59,2 53,0 47,5 40,8 40,7 : 
Belgium 102,9 114,6 134,8 137,0 154,4 136,9 104,3 : 
Dánia 70,1 62,1 95,1 73,3 43,6 43,6 54,6 38,6 
Németország 141,8 134,2 129,6 119,9 104,0 96,8 94,0 86,9 
Görögország 15,8 9,4 5,5 8,8 2,9 2,2 2,9 : 
Spanyolország 10,7 12,7 13,1 16,9 17,6 16,3 19,4 : 
Franciaország 30,5 29,4 32,8 28,1 23,2 21,8 21,8 : 
Írország 2,4 5,4 2,3 34,1 25,8 16,9 11,2 9,3 
Olaszország 25,8 23,4 27,9 24,9 24,5 20,5 12,0 : 
Luxemburg 11,3 16,2 13,4 11,6 68,5 96,2 82,9 84,7 
Hollandia 17,6 16,6 18,6 14,3 13,5 13,1 13,1 9,1 
Ausztria 89,7 110,5 92,8 89,6 87,3 80,5 64,2 : 
Portugália 2,0 2,1 1,8 3,4 4,1 3,1 5,1 : 
Finnország 67,8 55,4 57,6 53,1 54,3 50,7 52,7 42,6 
Svédország 40,4 43,7 53,1 51,9 58,1 54,7 53,0 43,7 
Egyesült Királyság 56,9 55,5 61,8 44,7 33,8 28,8 29,0 : 
Cseh Köztársaság 527,9 466,4 387,2 493,5 435,8 391,4 326,9 272,3 
Észtország 27,6 42,0 46,9 30,1 32,0 38,6 21,1 24,7 
Lettország 165,1 37,5 28,0 44,9 42,6 39,5 34,5 : 
Litvánia 807,7 701,9 53,7 68,8 39,5 7,0 37,5 : 
Magyarország 219,4 274,6 205,7 178,7 139,8 114,6 103,9 : 
Málta 32,2 29,6 24,3 26,0 47,8 : 34,8 : 
Lengyelország 78,0 67,6 60,1 69,2 60,6 59,0 51,4 : 
Szlovénia 77,8 59,1 45,7 64,7 106,3 92,4 86,2 : 
Szlovákia 295,4 3,1 340,9 398,5 350,7 336,1 361,3 : 
Bulgária 30,9 24,6 14,5 16,4 13,2 9,4 9,3 : 
Románia 5,3 5,0 6,2 185,5 4,9 3,7 : : 
Törökország : : 52,2 45,2 43,8 39,7 40,0 : 
Izland : 28,4 32,7 36,0 62,7 130,8 59,5 : 
Norvégia 23,8 28,3 31,7 33,8 32,2 33,2 42,4 : 
Svájc 64,4 55,3 51,2 42,3 39,1 34,6 37,1 34,6 
Kanada 21,7 22,1 20,0 23,1 15,9 18,0 17,5 : 
Japán 3,9 5,2 4,2 4 5 5,4 : : 
Egyesült Államok 17,6 17,2 15,7 16,2 14,9 14,6 14,7 : 

Forrás: EUROSTAT 2004 

A valamilyen élelmiszer fogyasztását követő gastroenteritis megbetegedések általános 
problémának számítanak a FÁK-ban. (10). Egyes országokban (Azerbajdzsán, Kirgizisztán) a 
hasmenés a gyermekhalálozás egyik fő oka. (119). Az 1990-es évek eleje óta a Szovjetunió 
idején működő központi felügyeleti rendszer összeomlása következtében a FÁK országokban 
általában a valós esetszámnál jóval kisebb előfordulásról szólnak a jelentések. Az új felügyeleti 
rendszerek még nincsenek teljes mértékben kiépítve a FÁK államokban, és a bejelentési 
kötelezettség elsősorban az étel-eredetű mérgezésekre vonatkozik. 

A vizsgált halmozott megbetegedéseknek majdnem 40%-a nem alaposan megfőzött tojás, vagy 
nyers tojást tartalmazó ételek (majonéz, fagylalt, sütemények krémes tölteléke) fogyasztásához 
volt kapcsolható. A Salmonella okozta megbetegedések magas számának hatása világosan 
látható ebben a gyakorisági eloszlásban. 
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A legtöbb megbetegedés (több, mint 40%) az emberek otthonában történik. Az összes 
megbetegedést vizsgálva a nagyobb közönséget kiszolgáló éttermi konyhákhoz, kávézókhoz, 
étkeztetési szolgálatokhoz kapcsolható a megbetegedések 22%-a, az iskolákhoz, óvodákhoz, 
gyermekotthonokhoz a megbetegedések 8,7%-a, a kórházakhoz 3%-a, a kiskereskedelmi 
üzletekhez 2%-a, az intézményekhez 1,5%-a, az idős otthonokhoz 1%-a, és egyéb különböző 
helyekhez a megbetegedések fennmaradó része. (119) Ezek az eredmények is rámutatnak arra, 
hogy feltétlenül szükség van a Kockázat elemzési és Kritikus ellenőrzési pont-tervek (Hazard 
Analysis and Critical Control Points plans) jobb végrehajtására az éttermekben és étkeztetési 
szolgáltatóknál mind az állami, mind a magánszektorban, valamint az élelmiszerbiztonsági 
kérdésekre vonatkozó fogyasztó tájékoztatási programok kidolgozására. 

 

Vegyi szennyezettség 

Az élelmiszerek vegyi anyagokkal való szennyezettsége komoly egészségügyi probléma 
Európában, bár a hatások gyakran nehezen kapcsolhatók egy bizonyos szennyező anyaghoz vagy 
élelmiszerhez. A különféle vegyi anyagok felhasználása, például élelmiszer adalékok, 
peszticidek, állatgyógyászati gyógyszerek és egyéb agrokémiai anyagok szintén 
veszélyforrásként szerepelhetnek, ha ezeknek a vegyi anyagoknak az összetételét és 
felhasználását nem megfelelően szabályozzák. Az ételekben megtalálható vegyi szennyező 
anyagok közé tartoznak a természetben előforduló mérgező anyagok, mint például a 
mikotoxinok, valamint a környezeti szennyező anyagok, például a dioxinok, a higany, az ólom, a 
króm, az arzén és a radionuklidok. (29). Egyéb vegyi szennyező anyagok, mint például az akril-
amidok, az élelmiszer feldolgozás és előkészítés különböző fázisaiban jelenhetnek meg. 

Az élelmiszerek vegyi-anyag szennyezettségéről Európában eltérő mennyiségű adatok állnak 
rendelkezésre, és ezek általában nem kerülnek rögzítésre a monitorozó programok során. Közép- 
és Kelet-Európában az élelmiszerek szennyeződése elsősorban a levegő, talaj és víz ipari eredetű 
szennyezettségének folyománya – azaz bányászati, kohászati tevékenységek, az energiatermelő 
ágazat, a mezőgazdaság vagy a veszélyes és kommunális hulladékok szétterjedésének 
eredménye. Az élelmiszerek szennyeződése általában ezeken az ún. „veszélyes pontokon” 
következik be, nem pedig az országok egész területén. 

Az egyik ilyen „veszélyes pont” minden bizonnyal az Aral-tó területe, amelyet az emberi 
tevékenység következtében szennyeződött természetes környezet egyik legelriasztóbb példájának 
tekintenek. A víz felhasználása a monokultúrában termesztett gyapotmezők öntözéséhez, és az 
olyan rovarirtó szerek és peszticidek mint a diklór-difenil-triklóretán (DDT), aldrin, dieldrin és 
Lindan, valamint gyomirtó szerek és lombtalanító szerek (defóliánsok) majdnem 30 éven át tartó 
túlzott használata nem csak az ökológiai, gazdasági és társadalmi egyensúlyt borította fel, hanem 
a helyi lakosok egészségi állapotát is súlyosan károsította (Ataniyazova és munkatársai , 20011). 
Ebben a régióban, amelybe beletartozik az üzbegisztáni Karakalpaksztán Autonóm Köztársaság, 
kazahsztáni Kzil-Orda kerület, és a türkmenisztáni Dashovuz kerület, a talajban, vízben és 
levegőben, valamint a tápláléklánc minden egyes biológiai szintjén, ideértve az embereket is, 
                                                 
1 Ataniyazova OA, Baumann RA, Liem AKD, Mukhopadhyay UA, Vogeler EF, and ER Boersma, 2001. Levels of certain metals, organochlorine 

pesticides and dioxins in cord blood, human milk, and some commonly used nutrients in the surroundings of the Aral Sea (Bizonyos fémek, 
szerves-klór peszticidek és dioxinok szintje köldökzsinórból származó vérben, emberi tejben, és egyes általánosan használt tápanyagokban az 
Aral tó környékén) (Üzbegisztáni Karakalpakstan Köztársaság). Acta Paediatrica 7: 801-808.    
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magas koncentrációban volt kimutatható a DDT és egyéb szerves klór vegyületek, mint például 
alfa- és béta-hexaklór-ciklohexánok (HCH), valamint tetraklórdibenzo-p-dioxinok (TCDD) is 
(Ataniyazova és munkatársai , 2001). 

Egy nemzetközi csoport (ideértve az Orvosok Határ Nélkül /Médecins sans Frontiers/, az EVSZ-
ECEH, és az üzbegisztáni Egészségügyi Minisztérium tagjait is) által nemrégiben végzett 
vizsgálat során például azt találták, hogy a Karakalpaksztánban hagyományosan termesztett, 
értékesített és fogyasztott ételek az emberi expozíciót okozó fő tényezők között szerepelnek több 
tartósan megmaradó toxikus szennyező anyag tekintetében is, ideértve az egyik legmérgezőbb 
dioxint, a 2,3,7,8-tetraklórdibenzo-p-dioxint (2,3,7,8-TCDD) (Muntean és mtársai. 20032). A 
szervezetbe bejutott mennyiségre vonatkozó becslések azt jelzik, hogy az ezen a területen termelt 
élelemből még kis mennyiség fogyasztása is olyan koncentrációjú dioxin expozíciót eredményez, 
amely jelentős mértékben meghaladja az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott havi 
tolerálható dioxin beviteli szinteket (Muntean és mtársai., 2003). 

Az elmúlt 50 évben a vegyi anyagok mezőgazdasági termesztés, állattenyésztés és élelmiszer 
feldolgozás során való felhasználásának széles körű elterjedése eredményeként nagyobb 
mennyiségű, de nem feltétlenül egészségesebb élelem áll az emberiség rendelkezésére. A 
fogyasztók védelme érdekében a legtöbb kormány kockázat-értékelési modelleket vezetett be az 
élelmiszerekben jelen lévő vegyi anyagok emberi egészségre gyakorolt potenciálisan káros 
hatásainak tudományos meghatározása céljából. Bár a kockázat-elemzési módszereket 
nagymértékben összehangolták, a kockázatkezelési módozatok értelemszerűen el kell térjenek 
attól függően, hogy az adott vegyi anyagot szándékosan adták-e hozzá az adott élelmiszerhez, 
vagy nem szándékos, vagy elkerülhetetlen szennyezés eredménye. Ezen felül az egyes országok 
által választott kockázatkezelés is eltérhet annak függvényében, hogy milyen szintű 
egészségvédelmi rendszert kívánnak felépíteni, működtetni, valamint a szakmai, gazdasági, 
társadalmi-kulturális és egyéb tényezőkön. Egyes esetekben ezek az eltérések fennakadásokat 
eredményeztek a nemzetközi élelmiszer kereskedelemben. 

A Globális Környezeti Monitoring Rendszer – Élelmiszer szennyezettség monitorozó és elemző 
programja (GEMS/Food) tájékoztatja a kormányokat, a Codex Alimentarius Bizottságot, és más 
érintett intézményeket, valamint a nagyközönséget az élelmiszerekben kimutatható szennyező 
anyagok szintjéről és azok alakulásáról, az emberi expozícióhoz való hozzájárulásukról, és 
közegészségügyi és kereskedelmi jelentőségükről. 

Nem megfelelő táplálkozás 

A nem megfelelő táplálkozás nagyban hozzájárul az európai betegségteherhez. (119) Egy telített 
zsírban és energiában gazdag ételeket, és kevés gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend 
mozgásszegény életmód és dohányzás mellett a szív- és érrendszeri megbetegedések, rák és 
elhízás fő okának számít. Az alapvető tápanyagok hiánya mind a felnőtteknél, mind a 
gyermekeknél különféle egészségi hatásokkal jár, a gyermekeknél pedig ezen felül növekedési 

                                                 
2 Muntean N, Jermini, M., Smal1 I, Falzon1 D, Fürst P, Migliorati G, Scortichini G, Forti AF, Elke Anklam5, von Holst5 C., Niyazmatov B, 

Bahkridinov S, Aertgeerts R, Bertollini R, Tirado C and A. Kolb, 2003. Dietary Exposition Assessment to Some Persistent Organic Contami-
nants in the Republic of Karakalpakstan of Üzbegisztán. (Bizonyos perszisztens szerves szennyező anyagokkal szembeni étrendi expozíció 
értékelése az Üzbegisztáni Karakalpakstan Köztársaságban) Environmental Health Perspectives, Vol 111. No. 10. August 2003. 
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zavarokat is okozhat. A kisgyermekek növekedése a lakosság táplálkozási szempontból való 
jóllétének hagyományos indikátora. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a 
felsőbb társadalmi-gazdasági osztályba tartozó emberek egészségorientáltabb viselkedést 
tanúsítanak. A szegényebbek problémái az információkhoz való korlátozott hozzáférésből is 
eredhetnek. 

A szegénység és a nem megfelelő élelmiszer-elosztási politika és eljárások következtében 
csökken a megfelelő élelmiszer ellátáshoz való hozzáférés. Míg egyes európai emberek bármikor 
bemehetnek egy tápláló ételekkel dugig tömött élelmiszer áruházba, mások számára nem adott ez 
a lehetőség. Az ilyen egyenlőtlenségek az Európai Régió minden országában megfigyelhetők. 
(119) 

Ezerkilencszázhetvenhat óta a Globális Környezeti Monitoring Rendszer – Élelmiszer-
szennyezettség monitorozó és elemző programja, amelynek közismert neve GEMS/Food, 
tájékoztatja a kormányokat, a Codex Alimentarius Bizottságot, és más érintett intézményeket, 
valamint a nagyközönséget az élelmiszerekben kimutatható szennyező anyagok szintjéről és azok 
alakulásáról, az emberi expozícióhoz való hozzájárulásukról, és közegészségügyi és 
kereskedelem jelentőségükről. 

Az EVSZ Potenciálisan veszélyes anyagokkal szembeni étrendi expozíció monitorozása és 
értékelése céljából bevezetett Európai Programja (GEMS/Food - EURO) keretében lépéseket 
tesznek a Program keretében kezelt adatok megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának 
biztosítása érdekében. 

Bármely élelmiszer-biztonsági stratégiának biztosítania kell, hogy elegendő jó minőségű élelem 
álljon rendelkezésre, miközben segítséget nyújt a vidéki gazdaságok fejlesztéséhez, és 
figyelembe veszi a fenntartható fejlődés szociális és környezeti aspektusait is. A nemzeti 
szakmapolitikák és élelmiszer-biztonsági és minőségi szabályok még mindig meglehetősen 
sokfélék Európában. A közép- és kelet európai és közép-ázsiai élelmiszer-biztonsági ellenőrző 
rendszerek nagymértékben különböznek az EU rendszereitől és egymástól is. (123)  

Az EVSZ Európai Régiójában a két vezető halálok a szív- és érrendszeri betegségek és a rák. A 
szív- és érrendszeri betegségek például több, mint 4 millió ember halálát okozzák évente 
Európában. A szívkoszorúér megbetegedés az idő előtti halál leggyakoribb oka, évente mintegy  
90 000 halálért felelős, azaz az idő előtti halálozás 16%-áért férfiak, 12%-áért nők esetében. A 
CSEC-ben és a FÁK-ban a szívkoszorúér megbetegedés miatti halálozás majdnem duplája az 
Európai Unióban (EU) regisztrált számnak, és több országban még mindig emelkedő tendenciát 
mutat. (38) A megfelelőbb étrend a rákos megbetegedéseknek körülbelül 30-40%-át előzhetné 
meg. (119) A felnőtteknek mintegy 20-30%-a túlsúlyos, és a túlsúlyosság egyre nagyobb 
számban jellemző a gyermekek esetében is. Továbbá az Európai Régióban a nem kielégítő 
táplálkozásnak tulajdonítható az összes funkcióvesztéssel korrigált életév veszteség 4,6%-a, a 
túlsúlyosságnak 3,7%-a, és a fizikai inaktivitásnak további 1,4%-a. 

A kisgyermekek növekedése a lakosság táplálkozási szempontból való jóllétének hagyományos 
indikátora. Egyes CSEC országokban és a FÁK-ban folytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy 
ezekben az országokban az óvodás korú gyermekek esetében várhatóan a világon a legmagasabb 
lesz a fejlődésben/növekedésben visszamaradt gyermekek száma. (38) Ez a nem egészséges 
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élelem és szennyezett víz fogyasztásából eredő hasmenéses betegségek és a hiányos táplálkozás 
együttes hatásának tudható be. A FÁK országok (Belarusz Köztársaság, Moldovai Köztársaság, 
Kazahsztán és Kirgizisztán) egyes részein növekvő számban fordul elő golyva. (10) 
Tadzsikisztánban a jódozott sóhoz való korlátozott hozzáférés miatt a jódhiányos betegségek 
jelentős mértékű emelkedése figyelhető meg. A FÁK-ban mintegy 3,5 millió embert érint a 
golyva. (10) Kazahsztán nyugati részén a vashiány jelent problémát: 1995-ös adatok szerint a 
nők 49%-a, és a gyermekek 69%-a anémiás. A gyermekek fejlődésében a nyugat-európai 
országokban is megfigyelhető eltérések; az Egyesült Királyságban például a tehetősebb családok 
gyermekei átlagosan 10 cm-el magasabbak, mint a szegény családokban élő gyermekek. 

 

1.3.6. Munkahelyi környezet 
I. Ivanov, H. Wickramatillake 

A munkavégzés során az emberek különféle kockázatoknak vannak kitéve, amelyek majdnem 
annyi félék, mint ahány féle munka létezik. Ide tartoznak a vegyi anyagok, biológiai ágensek, 
fizikai tényezők, kedvezőtlen ergonómiai feltételek, allergének, az ok-okozati hálózatot alkotó 
biztonsági kockázatok, valamint számos különféle pszichoszociális tényező, (38) amelyeknek 
egészségi hatásai széles skálán mozognak. A leggyakoribb foglalkozási kockázatokból eredő 
betegségteher a globális betegségteher 1,5%-át teszi ki. (68) A teljes körű adatok hiánya miatt 
azonban csak néhány kockázati tényezőt lehet érdemben értékelni. Az egyéb, a globális 
betegségteherre vonatkozó becslések során figyelembe nem vett főbb foglalkozási kockázati 
tényezők a peszticidek, nehézfémek, fertőző organizmusok, és a foglalkozási asztmát és 
obstruktív tüdőbetegséget okozó ágensek. 

A munkavégzés nem csupán egészségi kockázatok forrása, hanem a jó egészséghez is 
hozzájárulhat. Egyértelműen bizonyított tény, hogy szoros kapcsolat áll fenn a munkanélküliség 
és a mortalitás, a morbiditás és a csökkent színvonalú életminőség közt. (124) Ugyanakkor 
manapság egyre inkább elmosódik a határ a sokféle rugalmas foglalkoztatás és a 
munkanélküliség között. A munkavállalók egy sor különféle nem-szabvány foglalkoztatási 
típussal találják szemben magukat, a munkanélküliségtől kezdve az alulfoglalkoztatottságon 
keresztül a kielégítő állásokig. Mivel a munkaszervezés új formáihoz és a rugalmas 
munkavégzéshez valószínűleg szintén hozzátartoznak a munkanélküliség egyes kedvezőtlen 
jellemzői, úgy tűnik, ezeknek a munkavégzési formáknak is lehetnek egészségkárosító hatásaik. 
(125) A hagyományoktól eltérő munkaidővel, a termelékenységre ösztönző nagyobb nyomással 
járó új munkavégzési formákhoz és új irányítási rendszerekhez való alkalmazkodás 
szükségessége nem csak az egészségi és biztonsági kockázatok, hanem a potenciális kedvezőtlen 
hatású pszichoszociális tényezők számát is növelik. (125) 

A munkakörülmények fontos szerepet játszanak az egészségi egyenlőtlenségek kialakulásában. A 
szociális egyenlőtlenségekre vonatkozó bizonyítékok azt mutatják, hogy az alacsonyabb 
társadalmi osztályba tartozók esetében az egészségkárosodás mértéke nagyobb. (126) A 
foglalkozási megbetegedések és balesetek kockázata nem egyenlően oszlik el a társadalmi 
csoportok, foglalkozások, nemek és vállalatok között. Minél alacsonyabb szintű például a 
foglalkoztatási osztály, annál valószínűbb, hogy a munkavállalóknak veszélyes 
munkakörülmények közt kell dolgozniuk. (125)  
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Foglalkozási kockázatok 

A munkahelyi stresszről az iparilag fejlett államokban folytatott legfrissebb vizsgálatok 
kimutatták, hogy ez a kockázati tényező egyértelműen kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekkel, de az ilyen jellegű kockázatok valószínűleg mind az iparosodott, mind a 
fejlődő országokban fennállnak. (38) A munkakörülmények feltérképezése céljából az EU-ban 
lefolytatott második és harmadik vizsgálat szerint a stressz bizonyult az egyik legáltalánosabb 
munkával kapcsolatos egészségi problémának. (125) A megmunkálandó tárgy helyzete, a 
munkavégzés során felvett testtartás, és az ismétlődő mozdulatokból álló munka sok millió 
dolgozónál idéz elő fájdalmakat és rokkantságot. A deréktáji hátfájás például számos 
munkavégzési helyzetre jellemző probléma. A túl nagy zaj az egyik leggyakoribb foglalkozási 
kockázat, amely a legsúlyosabb esetben akár visszafordíthatatlan hallásvesztést is okozhat. A 85 
dB feletti szintű expozíciót a dolgozókra nézve már veszélyesnek tekintik, és ez a zajszint 
tapasztalható főleg bányászok, termelő és építőipari munkások munkavégzési helyén.  

Balesetekhez vezető kockázati tényezők minden munkahelyen megtalálhatók. Az ipari, építőipari 
és mezőgazdasági munkások vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak. A munkával kapcsolatos 
balesetek a világon naponta majdnem ezer ember halálát okozzák. A munkahelyi balesetek másik 
következménye az egyes esetekben visszafordíthatatlan rokkantság. A biztosítási fedezet és a 
bejelentési rendszerek pontatlanságai és különbözősége miatt még a fejlett országokban is 
meglehetősen nehéz megbízható adatokat szerezni. Mindazonáltal a halállal végződő munkahelyi 
balesetek száma a gazdasági átalakuláson áteső országokban legalább kettő-ötszöröse az 
iparosodott országokban bejelentett eseteknek. (38)  

A karcinogének csoportjába sorolt 150 vegyi vagy biológiai hatóanyag közül jó néhány 
megtalálható a munkahelyi környezetben. (68) A rák kialakulásának kockázatát befolyásolja az 
elszenvedett dózis, a karcinogén hatásfoka, és egyéb expozíció (nevezetesen dohányfüst) 
fennállása, valamint az egyéni hajlam. Több millió különféle munkahelyeken, például 
bányákban, építőiparban dolgozó, illetve szemcseszórással foglalkozó munkás van kitéve 
mikroszkopikus méretű lebegő szilikon vagy azbeszt szemcsék, illetve szénpor hatásának. 
Ezeknek a részecskéknek a belélegzése nem csak tüdő-, légcső- és hörgőrákot okozhat, de olyan 
nem malignus légúti megbetegedéseket is, mint a szilikózis, asbestosis és a szénbányászok 
pneumoconiosisa (fekete tüdő). Megjegyzendő, hogy bár az érintett munkások különféle 
kockázatoknak vannak kitéve, a munkahelyi kockázatok szinte teljes mértékben megelőzhetők. 

A fentiekben a hagyományos munkahelyi expozíciókról beszéltünk, amelyek ma is 
érvényesülnek azokban az országokban és gazdasági ágazatokban, amelyek a veszélyes ipari 
munkavégzés terhét kénytelenek viselni. Ugyanakkor a munkakörülmények az elmúlt két 
évtizedben drámai változásokon mentek keresztül. (125) A nemzetközi befektetések, termelés és 
kereskedelem növekedése, új digitális technológiák és automatizálás alkalmazása a különféle 
munkahelyeken, és új típusú munkaszervezetek kialakulása nyomán átalakulóban vannak az 
iparosodott országokban korábban általánosan elterjedt, alapvető termelési formák. Ma már a 
főbb foglalkozás-egészségügyi kérdések nem pusztán a munkanélküliség és a fizikai, vegyi és 
biológiai kockázatok képviselte hagyományos problémákból állnak, hanem olyan modern 
kihívásokból is, mint a rugalmas munkavégzés új típusai, vagy a pszichoszociális tényezők. 
Ahogy a globális szociális egyenlőtlenségek egyre inkább elmélyülnek, a munkahelyi kockázatok 
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az egyes régiókban, iparágakban, társadalmi osztályokban, nemeknél és etnikai csoportoknál 
más- és másféleképp jelennek meg. A munkavégzési folyamatnak ezek az átfogó változásai 
radikális változtatásokat tesznek szükségessé a foglalkozás-egészségügyi megelőzés, 
szakmapolitika és szolgáltatások terén. 

A munkahelyi fizikai erőszak és a gyermekmunka egyre több aggodalomra adnak okot 
Európában csakúgy, mint a világ más részein. Egy 2000-ben végzett felmérés során az EU-ban 
mintegy 10 munkás közül egy arról számolt be, hogy megfélemlítették – bár az egyes országok 
közt jelentős eltérések voltak. A munkahelyi fizikai erőszakról beszámoló foglalkoztatottak 
százalékos aránya tekintetében nagy eltérések tapasztalhatók az egyes országok között (1% - 
5%). (29)  

A különféle káros tényezőkkel és az azokkal szembeni expozícióval kapcsolatos helyzet 
felmérése az Európai Régióban rendkívül nehéz feladat. Egyetlen ország sem rendelkezik teljes 
körű nyilvántartással a káros tényezőkkel szembeni expozíciókról. A munka-egészségügyi és 
biztonsági adatgyűjtő rendszereknek számos változata létezik. (127) Az egyes szakemberek vagy 
csoportok által folytatott vizsgálatokból csak korlátozott adatok állnak rendelkezésre. 
Mindazonáltal abból a célból, hogy egy EU szintű munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
monitoring rendszer kialakításához hozzájáruljon, az Európai Munkabiztonsági és 
Munkaegészségügyi Ügynökség átfogó felmérést végzett a 15 EU tagállamban a munkabiztonság 
és munkaegészségügy helyzetéről. (127) Ez a felmérés tekinthető jelenleg a legmegbízhatóbb 
információforrásnak. Ezerkilencszázkilencvenöt végén és 1996 elején az Európai Alapítvány az 
élet- és munkafeltételek javítására (European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions) elvégezte a Második Európai Munkafeltétel Felmérést (Second European 
Survey on Working Conditions), amelynek során interjúkat készítettek valamennyi EU 
tagállamban. Bár a felmérést bizonyos megszorításokkal végezték, eredményei igen fontosak és 
érdekesek. A 8. táblázat azt mutatja, hogy a felmérés szerint az európai munkásoknak hány 
százaléka van kitéve különféle veszélyeknek. A rendelkezésre álló adatokból az a következtetés 
vonható le, hogy az EU országokban az ergonómiai és pszichológiai tényezők nagyon fontos 
szerepet játszanak a munkások megbetegedése terén. Információk hiányában ugyanakkor nehéz 
véleményt mondani az egyéb foglalkozási kockázati tényezőkkel, pl. vegyi anyagok, biológiai 
kockázatok, stb. szembeni expozíciókról. 

A FÁK tagországokban, Ukrajnában folytatott vizsgálatokból kitűnik, hogy az egészségkárosító 
tényezőkkel szembeni expozíció a leggyakrabban a szénbányászok esetében áll fenn. (60) A 
Belarusz Köztársaságban megfigyelhető, hogy csökken a növények száma azokon a helyeken, 
ahol az egészségi feltételek nem kielégítőek. (114) Több nő van kitéve nem kielégítő 
munkafeltételeknek. Kirgizisztánban több, mint 30.000 dolgozó munkahelye nem felel meg az 
előírásoknak. Összesen 11.000 dolgozó van kitéve a munkahelyén erősen szennyezett levegőnek, 
és 9.000 a megengedett szintet meghaladó zajnak. (62) Az Orosz Föderációban a dolgozó 
lakosság egészségi állapotának átfogó értékelése azt mutatja, hogy a foglalkoztatottak egészsége 
az elmúlt években jelentősen romlott. Az ebből a szempontból legkockázatosabb munkahelyek a 
szénbányászat, a hajóépítés, az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság, a traktor és mezőgazdasági 
gépgyártás és az építőanyag gyártó iparág. A textilipari munkahelyekre a nagyfokú zaj, rezgés, 
por és nem megfelelő világítás jellemző. Egyelőre nem hoztak létre olyan hatékony gazdasági és 
jogi mechanizmusokat, amelyek a munkaadókat egészséges és biztonságos munkakörülmények 
biztosítását szolgáló intézkedések megtételére köteleznék. (72) 
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A FÁK országok többségében a gazdasági dekonjunktúra következtében csökkent az ipari 
tevékenység intenzitása, és ennek eredményeként a foglalkozási megbetegedések és balesetek 
száma is. Ugyanakkor az elöregedett üzemek és gépek további használata a 
foglalkozás-egészségügyi és biztonsági kockázatok fokozódásához vezetett. (10) A gépek és 
berendezések 50 - 80%-a elavult. Az egészségügyi és biztonsági eszközök és a szellőztetés nem 
eléggé hatékony a munkaterületek biztonságának biztosításához, ezért a por, zaj és rezgés szintek 
jelentősen túllépik a biztonsági határértékeket. A nehézipar csökkenő súlya, a kis- és 
középvállalkozások számának növekedése, és a mezőgazdaságban bekövetkező változások a 
foglalkozási morbiditás szerkezetének módosulását eredményezték. (10) 

 

8. táblázat Munkahelyi kockázatnak kitett munkások százalékos aránya az EU-ban 
Expozíciós kategória Exponált 

személyek %-a 
Azoknak az országoknak a száma, 

ahol megelőző lépésekre van 
szükség 

Zaj 28% 7 
Rezgés 24% 9 
Magas hőmérséklet 20% 6 
Alacsony hőmérséklet 23% 7 
Nehéz terhek emelése/mozgatása 34% 9 
Ismétlődő mozdulatok 58% 7 
Munkavégzés során felvett testtartás 45% 6 
Vegyi anyagok kezelése 14% 8 
Nagy sebességű munkavégzés 54% 6 
Társadalmi igény által meghatározott 
munkavégzési ütem 

67% 3 

Gép által meghatározott munkavégzési ütem 22% 4 
Fizikai erőszak 4% 7 
Megfélemlítés és elnyomás 8% 7 
Szexuális zaklatás 2% 2 
Monoton munka 45% 6 
Személyes védőfelszerelés Csak 25% 

használta 
6 

         Forrás: EOSHA, A munkabiztonság- és egészség állapota az EU-ban (127) 

 

Bár jó néhány hagyományos foglalkozási kockázatról megfelelő ismeretek állnak rendelkezésre 
az Európai Unióban, az átfogó, megbízható és összehasonlítható foglalkozás-egészségügyi 
adatok hiánya továbbra is a legfőbb akadályt jelenti a bizonyítékokon alapuló szakmapolitika 
bevezetése tekintetében. (128) Számos EU tagállam eltérő foglalkozás-egészségügyi 
rendszereket működtet, és különböző foglalkozási megbetegedéseket szerepeltet a 
nyilvántartásokban. (29) Ez okból igen nehéz felmérni a munkavégzés egészségre gyakorolt 
hatásait. A legtöbb EU országban egy sor hagyományos foglalkozási kockázat, de legfőképp az 
újonnan megjelent veszélyek tekintetében továbbra is megoldandó feladat súlyosságuk felmérése 
és ennek alapján történő kategorizálásuk. (125)  
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A munkafeltételek egészségi hatásai 

A munkahelyi kockázatoknak számos egészségi kihatásuk lehet, ideértve a baleseteket, rákot, 
halláskárosodást, és légúti, csontváz- és izomrendszeri, szív- és érrendszeri, szaporítószervi, 
neurológiai, bőr és pszichológiai rendellenességeket is. (29) Egy EU-ban végzett felmérés szerint 
a munkavállalók tüneteik jelentős részét munkájuknak tulajdonítják: hátfájás (33%), stressz 
(28%), általános fáradtság (23%), izomfájdalom a nyakban és vállakban (23%), vagy karokban és 
lábakban (17%), és fejfájás (13%). A dolgozóknak körülbelül 9%-a nyilatkozott úgy, hogy 
munkából eredő egészségi okok miatt hiányzott a munkából az előző 12 hónap során. Az EU-ban 
az emberek nagy számban vélik úgy, hogy a munkavégzés erősen befolyásolja egészségüket és 
közérzetüket. (29) A 2000-ben az EU-ban a munkafeltételekről végzett felmérés szerint a 
reprezentatív mintákban szereplő foglalkoztatottak vagy önálló vállalkozók/önfoglalkoztatók 
60%-ának az a véleménye, hogy a munka káros hatással van az egészségére (az 1995-ös 57%-
hoz képest). Majdnem minden tizedik dolgozó az EU-ban úgy nyilatkozott, hogy megfélemlítik a 
munkahelyén, bár e téren jelentős nemzeti eltérések figyelhetők meg. A munkahelyi fizikai 
erőszak tekintetében szintén számottevő különbségek (1 - 5%) tapasztalhatók azoknak a 
munkavállalóknak a százalékos arányát vizsgálva, akik bevallásuk szerint fizikai erőszaknak 
voltak kitéve a munkahelyükön. 

Az egyes kiválasztott foglalkozási kockázatokból származó betegségteher a funkcióvesztéssel 
korrigált életévek számát tekintve a globális betegségteher 1,5%-a. (38) A munkavégzés 
egészségre gyakorolt hatását az EU-ban igen nehéz felmérni. (29) Ennek oka az, hogy az egyes 
tagállamok eltérő foglalkozás-egészségügyi rendszereket működtetnek, és különböző 
foglalkozási megbetegedéseket szerepeltetnek a nyilvántartásokban. Az EU-ban a foglalkozási 
megbetegedések bejelentett előfordulási gyakorisága jelentősen eltér az egyes országokban – 
1000 foglalkoztatottra vetítve 0,02 és 1,7 eset közt mozog. (29) Ezek az arányszámok azonban 
nem tükrözik a valós előfordulási gyakoriságot. A regisztrált megbetegedések száma függ a 
jogszabályi előírásoktól, a foglalkozási megbetegedésekként elismert betegségek körének 
kiterjedésétől, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok rendszerének hatékonyságától, a 
regisztrációs és kártérítési rendszerek felépítésétől. Mivel a bejelentett foglalkozási 
megbetegedések és balesetek száma jóval kisebb, mint a tényleges esetek száma, az egészségre 
és a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt valós hatásukat általában meglehetősen 
alábecsülik.  

Számos foglalkozási ártalom azért marad ismeretlen, mert nem veszik észre, nem 
diagnosztizálják, vagy a jelenlegi információs rendszerekben nem kerül rögzítésre, így az egyes 
államokra jellemző foglalkozási balesetek és betegségből következő munkakiesés nem 
hasonlítható érdemben össze. (125) A foglalkozási baleseteket általában sokkal pontosabban 
nyilvántartják, mint a foglalkozási megbetegedéseket, és arányuk az EU országokban sokkal 
magasabb, 1000 munkavállalóra vetítve évi 13 - 73 eset. A munkahelyi balesetek száma az 
EVSZ Európai Régiójában évente mintegy 5,2 – 29,2 millióra tehető, és minden évben 6 400 – 
55 600 ember halálát okozzák. Léteznek olyan munkavégzéssel kapcsolatos betegségek, amelyek 
ugyan nem tartoznak a foglalkozási megbetegedések közé, mégis egyre inkább közegészségügyi 
problémaként ismerik el őket a tagállamokban. A szív- és érrendszeri megbetegedéseknek 
például jelentős része kapcsolatba hozható a munkafeltételekkel. (29) Ezért Európában 1997 óta 
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egyre erősödik a foglalkozás-egészségügy koncepciójának módosítására, bővítésére irányuló 
törekvés, hogy az a „foglalkozási megbetegedések és balesetek megelőzése” helyett „a 
munkahelyi egészség általános védelmét és megőrzését” célozza. 

Világviszonylatban a munkaképes korú (15-64 éves) férfiaknak körülbelül 20-30%-a, a nőknek 
pedig 5-20%-a esetében fordulhat elő, hogy a karrierjük során tüdő karcinogén (azaz azbeszt, 
arzén, berillium, kadmium, króm, dízel kipufogógáz, nikkel és szilikon) expozíciót szenvednek 
el. Globális szinten ezek a foglalkozási expozíciók teszik ki a tüdő-, légcső és hörgőrákos 
megbetegedések (azaz a leggyakoribb foglalkozási eredetű rákfajták) mintegy 10,3%-át. A 
leukémiás eseteknek körülbelül 2,4%-a tulajdonítható foglalkozási expozícióknak. Összesen a 
foglalkozási expozíciók következtében 146.000 (0,3%) ember halt meg, és az ehhez kapcsolható 
betegségteher 1,4 millió (0,1%) funkcióvesztéssel korrigált életév. (38) A munkahelyi por szintén 
hozzájárul a foglalkozási tüdőbetegségek kialakulásához. A vonatkozó vizsgálatokban szereplő 
becslések szerint az összes asztmás megbetegedések 5 - 18%-a tulajdonítható foglalkozási 
eredetű ártalomnak, egy áttekintő tanulmány több vizsgálat középértékét pedig 15%-ban 
határozta meg. Egy, a lakosság széles körét tanulmányozó vizsgálat azt találta, hogy a krónikus 
obstruktív tüdőbetegségek 14%-a tudható be foglalkozási okoknak. Több tízezer addicionális 
halálesetért pedig a szilikon, azbeszt, és szénpor a felelős. Világviszonylatban a hallásvesztés 
mintegy 16%-a tulajdonítható foglalkozási expozícióknak. Ez körülbelül 415.000 (0,3%) 
funkcióvesztéssel korrigált életévet eredményez. A zaj által előidézett hallásvesztés maradandó 
és visszafordíthatatlan. (68) 

Az egészségtelen munkafeltételek a betegségteher 1,6%-hoz járulnak hozzá az Európai Régióban. 
Az ehhez a betegségteher részhez kapcsolható főbb foglalkozási kockázatok a balesetek (a 
foglalkozási betegségteher 40%-a), a zaj (22%), a karcinogének (18%), a lebegő por (17%) és az 
ergonómiai kockázatok (3%). Éves szinten a rossz munkafeltételek összesen 102.000 ember idő 
előtti halálát, és 1,7 millió életév elvesztését eredményezik a Régióban. Az 1992-2001 közti tíz 
éves időszakban összesen 1,2 millió foglalkozási megbetegedést jelentettek be az EVSZ Európai 
Régiójában, de a tényleges szám legalább többszöröse ennek. A rossz munkafeltételekből eredő 
gazdasági veszteség a Régió bruttó nemzeti termékének mintegy 4%-a, vagyis megközelítőleg 
114 milliárd USA dollár. 

Az iparosodott országokban gyakran fordul elő deréktáji hátfájás. A hátfájásoknak 
megközelítőleg 37%-a tudható be foglalkozási kockázati tényezőknek. (38) Bár nem okoz halált, 
a deréktáji hátfájás jelentős mértékű morbiditásért felelős: becslések szerint világviszonylatban a 
funkcióvesztéssel korrigált életévek száma 0,8 millió (0,1%). A munkából való távolmaradásnak 
is egyik fő oka, és ezért jelentős gazdasági veszteséget okoz. Becslések szerint a foglalkozási zaj 
globális szinten a hallásvesztés körülbelül 16%-áért felelős. (38) Ez megközelítőleg 415.000 
funkcióvesztéssel korrigált életévnek felel meg (0,3%). 

A FÁK-ban 1989 és 1995 között az újonnan regisztrált foglalkozási megbetegedések számának 
növekedése volt megfigyelhető, ez a tendencia azonban 1996 után a visszájára fordult. Ezért a 
foglalkozási megbetegedések száma összességében jóval alacsonyabb a FÁK-ban, mint az EU-
ban és a CSEC-ben (lásd 19. ábra). Ez azonban nem jelenti azt, hogy a FÁK-ban élő dolgozók 
egészségesebbek. Ellenkezőleg, a regisztrált foglalkozási megbetegedések alacsony száma a 
dolgozók egészségügyi szolgálatainak, a munkafeltételek monitorozására, és a foglalkozási 
megbetegedések regisztrálására és kártérítés fizetésére szolgáló rendszerek komoly 
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hiányosságaira utal. 
 A FÁK-ban a legtöbb foglalkozási megbetegedés a közép-ázsiai országokban fordul elő. A főbb 
foglalkozási megbetegedések, amelyek valamennyi FÁK tagállamra jellemzőek, a légúti, 
csontváz- és izomrendszeri betegségek, a perifériás idegrendszer betegségei, hallásvesztés, 
rezgéssel kapcsolatos betegségek, fertőző betegségek, és élősködők okozta megbetegedések. 
Közép-Ázsiában és a Kaukázusban a diagnosztizált és regisztrált foglalkozási megbetegedések 
száma jelentős mértékben csökkent az ipari tevékenység visszaesése, a növekvő 
munkanélküliség, a fiatal munkavállalók kivándorlása, és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 
összeomlása következtében. (10) Jelenleg igen kevés adat áll rendelkezésre. Kazahsztánban 
például, Közép-Ázsia többi részéhez hasonlóan, a foglalkozási megbetegedések előfordulási 
gyakorisága sokkal alacsonyabb, mint az európai országok esetében meghatározott középértékek. 

 

 

20. ábra Foglalkozási megbetegedések az Európai Régióban (1980 - 2000) 

             Forrás: HFA adatbázis, EVSZ Európai Regionális Iroda 

A foglalkozási megbetegedések szintjében megfigyelhető jelentős eltérések, miközben a 
foglalkozási megbetegedések miatti halálozási arányok majdnem azonosak, a megbetegedési 
szint nem megfelelő rögzítésének tulajdoníthatók. Üzbegisztánban például ezért az eltérésért a 
nem teljes körű regisztráció, a nem megfelelő egyéni és kollektív védő intézkedések, a nem 
elegendő klinikai és expozíciós adat, és a szakorvosi kezelés, adatok és képzés hiánya a felelős. 
Az Orosz Föderációban a regisztrált foglalkozási megbetegedések száma az elmúlt évtizedben az 
előző évtizedhez képest 27,7%-kal nőtt. (10) A foglalkozási megbetegedések a legnagyobb 
arányban a szénbányászok, építőipari munkások, útépítő gépeket gyártó ágazatban dolgozók, 
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színesfém kohászati- és energiatermelő berendezés gyártó ágazatban, nehézgépgyártásban és 
vaskohászatban dolgozók körében fordulnak elő. Ukrajnában a legtöbb foglalkozási 
megbetegedésért a szénbányászat a felelős. A foglalkozási megbetegedések előfordulási 
gyakorisága 1994 óta csökkent. A Belarusz Köztársaságban a összességében csökkent a 
foglalkozási megbetegedések száma a vegyi anyagok miatti megbetegedések, illetve az akut ipari 
mérgezések számának visszaesése következtében. Ezeket a FÁK-ra vonatkozó statisztikai 
adatokat azonban némi fenntartással kell kezelni; az adatgyűjtési, rögzítési és elemzési 
mechanizmusok ugyanis nem túlságosan megfelelőek, illetve elegendőek, és a foglalkozási 
megbetegedések diagnosztizálása és az orvosi vizsgálati eljárások minősége is hagy 
kívánnivalókat maga után. (10) Az Orosz Föderációban jól tervezett rendszert állítottak fel a 
foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó adatok gyűjtésére, rögzítésére és elemzésére, bár a 
diagnosztikai eljárások egyelőre még nem a legmodernebbek. 

A munkahelyi balesetek áldozatainak száma a FÁK európai részén a legmagasabb. A FÁK-ban a 
balesetek aránya csökkenő tendenciát mutat, és a jelenlegi arányszám jóval alacsonyabb, mint az 
EU-ban és a közép- és kelet-európai országokban (lásd a 21. ábrát). Ugyanakkor a halálos 
balesetek aránya magasabb a FÁK-ban, mint az EU-ban és a közép- és kelet-európai 
országokban; bár 1990 óra csökkenő tendencia figyelhető meg, (10) ami azonban valószínűleg az 
ipari termelés visszaesésének következménye. 

 

             Forrás: HFA adatbázis, EVSZ Európai Regionális Iroda 

21. ábra A halállal végződő munkahelyi balesetek aránya az Európai Régióban 
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Egy másik, valamennyi FÁK országra jellemző foglalkozás-egészségügyi probléma az 1990 után 
megjelenő kis- és középvállalkozások térhódításából származik. Ezek a vállalkozások nem 
rendelkeznek a környezet és az emberi egészség védelmét szolgáló megfelelő struktúrákkal, ami 
a foglalkozási megbetegedések emelkedését eredményezi. A jelenség mindazonáltal nem 
egyértelmű, és a regisztráció hiánya miatt nem tükröződik a nyilvántartásokban. 

 

Veszélyes gyermekmunka 
Világviszonylatban több, mint 211 millió 5-14 éves gyermek tartozik a gazdaságilag aktív 
társadalmi csoportba, akik közül 111,3 millió (52%) egészségre ártalmas munkahelyeken 
dolgozik. Sajnos a gyermekmunka nagyságrendjéről az EVSZ Európai Régiójára vonatkozóan 
nincsenek becslések. A rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy a dolgozó 
gyermekek százalékos aránya a Régió különböző részein változó: a keleti államokban a 
szocialista időszakban követett gyakorlat, és az elmúlt évtizedben tapasztalható nagymértékű 
elszegényedés miatt viszonylag magasabb. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
hangsúlyozza, hogy egyetlen ország sem védett a gyermekmunka képviselte probléma ellen. A 
fejlett gazdaságokban 2,5 millió gyermek dolgozik, és további 2,5 millió az olyan átalakulóban 
lévő gazdaságokban, mint a korábbi Szovjetunió utódállamai. Az összehasonlítható adatok 
szerint például Moldovában az 5-14 éves gyermekek 37,1%-a gazdaságilag aktív, míg 
Albániában ez az arány 31,7%; Boszniában és Hercegovinában 17,7%, Szerbiában és 
Montenegroban 4,4%, Portugáliában pedig 3%. (129) 

A veszélyes munka a gyermekmunka legrosszabb formái közül a legelterjedtebb (62%). Az 
Európai Régió egészére nézve nehéz megítélni a probléma súlyát, mivel nagyon kevés számszerű 
információ áll rendelkezésre. Mindazonáltal egyes számadatok azt sugallják, hogy a jelenség 
több országban is problémát jelent. Törökországban például az 1,6 millió dolgozó gyermek közül 
310 400 (19,4%) gyermek szenvedett el munkahelyi balesetet, vagy merültek fel náluk egyéb, 
munkával kapcsolatos egészségi problémák. Ukrajnában a 350 000 gazdaságilag aktív gyermek 
közül 147 000 (42%) dolgozik veszélyes körülmények között, nehéz fizikai terhelésnek, pornak, 
füstnek és zajnak kitéve, túlzott koncentrációt igénylő, szemet megerőltető munkát végezve. 
Portugáliában 43 000 - 82 000 gyermek (az összes 5 – 14 éves korú gyermek 4-7%-a) dolgozik, 
és közülük 2%-ot ért valamilyen munkával kapcsolatos baleset, vagy betegedett meg a 
munkavégzésből kifolyólag. Csak Olaszországban körülbelül 17 000 olyan munkahelyi balesetet 
regisztrálnak évente, amelynek áldozata 17 évesnél fiatalabb. A gyermekmunkások túlnyomó 
többsége a mezőgazdasági szektorban dolgozik. Jelentős számban dolgoznak gyermekek az 
iparban, a szolgáltatási ágazatban, kis- és középvállalkozásokban és családi vállalkozásokban. Az 
5 – 14 éves korosztályba tartozók legnagyobb része a fekete gazdaságban dolgozik. (129) 

A gyermekmunka problémájának politikai jelentőségét az Európai Régióban az a tény is 
alátámasztja, hogy az EVSZ Európai Régiója 52 tagállama közül 42 ratifikálta a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 182 Egyezményét a gyermekmunka legrosszabb formáiról. Az 
Egyezmény ratifikálása nehézségekbe ütközött egyes kaukázusi és közép-ázsiai országok 
esetében. 
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Munkahelyi egészségvédelem 

A munkával kapcsolatba hozható egészségromlás megelőzése nem pusztán törvény által előírt és 
morális kötelezettség, hanem jelentős mértékben hozzájárul a társadalmi-gazdasági fejlődéshez 
is. (29) Az Európai Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Ügynökség szerint a munkával 
kapcsolatos betegségek költsége a GNP 2,6 - 3,8%-át teheti ki; például a betegszabadság és 
rokkantsági ellátás Hollandiában 4,8 milliárd eurót emésztett fel 1995-ben, Németországban a 
keresőképtelenség miatti termeléskiesés 45 milliárd euróba került, míg az Egyesült Királyságban 
a munkahelyi balesetek áldozatainak és családjuknak kifizetett kártérítések összesen 6,3 milliárd 
eurót tettek ki. Olaszországban 1996-ban a balesetek és foglalkozási megbetegedések összes 
költsége az állami pénzalapokat 28 milliárd euróval csökkentette. Mindazonáltal az eltérő 
számítási módszerek következtében nehéz összehasonlításokat tenni az egyes országok között. 

A 161 sz. ILO Egyezmény és az EGK/89/391 sz. keretirányelv ösztönözte az európai 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatok fejlesztését. (29) Ennek ellenére becslések szerint az 
Európai Régióban dolgozó 400 millió munkás közül körülbelül 200 millió számára nem 
hozzáférhetőek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások, és igen nagyok az országok közti 
egyenlőtlenségek. (130) A 21. ábra mutatja a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokhoz 
hozzáféréssel rendelkező munkások számát egyes országokban. A FÁK-ban a 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási lefedettség az elmúlt évtizedben az ipari átszervezések és 
a egészségügyi szolgáltatások munkahelyeken való biztosítása következtében romlott. (10) Ezért 
szükség van hatékony foglalkozás-egészségügyi szolgálatok létrehozására, és foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatások biztosítására valamennyi munkavállaló, de különösen a magas 
kockázatú szektorokban foglalkoztatottak számára. A munkabiztonsági- és egészségügyi 
szolgálatok ténylegesen hozzájárulhatnak a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításához 
azáltal, hogy támogatják a munkahelyek átalakítását, az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezet fenntartását, a képzést és oktatást, a munkakövetelmények és funkcionális 
képességek értékelését, az orvosi diagnosztizálást, a rehabilitációt és az egészségügyi 
szűrővizsgálatokat. 
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Forrás: Rantanen (2003)(131) 

22. ábra A foglalkoztatás-egészségügyi szolgálatok által ellátott dolgozók száma az EU-ban 
és a jelölt országokban 

 

 

1.3.7. Veszélyes hulladék és hulladéklerakók 
H. Wickramatillake 

A hulladék keletkezése és kezelése nyomán fellépő környezeti terhelésbe beletartoznak a 
levegőbe, vízbe és talajba emittált anyagok, amelyek mindegyike potenciális hatással bír az 
emberi egészségre és a természetre. A hulladék környezetre, erőforrásokra és emberi egészségre 
gyakorolt hatása annak mennyiségétől és jellegétől függ. (27) A hulladékkal kapcsolatos 
kérdések minden európai országban napirenden vannak. (27) Sajnos az adatok, illetve az egyes 
országokra vonatkozó összehasonlítható adatok hiánya nem teszi lehetővé a hulladékkal 
kapcsolatos kérdések megbízható, átfogó értékelését. A háztartási hulladék és egyéb, hasonló 
összetételű hulladékok közös néven „kommunális hulladékként” szerepelnek. Európában a 
kommunális hulladék legnagyobb részét lerakókban helyezik el, ami jelentős környezeti terhelést 
eredményez, és sajnos csak túlságosan kis része kerül újrahasznosításra. (27) „Biológiailag 
lebontható hulladéknak” számít minden olyan hulladék, amely anaerob vagy aerob bomlásra 
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képes, mint például az élelem-eredetű és a kerti szemét, valamint a papír és kartonpapír. A 
háztartási hulladék valójában az évente keletkező hulladékhegynek csak igen kis hányadát 
képviseli. Európa kénytelen szembesülni azzal a problémával, hogy a hulladékhegy a gazdasági 
növekedéssel párhuzamosan emelkedik. (132) 

A legtöbb hulladékforrás a következő évtizedben még több hulladékot fog termelni. A 
legnagyobb szakmapolitikai kihívás ezért a keletkező hulladékmennyiség csökkentése. Ezen 
kívül jó néhány országban a hulladékot még mindig nem kezelik megfelelő módon. Például a 
biológiailag lebontható hulladékot lerakókban helyezik el, ahelyett, hogy biológiai lebontásnak 
vetnék alá, míg a nehézfémek a meddőhányókból a környezetbe szivárognak. A keletkező 
szemétmennyiség csökkentése mellett a hulladékok hatékony ártalmatlanítása/megsemmisítése 
szintén alapvető követelmény az emberi jóllét biztosítása érdekében. A hulladékeltakarítás tehát a 
keletkezés megakadályozásával egyenrangú, fontos környezetegészségügyi kérdés. (27) 

A termelő ipar, az építés és bontás, a bányászat és kőfejtés, valamint a mezőgazdaság tekinthetők 
a legfőbb hulladéktermelő ágazatoknak. Az egyéb fontos hulladék-források közé tartozik a 
kommunális hulladék, a veszélyes hulladék, a leselejtezett gépjárművek, a szennyvíziszap, a 
kórházi és egészségügyi hulladékok, a csomagolási hulladék és az energiatermelésből származó 
hulladék. A különböző országok által használt eltérő definíciók rendkívüli módon megnehezítik 
az összes hulladékmennyiség összehasonlítását. Az Európában keletkező kommunális 
hulladékmennyiség számottevő, és növekvő tendenciát mutat; becslések szerint évente több, mint 
306 millió tonnát, azaz átlagosan 415 kg/fő hulladékot gyűjtenek be. (27) Az átlagértékhez 
képest jelentős eltérések figyelhetők meg: Izlandon ez az érték 685 kg/fő, míg Üzbegisztánban 
105 kg/fő.  

Becslések szerint Európában évente több, mint 3 milliárd tonna hulladék képződik, azaz Nyugat-
Európában 3,8 millió tonna/fő, a CSEC-ben 4,4 tonna/fő, a FÁK országokban pedig 6,3 tonna/fő. 
(27) A szemét mennyisége összességében továbbra is nő a legtöbb olyan nyugat-európai és FÁK 
országban, amelyekről rendelkezésre állnak adatok. A közép- és kelet-európai országokban a kép 
bonyolultabb. Egyes országokban nő a keletkező hulladék összmennyisége (Cseh Köztársaság, 
Magyarország és Lengyelország), másokban pedig csökken (Észtország és a Szlovák 
Köztársaság).  

Tágabb értelemben véve veszélyes hulladéknak számít bármely olyan hulladék, amely 15 
veszélyességi jellemzőből eggyel vagy többel rendelkezik, pl. gyúlékony, korrozív, fertőző, 
ökotoxikus. (27) Mindazonáltal a veszélyes hulladék definíciója nem egységes valamennyi 
országban. A veszélyes hulladékok általában az Európában keletkező összes hulladéknak 
kevesebb, mint 1%-át teszik ki. Ugyanakkor azonban a bennük található veszélyes anyagok miatt 
komoly kockázati tényezőnek számítanak a környezetre és az emberi egészségre nézve, ha a 
veszélyes hulladék-gazdálkodás és kezelés nem biztonságos módon történik. A veszélyes 
hulladékok jelentős hányadát mindössze néhány gazdasági szektor termeli, amelyek közül a fő 
forrás a gyártóipar. Az 1990-es évek közepe óta az egy főre eső veszélyes hulladék 
összmennyiségében drámai változások következtek be egyes nyugat-európai országokban (pl. 
62%-os növekedés Ausztriában; 57%-os csökkenés Dániában); mindazonáltal a definíció 
módosítása hozzájárulhatott ezekhez a változásokhoz. Ukrajnában a veszélyes hulladék termelés 
1996 és 2000 közt 38%-kal esett vissza; az Orosz Föderációban 1996 és 1999 közt 32%-kal 
emelkedett. Ezzel szemben az egy főre eső összmennyiség jelentősen csökkent az 1990-es évek 
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közepe óta. A 9. táblázat a közép- és kelet-európai országokban keletkező hulladékmennyiséget 
mutatja. Litvániában növekedés figyelhető meg. 

9. táblázat Közép- és Kelet-Európában keletkező veszélyes hulladék 
Összes keletkező hulladék (1000 t)  Ország/év 1995 1996 1997 1998 1999 

Bulgária n.a. 1741 1097 548 706 
Cseh Köztársaság 6 005 6 669 6 436 3 919 3 011 
Észtország 7 273 7 679 7410 6 147 5 865 
Magyarország 3 424 2 585 3630 3 915 n.a. 
Lettország 142 135 180 107 41 
Litvánia 188 540 189 429 192 417 239 862 244 906 
Lengyelország 3 866 5 164 4 007 1105 1 129 
Románia 5 710 3 203 2 757 2 299 2 323 
Szlovák Köztársaság 3 012 2 783 2 372 1 738 n.a. 
Szlovénia 25 n.a. n.a. n.a. n.a. 

                 Forrás: DHV CR jelentés, 2002.(133) 

 

Annak ellenére, hogy az egészségügyi hulladék a legtöbb országban viszonylag kis mennyiségű 
hulladékfajta, fertőző és szennyező képessége miatt, illetve azért, mert sérülések forrása is lehet, 
mindenképpen aggodalomra ad okot. Az egészségügyi hulladék, azaz a kórházakban és orvosi 
rendelőkben keletkező hulladék két részből tevődik össze, amelyek közül a nem kockázatos 
egészségügyi hulladék 75-90%-ot tesz ki. Ez a rész a háztartási hulladékhoz hasonló, míg a 
másik, fennmaradó rész a „veszélyes” vagy „kockázatos” egészségügyi hulladék olyan dolgokat 
tartalmaz, amelyek fokozott vegyi-, biológiai vagy fizikai kockázattal járnak az egészségre 
nézve. (27) Ez a rész, amely egy sor alosztályból áll, (pl. használt éles eszközök, gyógyszer 
hulladék, vegyi hulladék, stb.) fokozott potenciális egészségkárosító hatással bír. (134) 

A hulladék expozíció kockázatának értékelésére nem dolgoztak ki egészségi indikátorokat. 
Egyedi vizsgálatokból rendelkezésre állnak adatok és információk, ezek azonban inkább a 
hulladékégetésre és lerakóhelyekre összpontosítanak, mint magára a hulladékra. A vegyi 
hulladéklerakók és kimutatható betegségek közti valószínű kapcsolatot csak néhány helyen 
találtak. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit jelentős mértékben befolyásolja egy sor 
zavaró tényező, pl. eltérő életmód, dohányzás, étrend, lakáskörülmények, és a faj-, nem- vagy 
életkor specifikus csoportok bizonyos betegségek tekintetében fennálló hajlama. (134)  

A hulladéklerakás még mindig a leggyakoribb kezelési mód az európai országokban. Néhány 
nyugat-európai országban a hasznosítás vált az uralkodó hulladékkezelési eljárássá, az államok 
többségében azonban a leggyakrabban alkalmazott módszer a lerakókban való elhelyezés és az 
égetés (a termelődő energia hasznosítása nélkül). Bár a hulladéklerakás a hulladékgazdálkodási 
hierarchia legalacsonyabb rangú módozata, ennek ellenére továbbra is ez a leginkább alkalmazott 
módszer Európában. (27) Ennek egyik lehetséges oka a nagyközönség ellenérzése, vonakodása a 
téren, hogy az égetést biztonságos kezelési/ártalmatlanítási lehetőségnek tekintsék. A helyi 
körülmények is közrejátszhatnak azáltal, hogy végső soron nem teszik fenntarthatóvá a 
szemétégető üzemek működtetését. 1999-ben a kommunális hulladéknak Nyugat-Európában 
mintegy 57%-át, a CSEC-ben 83,7%-át lerakókban helyezték el. (133) Általában azok a 
hulladékeltakarításra szolgáló szeméttelepek, amelyek lakott területektől, kertészkedési célú vagy 
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mezőgazdasági művelés alatt álló területektől, kórházaktól, iskoláktól, óvodáktól vagy 
játszóterektől 1 km-es távolságban vannak, hatást gyakorolhatnak az emberi közérzetre és 
egészségre. (27) A 2 km-es sugarú körön belül folytatott talajvíz kiemelés szintén kockázatosnak 
számít. 

A hulladékeltakarítási módozatokat rangsoroló hierarchiát vizsgálva nyilvánvaló, hogy a 
hulladék lerakókban való elhelyezése a kevésbé gazdaságos módszerek közé tartozik, ezért 
érdemes lenne ehelyett a hierarchia magasabb szintjein található hulladékgazdálkodási 
módozatokra áttérni. Meg kell azonban jegyezni, hogy számos közép- és kelet-európai, illetve 
FÁK országban a hulladéklerakók telítettek, így egyre több hulladék, ideértve a veszélyes 
hulladékot is, halmozódik fel. Sok esetben a veszélyes hulladékot nem megfelelő körülmények 
közt tárolják, miáltal fokozódik az ipari balesetek kockázata, nő a környezetszennyezésnek és az 
egészségkárosító hatások érvényesülésének a lehetősége. (27) A CSEC és a FÁK jó néhány 
részén, különösen a vidéki területeken, nincsenek kommunális hulladékgyűjtő rendszerek. (27) A 
Kaukázusban a jelentések szerint a kommunális hulladéklerakók gyakran túlterheltek, nem 
megfelelő a működtetésük és karbantartásuk, és nem felelnek meg a környezet és az emberi 
egészség védelmét szolgáló előírásoknak sem. (135) A CSEC-ben a rendelkezésre álló adatok 
alapján a kommunális hulladék mennyisége növekvő tendenciát mutat, bár egyelőre kevesebb, 
mint Európa más részein. Ezzel szemben a hulladékgyűjtési mutatószámokban a FÁK-ban az 
elmúlt években nem mutatkoztak változások. 

A hulladékégetést, mint eltakarítási módozatot számos ország egyre gyakrabban tekinti alternatív 
lehetőségnek annak ellenére is, hogy ez nem találkozik a nagyközönség egyetértésével, és a 
tudósok is aggodalmukat fejezték ki az emissziók potenciális egészségi hatásai miatt. Nyugat-
Európában 1995-ben a kommunális hulladék 17%-át, 1999-ben 18%-át égették el, a közép- és 
kelet-európai államokban pedig ez az arány sorrendben 2,3% és 6% volt; míg a FÁK országokról 
nem állnak rendelkezésre számszerű információk. (27) Ismert tény, hogy mind a 
hulladékégetőkben dolgozóknál, mind az égetők környékén élő lakosságnál jelentkeztek 
egészségi problémák. (136) Németországban például a talajminták elemzése során 
hulladékégetésből származó szennyeződést mutattak ki. Továbbá hosszú távon az emissziók 
várhatóan káros hatást gyakorolnak az ökorendszerekre is. A hulladékégetők szélirányában élő 
lakosság körében jelentkező egészségi problémákat több orvosi beszámoló is ismételten 
megemlíti. (136) Ugyanakkor az epidemiológiai vizsgálatokról úgy vélekednek, hogy azok csak 
meglehetősen gyenge összefüggést igazolnak, és egyes tudósok szerint az epidemiológiai 
vizsgálatokban megállapított "statisztikai szignifikancia hiányát” gyakran a hulladékégetők 
építése mellett szóló érvként használják fel. (136) A tudósok úgy gondolják, hogy a Régió már 
eleve fennálló terhelése miatt feltétlenül értékelni kell a hulladékégetés során keletkező, illetve 
egyéb forrásokból származó addicionális emissziókat, és mindenképpen preventív célú 
határértékeket kell életbe léptetni. A jelenleg alkalmazott „határértékek” sokak szerint túl 
magasak, így elfogadhatatlan kockázatot jelentenek. (136) Ezért késedelem nélkül létre kell 
hozni egy, a regionális emissziók nyilvántartására szolgáló rendszert, a határértékeket pedig 
folyamatosan felül kell vizsgálni és a legújabb tudományos ismereteknek megfelelően korrigálni 
kell. 

A hulladékeltakarítás közvetlen egészségi következményei mindazonáltal nehezen bizonyíthatók, 
így a szakirodalomban kevés leírás szerepel róluk. (27) A számos kiterjedt vizsgálat ellenére a 
vegyi hulladéklerakók és a kimutatható betegségek közt valószínű kapcsolatot csupán néhány 
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helyszínen találtak. Ezeknek az epidemiológiai vizsgálatoknak az eredményeit erősen 
befolyásolja több zavaró tényező is, pl. eltérő életstílus, dohányzás, táplálkozás, 
lakáskörülmények, és a faj-, nem- vagy életkor specifikus csoportok bizonyos betegségek 
tekintetében fennálló hajlama. (137) Beszámolók szerint a veszélyes hulladéktároló telepekkel 
kapcsolatos egészségi hatások sokfélék lehetnek, kezdve az olyan nem specifikus tünetektől, 
mint a fejfájás, hányinger, hányás, gyomorfájás, fáradtság és irritációs tünetek, egészen a konkrét 
betegségekig, mint például alacsony születési súly, veleszületett rendellenességek, és egy sor 
idegműködési-viselkedési zavar. (27) Egy veszélyes hulladéklerakó telepek közelében 
Európában előforduló veleszületett rendellenességeket tanulmányozó vizsgálat szerint a nem 
kromoszomális rendellenességek kockázata 33%-kal nőtt, (138) míg egy másik vizsgálat során 
(139) hasonló növekedést mutatott ki a kromoszomális rendellenességek esetében. Nagyon kevés 
számszerű adat áll rendelkezésre arról, hogy mekkora a valószínűsége a kórokozók egészségügyi 
hulladékokról egészségügyi dolgozókra és a hulladékeltakarítást végzőkre való átvitelének, és 
gyakorlatilag nincsen adat arra nézve, hogy a nagyközönség fertőződhet-e az egészségügyi 
hulladékokból származó kórokozók átvitele következtében. (27) Mindazonáltal egyes 
bizonyítékok arra utalnak, hogy fennáll bizonyos fertőzések, pl. HIV, hepatitis B és malária 
átvitelének kockázata. A FÁK-ban csak elvétve állnak rendelkezésre adatok a veszélyes 
hulladékok és peszticidek emberi egészségre gyakorolt hatásairól. (10) Ismert tény, hogy ebben a 
régióban a talajszennyező anyagok kihatással vannak az emberi egészségre, az adatok azonban 
nem elegendőek a kockázatértékelés elvégzéséhez.  
 

 

1.3.8. Közlekedés és szállítás 
H. Wickramatillake, F. Racioppi 

 

Európában sok ország szembesül azzal, hogy a közlekedési politikának nyilvánvalóan ellentétes 
igényeket kell kielégítenie. A közlekedés elősegíti a munkába járást, megkönnyíti a hozzáférést 
az oktatási intézményekhez, piacokhoz, egészségügyi szolgálatokhoz, szórakoztató 
infrastruktúrához, valamint egyéb igényeket is kiszolgál. (140) Ugyanakkor az egészségre és 
környezetre gyakorolt káros hatásai fokozódó aggodalomra adnak okot. Egyre szélesebb körben 
ismerik fel a közlekedés emberi egészségre gyakorolt káros hatásait. Bár a baleseteket és a 
közlekedési zaj okozta nyugtalanságot már jó ideje bizonyos közlekedési tevékenységek fontos 
következményének ismerték el, a közlekedés közvetlen levegőszennyező hatása, a halálozásra és 
szív- és légúti megbetegedésekre gyakorolt hatása csak néhány éve nyert végleges bizonyítást. 
Ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az éghajlatváltozásnak is várhatóan számos 
súlyos egészségi következménye lesz. (140) Továbbá a mozgásszegény életmód, amely a nem 
fertőző betegségek két legfontosabb kockázati tényezője közül az egyik, valamint a nyugati 
országok lakosainak korai elhalálozása szintén összefüggésben áll a gépjármű használattal. Ma 
már elismert tény, hogy ezeknek a problémáknak a kezelésére irányuló stratégiáknak fizikai 
aktivitást kell megkövetelniük a napi feladatok elvégzése során, például azt, hogy az emberek 
gyalogosan vagy kerékpárral jussanak el a munkahelyükre, és hogy egyéb fizikai 
tevékenységeket végezzenek. 
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A közúti balesetek sérüléseket és halált okoznak, és valamennyi országban hozzájárulnak a 
betegségteherhez. A közúti balesetek az egyik fő környezeti kockázattá váltak. (68) Bár az 
átlagos halálozási arány a közúti balesetek tekintetében fokozatosan csökken, az EVSZ Európai 
Régiójában közlekedési balesetekben még mindig évente 127 000 ember hal meg, és 2,4 millió 
ember szenved valamilyen sérülést. Minden harmadik halálos baleset 25 évesnél fiatalabb 
személyt érint. A halálozási arány tekintetében első helyen álló ország (Lettország 23,48/100,000 
fő) és az utolsó helyezett állam (Albánia 2,14/100.000 fő) között 11-szeres a különbség, ami 
részben az adat-nyilvántartási problémáknak is betudható. (141) 2001-ben 39 849 ember halt 
meg közúti balesetekben, míg vasúti balesetben csak 70. (142) A legtöbb halállal végződő baleset 
az autók utasait érinti, a megtett kilométerre vonatkoztatott kockázat 10-20-szor ekkora a 
motorkerékpárosok, gyalogosok és kerékpárosok esetében. Ezzel szemben a vasút és busz 
figyelemre méltóan biztonságos utazási mód. Az elmúlt években kevesebben haltak meg közúti 
balesetekben, a sérülést szenvedők száma viszont nőtt. Azt azonban nehéz meghatározni, hogy ez 
a tendencia részben a kevésbé teljes körű információnak tudható-e be, mivel számos közlekedési 
baleset nem kerül bejelentésre. A motorizált gépjármű balesetek esetében mind abszolút értékben 
vett teher, mind pedig az egészségi egyenlőtlenséghez való hozzájárulás egyértelműen 
érvényesül. (143)  

A balesetek megelőzésére alkalmazott módszerek három csoportba sorolhatók: 
építészeti/mérnöki lépések, gépjárműtervezés és -felszerelés (i.e. biztonsági öv, bukósisak, stb.) 
és az úthasználókra vonatkozó intézkedések. A megelőzési kilátások bizonyos beavatkozások 
alapján megbecsülhetők. Dániában például a jobb közlekedésirányítás és a kerékpáros utak 
rendelkezésre bocsátását követően 35%-kal csökkent a halálos kerékpáros balesetek aránya. 
Nyugat-Európában becslések szerint a gépjárművek átlagos sebességének 5 km/órával való 
csökkentése akár 25%-os visszaesést is eredményezhet a halálos kimenetelű balesetek számában. 
(38) A gyaloglást és kerékpározást ösztönző politika bevezetése Yorkban (Egyesült Királyság) 
40%-os csökkenést eredményezett a halálos kimenetelű közúti balesetekben. (140) 

A városban élő felnőttek körében a közlekedési eredetű levegőszennyezettség becslések szerint 
évente 40 000 – 130 000 ember halálát okozza, (140) a gyermekek és csecsemők esetében pedig 
összefüggésben áll a légúti megbetegedésekkel. A Régió lakosságának mintegy 65%-a szenved 
el olyan szintű zajterhelést, amely beszéd- és alvászavarokat és fokozott nyugtalanságot okoz. A 
közúti forgalom az emberek zajterhelésének legfőbb forrása. (140) A gyorsvonatok által okozott, 
illetve a repülőgépek fel- és leszállása során keletkező zajterhelés szintén aggodalomra ad okot: 
az előbbi egyre inkább előtérbe kerülő környezetegészségügyi problémának számít. (103)  

A fejlett országokban a felnőtt lakosság fele mozgásszegény életmódot folytat, vagy csak 
minimális fizikai tevékenységet végez. (140) A nyugati országokban a kalória bevitel csökkenése 
ellenére egyre több embert érint a túlsúlyosság, ami egyértelműen az ülő életmód terjedésének 
tudható be. Ennek alapján feltételezhető, hogy valamennyi közlekedéssel kapcsolatos egészségi 
kockázat közül a fizikai aktivitást akadályozó tényezők bírnak a legnagyobb hatással. Jelenleg 
nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok arról, hogy milyen hatással jár, ha korlátozottak a 
lehetőségek a mobilitással kapcsolatos fizikai aktivitás kifejtésére, a mozgásszegény életmód 
szívbetegségre gyakorolt hatása azonban hasonló a dohányzáséhoz. A kerékpározás és gyaloglás 
a lakosság túlnyomó többsége által jövedelemtől, életkortól és lakóhelytől függetlenül 
gyakorolható mozgásforma. Becslések szerint az állampolgárok több, mint 96%-a képes 
gyalogolni, és több, mint 75%-a tud kerékpározni. Ezek a tényezők érvényesültek a 
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közlekedéspolitika oly módon való kialakításakor, hogy az elősegítse a gyaloglás és 
kerékpározás közlekedési módozatként való elterjedését. Az ebből származó előnyöket 
vizsgálatok is igazolták: Finnországban például becslések szerint 3% - 7%-os csökkenés várható 
a szívkoszorúér-betegség miatti halálozásban, ha a dolgozó lakosság további 8%-a választja a 
kerékpárt vagy gyaloglást munkába járáskor. A tömegközlekedés és a nem motorizált 
közlekedési módozatok rendszeres fizikai aktivitást tesznek lehetővé, méghozzá oly módon, 
hogy a minimális költségvonzat mellett a napi tevékenységek közé integrálható a lakosság igen 
nagy szegmensénél. (140) A fizikai aktivitást igénylő közlekedési módozatokra való átállás 
valószínűleg jelentős pozitív hatást gyakorol a népegészségügyre, a környezetre és az 
életminőségre, és ugyanakkor forgalomcsökkentő hatást fejt ki. Ebben a kérdéskörben a 
HEARTS (Közlekedési rendszerek egészségi hatásai és kockázatai) projekt bocsát rendelkezésre 
megfelelő információkat a politikai döntéshozók és a különböző érdekcsoportok számára a 
közlekedéssel kapcsolatos hatásokról, segítséget nyújt a közúti közlekedéspolitika 
kidolgozásában, és olyan eszközöket biztosít az integrált kockázat-elemzéshez, amelyekre égető 
szükség van.  

Az európai országokban mindenhol kimutatható, közlekedésből eredő légszennyező anyag 
expozíciós szintek mellett már komoly egészségi hatások jelentkeznek. (140) Ezeket a hatásokat 
a fentiekben a „Levegőszennyezésről” szóló részben részletesen tárgyaltuk. A közlekedés az 
európai zajterhelés fő forrása, a közúti forgalom pedig az emberi zaj expozíció legfőbb oka, 
azoknak az embereknek a kivételével, akik repülőterek és vasútvonalak közelében laknak. (140) 
A zaj egészségi hatásaira vonatkozó tudományos bizonyítékok száma egyre nő, ahogyan az az 
alábbiakban is látható. 
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Forrás: HFA adatabázis, EVSZ Európai Regionális Iroda 

23. ábra Közúti balesetből eredő sérülések az Európai Régióban 
 

Az emberekben egyre inkább tudatosulnak azok az egészség előnyök, amelyek egy gyaloglást és 
kerékpározást ösztönző közlekedési rendszer kidolgozásából erednének. (143) Az Egyesült 
Királyságban például a Nemzeti Szívkoszorúér-betegség Megelőzési Fórum (National Forum for 
Coronary Heart Disease Prevention) a fizikai aktivitást a közegészségügy „ütőkártyájának”, a 
gyaloglást pedig bármilyen fizikai aktivitás fokozására irányuló stratégia kulcsának nevezte. A 
bármilyen okból bekövetkező halálozás csökkenése és a fokozott fizikai aktivitás közti 
összefüggés számos széles körű, lakosságot célzó kampány során bebizonyosodott. A 
túlsúlyosság, amely egy sor betegség kockázati tényezője, jó néhány iparosodott országban 
folyamatosan nő. Angliában a férfiak 13%-a, és a nők 16%-a túlsúlyos, és a fizikai tevékenység 
fokozását ma már a túlsúlyosság megelőzésének és kezelésének alapvető részeként ismerik el. A 
fokozottabb fizikai aktivitással megelőzhető vagy enyhíthető betegségek közé tartozik a 
szívkoszorúér-betegség, a stroke, a vastagbélrák, a csontritkulás, a diabetes mellitus és az epekő, 
és ugyanakkor javítható a mentális egészség, csökkenthető a vérnyomás és a szérum koleszterin 
szint. Az egészség abszolút értékben vett javulása tekintetében a legmeggyőzőbb bizonyítékok 
közé tartozik a szívkoszorúér megbetegedés kockázatának csökkenése. A szívkoszorúér 
megbetegedés relatív kockázata és alacsony szintű fizikai aktivitás közti összefüggés hasonló a 
dohányzás és a magas vérnyomás és szérum koleszterin közti kapcsolathoz; éppen ezért, mivel a 
mozgásszegény életmód manapság rendkívül elterjedt, az abszolút értékben vett 
egészségnyereség igen nagy. (143) 

 

1.3.9. Balesetek 
H. Wickramatillake, F. Racioppi 

A balesetek a globális betegségteher első helyen szereplő okozói. Évente több, mint öt millió 
ember hal meg a világon balesetben, vagyis minden 10 halálesetből 1-et baleset okoz. (144) Ezen 
felül minden évben több tíz millió ember kénytelen felkeresni a sürgősségi osztályokat 
valamilyen balesetből kifolyólag. A sérülések, akár akaratlanok – vagyis például közúti 
ütközéses balesetekből eredő, szabadidős tevékenységek során történő, fulladásos vagy 
zuhanásos balesetek – akár szándékoltak – azaz testi sértésből eredőek, öngyilkossággal vagy 
háborús fizikai erőszakkal kapcsolatosak - az emberek valamennyi korcsoportját érintik, 
függetlenül attól, hogy az adott egyén milyen társadalmi osztályba tartozik. A 2000-ben sérülés 
következtében elhalálozott öt millió ember közül megközelítőleg 1,2 millió halt meg közúti 
balesetekben, 815 000 öngyilkosságot követett el, 520 000 ember pedig emberölés áldozatául 
esett. (A globális statisztikai adatok a 3.2 táblázatban láthatók). A jelentős mértékű halálozás 
mellett több millió ember sebesül meg, vagy szenved el egyéb nem halálos egészségi károsodást 
balesetből kifolyólag. A probléma súlya az életkor, nem, régió és jövedelmi kategória 
függvényében változik. 
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10. táblázat Nem szándékos sérülésekből eredő betegségteher az Európai Régióban 
 Halálozás 

(000) 
Funkcióvesztéssel 

korrigált évek 
(000) 

Életév veszteség 
(000) 

Összes ok 9 481 149 775 82 227 
Összes nem szándékos sérülés 546  14 878 10 182 
Közúti balesetek 127  3 617 2 861 287 
Mérgezések 114  2 255 2 221 900 
Esések 80 2 067 762 079 
Tűzesetek 23 648 430 785 
Fulladás 40 945 939 524 
Egyéb nem szándékos sérülés 161 5 342 2 966 629 

Forrás: EVSZ, 2002 

A balesetek komoly gazdasági hatással bírnak. A balesetek elszenvedői közül sok a 
családfenntartó. Világviszonylatban a 15 - 44 éves fiatalok közül kerül ki a balesetből eredő 
halálozások majdnem 50%-a. Sőt, az 5-29 éves korosztály esetében a 15 vezető halálok közül 7 
balesettel/sérüléssel kapcsolatos; ezek a közúti balesetek, öngyilkosság, emberölés, háború, 
fulladás, mérgezés és égések. 

Világviszonylatban a baleseti mortalitás kétszer akkora a férfiak, mint a nők esetében. 
Háromszor annyi férfi hal meg közúti ütközéses balesetekben, mint nő. Az ábrákból az is kitűnik, 
hogy a meggyilkolt férfiak száma háromszorosa a nőkének. A baleseti halálozás összetétele 
régiónként eltérő. Míg a közúti közlekedés, égések és fulladás különösen magas Afrikában és 
Ázsiában, a zuhanásból eredő halálozási arány tekintetében Nyugat-Európa áll az első helyen. Az 
emberölés aránya háromszorosa az öngyilkosságénak Afrikában és Észak és Dél-Amerikában. 
Ennek az ellenkezője az igaz Európa és Délkelet-Ázsia esetében, ahol az öngyilkosságok aránya 
duplája a gyilkosságokénak. 

Az EVSZ becslései szerint a baleseti halálozás mintegy 90%-a a szegényebb országokban 
történik. A FÁK vezeti a listát a baleseti összhalálozás terén, míg Észak-Amerikában, 
Nyugat-Európában, és Ausztráliában/Új-Zélandon a legalacsonyabb a balesetek összhalálozás 
aránya. Az elmúlt években megfigyelhető javuló tendencia ellenére azonban Európában a 
közlekedési balesetek még mindig megközelítőleg 120.000 halálesetért, és 2,5 millió ember 
sérüléséért felelősek évente. (70) A gyalogosok és kerékpárosok különösen sérülékenyek, az 
Európai Régióban közülük kerül ki a súlyos közúti balesetek áldozatainak mintegy 20%-a. A 
közlekedési balesetek két fő előidéző oka a nagy sebesség és az alkohol. (27) Mindazonáltal a 
halálozási arány csökkent, valószínűleg a balesetek súlyosságának mérséklődése következtében, 
ami egyrészt a járművek biztonsági jellemzőiben elért javulásnak, és a jobb közúti 
infrastruktúrának, másrészt a traumás esetek kezelése terén mutatkozó fejlődésnek köszönhető. 
Bár a halálozási arány a 12 FÁK országban 1991 óta jelentős mértékben visszaesett, még mindig 
körülbelül 1,5-szerese az EU-ban regisztrált értéknek. Az EU-ban a lista utolsó helyezett 
országában (Görögország) a halálozási arány mintegy 4-szerese a listavezető országénak 
(Svédország).  

Az elmúlt évtizedekben fontos tanulságokat szűrhettünk le a balesetekkel kapcsolatban. Az egyik 
tanulság az, hogy a balesetek nem elkerülhetetlenek, hanem megelőzhetőek. Számos ezt célzó 
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stratégia igen hatékonynak bizonyult. Az autókban a biztonsági öv használata, illetve a bukósisak 
viselése a motorkerékpárral közlekedők esetében, a gyalogosok védelme céljából bevezetett 
forgalom-mérséklési intézkedések, az ittas vezetés vagy gyorshajtás elleni politika érvényesítése, 
a szülők képzése és a fizikai erőszak visszaszorítása érdekében az otthonokban tett látogatások, a 
munkahelyeken vagy sportoláskor védőruha viselése, védőfelszerelés használata, a lőfegyverek 
és lőszerek elkülönített, zárt helyen való tárolása, lángbiztos ruházat viselése, és a mérgezés 
megelőzése érdekében különleges csomagolás alkalmazása csak néhány példa azokra az 
intézkedésekre, amelyek hozzájárultak a baleset teher csökkentéséhez. 
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1.3.10. Fizikai tényezők 
H. Wickramatillake 

 

Az emberi környezetre ható fizikai tényezők közé tartozik a zaj, az ionizáló sugárzás, az 
elektromágneses mezők és az ultraibolya fény. Ezek közül a tényezők közül néhány egyenlő 
eloszlásban éri a lakosságot, míg mások csak egyes csoportokat érintenek. Az ezekkel a 
tényezőkkel szembeni expozíció történhet a lakó- vagy munkakörnyezetben, de nyilvános 
helyeken is. Az expozíciókra és a tényezők egészségi hatásaira vonatkozó rendelkezésre álló 
információk mennyisége meglehetősen változó. 

Zaj 

A zaj, függetlenül attól, hogy közlekedési, ipari, vagy akár lakókörnyezeti eredetű, egyre 
aggasztóbb probléma a legtöbb európai országban. (145) A helyzet azonban Európa különböző 
részein eltérő, és a zaj elfogadása terén is különbségek figyelhetők meg. A zaj számos különféle 
forrásból eredhet: jelen lehet az otthoni környezetben, nyilvános helyeken és a munkahelyeken 
is. A zaj lehet a fülnek kellemes, mint pl. a halk zene, idegesítő, ha zavarja az ember pihenését, 
sőt káros is bizonyos tolerancia szintek felett. A túl nagy zaj az egyik legáltalánosabb 
foglalkozási ártalom. (68) Világviszonylatban a hallásvesztés mintegy 16%-a tulajdonítható 
foglalkozási expozícióknak. A globálisan elfogadott megengedhető 8 órás zajszint 
munkahelyeken 85dB(A). Ennél azonban általában magasabb zajszintek a jellemzők olyan 
iparágakban, mint a bányászat, termelő- és építőipar. (146) 

A zajszint az egyes európai országokban eltérő, kezdve a Dél-Európában található „viszonylag 
zajos” országoktól az északi régióban fekvő „meglehetősen csendes” államokig. (145) A vasúti 
forgalom zaja meglehetősen nagy olyan országokban, mint Németország vagy Svájc. (145) Az 
éjszakai gyorsvonatok zaja egyre több problémát okoz. (103) Európában a 65 dB(A)-es szintnél 
magasabb szintű zajterhelésnek kitett lakosság aránya az elmúlt évtizedben 15%-ról 26%-ra nőtt. 
(147) A FÁK országokban az utóbbi években kedvező tendencia figyelhető meg az általános zaj-
helyzetet illetően. (10) Ennek egyik oka a jobb technológia alkalmazása számos ipari üzemben. 
Ugyanakkor az Orosz Föderációban és a Belarusz Köztársaságban folytatott vizsgálatok szerint a 
gépjárművek és repülőgépek okozta zaj emelkedő tendenciát mutat. A lakóházak környékén 
tapasztalható magasabb zajszint kevésbé nyilvánvaló, ugyanakkor azonban alapvető oka a kis- és 
középvállalkozások terjedése. A bérházakban működő vállalkozások és éjszakai klubok-
ból/diszkókból származó, a lakásokban érzékelhető zajszint éjszaka akár a 37-44 dB-t is elérheti. 

Fiatal korban a zaj jól tolerálható, bármiféle hallásvesztés nélkül. A korai zaj expozíciók azonban 
hozzájárulnak az abszolút halláscsökkenés korábbi időpontban való kialakulásához felnőtt 
korban, körülbelül a 45. életév táján. (103) A zaj egészségi hatásaira vonatkozó tudományos 
bizonyítékok száma folyamatosan nő, és egyre több bizonyíték támasztja alá a zaj 
kommunikációra, iskolai teljesítményre, alvásra és kedélyállapotra, valamint a szív- és 
érrendszerre gyakorolt káros hatását, illetve a halláskárosodáshoz való hozzájárulását. A beszéd 
esetében az 55dB(A) feletti háttérzaj szint már zavarja a koncentrálást, és az emelt hangú beszéd 
is kevésbé érthető. Ezért az osztálytermekben és az idősek, halláskárosultak vagy gyermekek 
által összejövetelekre használt helységekben a háttérzaj szintjének 10 dB(A)-el alacsonyabbnak 
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kellene lennie, mint az előadó, beszélő által kiadott hang erőssége. A zaj megnehezítheti az 
elalvást, növelheti az éjszakai felébredések számát, és olyan káros hatásokkal járhat, mint a 
fáradtság és a teljesítmény csökkenése. A repülőgépektől eredő tartós zajterhelést elszenvedő 
gyermekek nehezebben tanulnak meg olvasni, figyelmük és problémamegoldó képességük is 
gyengébb. (140) A zaj zavarhatja az olyan szellemi tevékenységeket, amelyek figyelmet, 
emlékezést és komplex problémák elemzésének készségét igénylik. Az alkalmazkodási 
stratégiák, például a zaj  „kikapcsolása” vagy tudomásul nem vétele, és a teljesítmény 
fenntartásához szükséges erőfeszítések magas vérnyomással és emelkedett stressz-hormon 
szinttel járnak. A zaj egyéb egészségi hatásokkal is összefüggésbe hozható, például agresszív 
viselkedés, depresszió, balesetek, az összpontosítási képesség hiánya, sőt egyes feltételezések 
szerint akár csökkent immunválaszt is eredményezhet. (103) Ezeken a területeken mindazonáltal 
további kutatásokat szükséges végezni. 

Egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy a mintegy 65-70 dB(A) szintű tartós zajterhelés 
összefüggésben áll a szívkoszorúér-betegséggel és magas vérnyomással. A nyugtalanság a 
zajszint növekedésével fokozódik: a legtöbb ember 55 dB(A)-es zaj esetén még csak enyhe 
bosszúságot érez, e felett a szint felett azonban a hangos zaj fokozza az agresszivitást az arra 
hajlamos egyéneknél, és a 80 dB(A)-t meghaladó zajszint csökkenti a segítőkészséget. A hangos 
zaj halláskárosodást okozhat, bár a kockázat a lakosság túlnyomó része esetében elhanyagolható 
a 24 órán keresztül 40 éven át 70 dB(A) alatti zajszint mellett. Ezzel szemben a munkahelyeken 
az expozíciók gyakran meghaladják a 85 dB(A)-t egyes munkaállomásokon. A túl hangos zaj az 
egyik legáltalánosabb foglalkozási ártalom, amely a legsúlyosabb esetben visszafordíthatatlan 
halláscsökkenést okozhat. A munkahelyen a zaj következtében kevésbé hatékony kommunikáció 
és hallásvesztés balesetekhez vezethet. Világviszonylatban a hallásvesztés mintegy 16%-a 
tulajdonítható foglalkozási zaj expozícióknak. (68) Az „éjszakai zaj” is egyre nagyobb problémát 
jelent Európában. (103) A közúti közlekedés a repülőterek és vasútvonalak környékén lakó 
emberek kivételével az emberi zaj expozíció elsődleges forrása. Az embereket egyre jobban 
zavarja a gyorsvonatok zaja is. (103)  

A FÁK-ban kevés epidemiológiai vizsgálat támasztja alá a zajnak és a vibrációnak a lakosság 
egészségére gyakorolt káros hatásait. A Belarusz Köztársaságban kétszeresére nőtt zaj okozta 
morbiditás a határértékeket meghaladó zajszintű területeken. (10) A legjelentősebb növekedést a 
gyermekek morbiditása terén figyelték meg: az idegrendszeri és érzékszervi betegségek (4,13-
szeres növekedés), az emésztő szervek (4,1-szeres emelkedés) és a keringési rendszer (4,08-
szoros növekedés) betegségei terén. Ingerlékenységről és alvászavarokról számoltak be az olyan 
lakásokban lakók, ahol a zajszint meghaladja a 60dB-t. 

 

Ionizáló sugárzás 

Az ionizáló sugárzás egészségkárosító hatása bizonyított tény. Az expozíció okozhat pl. rákos 
megbetegedéseket és sugárzás miatti égési sérüléseket. Az ionizáló sugárzás expozíció 
elsősorban természetes radioaktív forrásokból és orvosi sugárkezelés során történhet. (27) Az 
európai lakosság ionizáló sugárterhelése szinte teljes mértékben (mintegy 94%-ban) természetes 
forrásokból ered, mindössze körülbelül 6%-a származik orvosi kezelésből, és mintegy 0,1%-a 
technológiai forrásokból. Az atomerőműi energiatermelésből a teljes sugárterhelésnek 
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megközelítőleg 0,02%-a ered. (27) A sugárzás egészségre gyakorolt hatása az általános 
feltételezés szerint arányban áll a kapott dózissal.  

A természetes forrásokból származó sugárzás expozíció a lakosság egyes csoportjai esetében 
egészségi szempontból meglehetősen jelentős is lehet. A természetes források között a 
legfontosabb a radon. A radon expozíció egyes lakókörnyezetekben éves szinten meghaladhatja 
az ICRP foglalkozási expozíció tekintetében meghatározott dózis határértékét. (27) Az Orosz 
Föderációban a természetes forrásokból ered a lakosságot érő sugárzás 69%-a, orvosi forrásokból 
pedig 30%-a. (10) Egyes országokban, például Finnországban, Svédországban és az Egyesült 
Királyságban a lakosság egy kis része az átlagosnál jóval magasabb sugárzásnak van kitéve, ami 
több ezer tüdőrákos megbetegedést okoz. Ukrajnában, Grúziában, a Belarusz Köztársaságban és 
Kazahsztánban az éves sugárzás expozíció 60%-ának forrása a radon. (10)  

Mára az atomerőművekből rutinszerűen a tengerbe bocsátott radioaktív anyagok mennyisége 
jelentősen csökkent. Az össz-kibocsátáshoz az Egyesült Királyságban Cap la Hague-ben és 
Sellafield-ben található újrafeldolgozó üzemek járultak hozzá a legnagyobb mértékben. (27) 
Atomerőműi balesetek vagy fegyvertesztelés és -megsemmisítés eredményeként a vonatkozó 
jelentések szerint csak néhány esetben fordult elő ionizáló sugárzás emisszió. A FÁK-ban az 
ionizáló sugárzás már említett forrásain kívül a radioaktív sugárzási szintet befolyásolják a 
csernobili katasztrófa, valamint a nukleáris tesztelő helyszíneken folytatott korábbi kísérletek 
következményei, és az atomerőművek működése is. Tadzsikisztánban az 1940-es évek vége óta 
bányásznak és dolgoznak fel uránércet, minek következtében a Sogdiy régióban nagy 
mennyiségű alacsony szintű sugárzást kibocsátó hulladék halmozódott fel.  

Az EU tagállamok általában követik az ICRP ajánlásait, és intézkedéseket tesznek az expozíció 
nemzetközi megegyezés alapján megállapított szintjének betartása érdekében (feltéve, hogy 
léteznek határértékek). (29) Jelenleg egyes expozíciók tekintetében nincsenek meghatározott 
határértékek. Az EVSZ globális stratégiája részeként arra törekszik, hogy tisztázza a helyzetet a 
nagyközönség különböző (fent említett) forrásokból származó sugárzás elleni védelme 
tekintetében. Bár a baleset-megelőzés tekintendő a legfontosabb célkitűzésnek, a balesetek 
bekövetkezésére való felkészülés szintén rendkívül fontos feladat. 

A FÁK-ban az ionizáló sugárzás káros hatásait alapvetően a csernobili balesettel, valamint a 
Kazahsztánban található szemipalatyinszki kísérleti telepen folytatott nukleáris tesztekkel hozzák 
összefüggésbe. Az Orosz Föderációban a csernobili balesetet követően egyes területeken 
növekedést figyeltek meg a pajzsmirigy-rák prevalenciájában. A Belarusz Köztársaságban a 
környezet nagy mennyiségű radioaktív jóddal való szennyeződése következtében drámai 
emelkedés mutatkozott a rosszindulatú pajzsmirigy daganatok számában. Ugyanakkor a 
légzőszervi, emlő-, húgy- és ivarszervi- és gyomor-bélrendszeri rákos megbetegedések száma is 
jelentősen nőtt. A csernobili katasztrófa és a pajzsmirigy-rákos esetek számának növekedése 
közti összefüggés vitathatatlan. (10) Ukrajnában a csernobili balesetet követően nagymérvű 
emelkedést figyeltek meg a gyermekkori pajzsmirigy-rák incidenciájában, nem tapasztaltak 
azonban szignifikáns növekedést a leukémia előfordulásában. Kazahsztánban a szemipalatyinski 
kísérleti telepen történt robbanások számos ember egészségét károsították, és az epidemiológiai 
vizsgálatok a nyelőcső-rákos esetek számának növekedését állapították meg. 1990 után újabb 
növekedést regisztráltak a rákos megbetegedések számában: elsősorban a tüdő-, emlő- és 
pajzsmirigy-rák fordult elő gyakrabban. Egy másik vizsgálat a leukémia fokozottabb kockázatát 
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mutatta ki (1,76-szoros többlet) azoknál a gyermekeknél, akik a kísérleti teleptől 200 km-re 
laktak, azokhoz viszonyítva, akik onnan 400 km-re éltek. 
 

Elektromágneses mezők 

Az elektromágneses mezők (EMF) két nagy csoportba sorolhatók: statikus és alacsony 
frekvenciájú (ELF) és mágneses elemek. A leggyakoribb források az elektromos vezetékek, 
háztartási elektromos eszközök és számítógépek, valamint nagy vagy rádiófrekvenciájú mezők 
(RF), amelyeknek fő forrása a radar-, rádiós és televíziós közvetítő berendezések, mobiltelefonok 
és azok bázisállomásai, indukciós hevítőberendezések és lopás-gátló eszközök. (27) A lakosság 
EMF expozíciója nagymérvű, és növekvő tendenciát mutat, ezért közegészségügyi szempontból 
még az enyhe egészségkárosodásoknak is nagy jelentősége lehet. A nemzeti és nemzetközi 
irányelvekben javasolt expozíciós határértékek betartása elősegíti az emberi egészségre esetleg 
káros hatást gyakorló EMF expozíciókkal kapcsolatos kockázatok mérséklését. Ugyanakkor az 
alacsony szintű, de hosszú távú expozíció szintén károsíthatja az emberek egészségét, illetve 
negatívan befolyásolhatja közérzetüket. (27) 

Számos különböző ipari berendezés és tartós fogyasztási cikk hoz létre középfrekvenciájú 
mezőket (IF), amelyek a frekvencia és erősség tekintetében igen eltérőek lehetnek. (148) Az 
EMF expozíció szintekről kevés információ áll rendelkezésre; a kutatások nagy része az 
egészségi hatások vizsgálatát célozza, illetve összefüggéseket keres. (149) A kielégítő dozimetria 
hiánya, még a kutatási célú vizsgálatokban is, komoly hiányosság számos epidemiológiai 
vizsgálatban. Az erős kapcsolatban lévő, közeltéri expozíciók (pl. kézben tartott mobiltelefonok) 
hatásai eltérnek a távoli forrásokból származó expozíció következményeitől. Egyes 
epidemiológiai vizsgálatok összefüggést állapítottak meg a rendkívül alacsony frekvenciájú ELF-
EMF expozíció és a rák kockázata közt. (150) Ezek a vizsgálatok elsősorban lakókörnyezeti és 
foglalkozási expozíciókra irányultak. Egy Svédországban kültéri városi környezetben folytatott 
vizsgálat eredményei szintén aggodalomra adnak okot. (150) Göteborgban a vizsgált 
utcaszakaszoknak mintegy 50%-ában mértek olyan nagyságrendű fluxussűrűséget (0,2 mikroT és 
ennél nagyobb), amely az epidemiológiai vizsgálatok szerint a rák fokozott kockázatával jár. A 
vizsgálat során ugyanakkor erős mágneses fluxussűrűséget (>1,0 mikroT) tapasztaltak a teljesen 
közönséges elosztóoszlopok, erőátviteli állomások, bolti betörésjelző rendszerek és egyéb 
elektromos eszközök közelében is. Egyes elektromágneses mezők léte politikai vagy gazdasági 
szempontból kényes kérdésnek számít. A technika fejlődésével számos új, fogyasztási célú 
elektromos készülék kerül a piacra; erre a mobiltelefon az egyik legjobb példa. Ára és 
sokoldalúsága példa nélkül álló, és a gyártását, használatát vagy népszerűségét esetleg 
veszélyeztető bármilyen kísérlet eleve reménytelen. 

Az EMF egészségi hatásaira vonatkozó tudományos ismeretek kiterjedtek, és nagyszámú 
epidemiológiai, állati- és in-vitro vizsgálaton alapulnak. (151) Számos egészségi hatást 
megvizsgáltak, kezdve a fertilitási problémáktól a szív- és érrendszeri és neuro-degeneratív 
betegségekig, de az ez idáig legegyértelműbb bizonyítékok a gyermekkori leukémiára 
vonatkoznak. Day és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy nem bizonyítható, 
miszerint az Egyesült Királyságban az elektromos áram-ellátásból eredő mágneses mező 
expozíció növeli a gyermekkori leukémia, az idegrendszer rákos betegségének vagy bármely más 
gyermekkor ráknak a kockázatát. (152) Egy másik Egyesült Királyságban végzett vizsgálat során 
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nem tapasztaltak növekedést az elektromos energiát továbbító létesítmények közelében élő 
személyek halálozási arányában. (153) 2001-ben  a IARC egy szakértői bizottsága áttekintette a 
statikus és rendkívül alacsony (ELF) elektromos és mágneses mezők rákkeltő hatásáról végzett 
vizsgálatokat. Az IARC szabvány osztályozási módszerét felhasználva, amely emberi, állati és 
laboratóriumi bizonyítékokat vesz figyelembe, az ELF mágneses mezőket az „esetleg rákkeltő az 
emberekre” osztályba sorolták a gyermekkori leukémiára vonatkozó epidemiológiai adatok 
alapján, amelyek átlagosan kétszeres növekedést mutattak az elektromos vezetékek közelében 
lakóknál előforduló leukémiás megbetegedések számában. 

Jelenleg a kutatók arra próbálnak választ keresni, hogy vajon károsítja-e az egészséget a hosszú 
távon érvényesülő, alacsony szintű rádiófrekvencia terhelés (amely szint még ahhoz is túlságosan 
alacsony, hogy jelentősebb hőmérséklet-emelkedést okozzon). (27) A mobiltelefon használók 
körében a közelmúltban lefolytatott több vizsgálat során is azt az eredményt kapták, hogy nem 
bizonyítható meggyőzően az agyrák kockázatának fokozódása. Mindazonáltal ez a technológia 
túlságosan új ahhoz, hogy ki lehessen zárni az esetleges hosszú távú hatásokat. A mobiltelefon  
készülékek és bázisállomások különféle expozíciót jelentenek. A rádiófrekvencia expozíció 
sokkal nagyobb a mobiltelefon  használók esetében, mint azoknál, akik a cella bázisállomások 
közelében laknak. Ugyanakkor a bázisállomások folyamatosan sugározzák a jeleket, bár a 
lakossági expozíciós szint rendkívül alacsony, még akkor is, ha az állomás közelében laknak. 
Egy mobiltelefon  átjátszóállomások közelében lakó emberekről kérdőívek alapján 
Franciaországban végzett vizsgálat szerint a megkérdezettek, különösen a nők, fejfájásról, 
hányingerről, étvágytalanságról, alvászavarokról, depresszióról, rossz közérzetről és 
látászavarokról számoltak be. (154) A vizsgálatban résztvevő kutatók úgy vélték, hogy a 
lakóházak és a mobiltelefon  bázisállomások közti minimális távolságnak legalább 300 méternek 
kell lennie. Tekintve a technológia széles körű használatát, a tudományos bizonytalanság 
mértékét, és a nagyközönség aggodalmait, több vizsgálatra, a nagyközönség megfelelő, 
egyértelmű tájékoztatására, és az expozíció csökkentését célzó, és a gyermekek fokozott 
védelmét szolgáló elővigyázatossági intézkedésekre van szükség. (155) Egy Franciaországban 
végzett vizsgálat a munkájuk során elektromágneses mezők hatásának kitett energia ágazatban 
dolgozó emberek egészségi állapotáról nem talált szignifikáns specifikus egészségi hatásokat. 
(156) A magas szintű (termális) RF mezőkkel szembeni expozíció káros hatásai ismertek. (149) 
Nincs tudomásunk azonban arról, hogy egészségkárosító lenne az olyan alacsony frekvenciájú 
mezőket generáló RF forrásokkal szembeni expozíció, amelyek nem okoznak jelentős 
hőmérséklet emelkedést a szövetekben. Bár az alacsony szintű RF expozíció néhány biológiai 
hatását már azonosították, ismételt vizsgálatok, és további vizsgálatok szükségesek ezeknek az 
eredményeknek az alátámasztásához. 

 

Ultraibolya fény 

Európában 1980 és 1997 között fokozott ultraibolya (UV) sugárzást figyeltek meg, amely Európa 
északkeleti részén kimutathatóan magasabb volt. (52) Az UV sugárzás fokozódása egyes 
területeken a sztratoszferikus ózonréteg elvékonyodásának tudható be. Az Európa feletti 
ózonréteg vastagsága az 1980-as évek óta kimutatható mértékben csökkent. Bár az északi 
szélességi fokokon az átlagos ózon veszteség 6% télen és tavasszal, bizonyos időszakokban ennél 
jóval nagyobb is lehet. (52) 1996. márciusának első hetében például az Egyesült Királyság felett 
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az ózon koncentráció mintegy 50%-os csökkenése következtében az ózonréteg vastagsága az 
addig mért legalacsonyabb szintre esett vissza. A klórt és brómot tartalmazó inert vegyületek 
emissziója egyértelműen befolyásolja az ózon egyensúlyt. A Montreali Jegyzőkönyv és 
módosításainak célja az ózont lebontó anyagok használatának fokozatos megszüntetése. Az 
éghajlatváltozás és a magaslégköri vegyi folyamatok közt jelenleg érvényesülő interakciók akár 
20 évvel is késleltethetik az ózonréteg visszaépülését. Becslések szerint a sztratoszferikus ózon 
10%-os csökkenése évente további 300 000 nem melanoma bőrrákos megbetegedést, és 4 500 
melanoma esetet eredményezne. (29)  

A napfényből származó UV sugárzásról rendelkezésre állnak mérési adatok. Svájcban például az 
UV-A és UV-B sugárzás a tengerszint feletti magasságtól, évszaktól és napszaktól függően igen 
nagy eltéréseket mutat. (157) Ezen felül az UV sugárzás intenzitását egyéb tényezők is 
befolyásolják, például aeroszolok, felhős idő és az ózon szint. Magasabban fekvő vidékeken a 
sugárzást erősíti a hó fényvisszaverő hatása. Az UV sugárzás legfontosabb hatása a lakosság 
tekintetében azonban tavasszal és nyáron a fürdőszezonban, valamint a késő téli időszakban a 
síelők esetében érvényesül. Egy felhőtlen nyári napon az UV sugárzás elérheti az UV-A esetében 
a maximális 45 W/m2-es, az UV-B pedig a 0,175 W/m2-es értéket. Az UV-A/UV-B arány szintje 
éves ciklusokban változik: télen a legmagasabb, körülbelül 500, nyáron pedig a legalacsonyabb, 
azaz megközelítőleg 220. A napfényből eredő foglalkozási UV expozíció szintén aggodalomra 
ad okot. Továbbá, bár a természetes UV sugárzás számít a legfőbb forrásnak, a szoláriumozásból 
eredő expozíciót szintén figyelembe kell venni a megelőzés szempontjából. (158) Az UV 
sugárzásnak egyéb forrásai is léteznek, például hegesztőívek, gázkifúvó csövek, exponálási 
eljárások, nyomdagépek és rovarölő lámpák. (159) Az ezekből a forrásokból származó mért 
sugárzás 0,2 - 8.000 mW/m2. Más olyan környezeti tényezőkkel szemben, mint például a pollen, 
az UV sugárzásnak az az előnye, hogy a személyes expozíció befolyásolható. Ezért rendkívül 
fontos, hogy gyakran felhívják az emberek figyelmét az óvatossági rendszabályok betartásának 
fontosságára, azaz arra, hogy délben ne tartózkodjanak a napon, viseljenek mindig kalapot, 
felsőruhát és nadrágot, valamint UV-szűrős napszemüveget. 

A sztratoszférikus ózonmennyiség csökkenése miatti napfény-eredetű UV sugárzás fokozódása 
egy sor egészségi hatással hozható összefüggésbe. (27) A sztratoszférikus ózon 10%-os 
csökkenése az előrejelzések szerint világviszonylatban évente további 300.000 nem melanoma 
bőrrákos megbetegedést, és 4 500 új melanoma esetet eredményez. Az ózon minden 1%-os 
csökkenése 1 – 6%-os növekedést eredményez a nem melanoma bőrrák, és 1,5% - 2,5%-os 
emelkedést a pikkelysejtes karcinóma és az alapsejtes karcinóma előfordulási gyakoriságának 
átlagos éves százalékos arányában. Az Egyesült Királyságban és az északi országokban a nem 
melanoma és rosszindulatú melanoma bőrrák előfordulási gyakorisága általában jelentősen 
emelkedett az elmúlt néhány évtizedben. (160) A legtöbb európai országban számottevő 
mértékben nőtt a bőrrák miatti halálozás az elmúlt két évtizedben. (161) Svájcban a férfiak 
körében mintegy 5.000, nőknél körülbelül 4.000 új melanoma esetet diagnosztizálnak évente. 
(157) Egy Olaszországban végzett vizsgálat szerint 1985-höz képest 1989-ben 33%-kal több 
férfi, és 22%-kal több nő halt meg bőrrákban. (161) Jelentősen nőtt a rosszindulatú bőrmelanoma 
(melanoma cutis malignus - CMM) miatti halálozás, de a rosszindulatú bőrmelanoma és a nem 
melanoma bőrrákok közt a halotti bizonyítványok alapján tett megkülönböztetés nem 
megbízható. Az elmúlt két évtizedben egyértelművé vált, hogy az UV-B expozíció károsíthatja 
mind a specifikus, mind a nem specifikus immunválaszt. A hosszú expozíciós időszak, és az 
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egészségkárosító hatás megjelenésére rendelkezésre álló idő hossza miatt a gyermekek különösen 
sérülékenyek az ózonréteg vékonyodásából eredő egészségkárosító hatásokkal szemben. (27) 

A kvarclámpa vagy szolárium használata során bekövetkező expozíció szintén aggodalomra ad 
okot. Egy Belgiumban, Franciaországban és Németországban végzett vizsgálat szerint a 
rosszindulatú bőrmelanoma kockázatának mértéke 2,12 (95%-os konfidencia intervallum, 0,84 – 
5,37) 1980 előtti expozíció, azaz 1990. január 1 utáni diagnózis esetében. (162) A foglalkozási 
expozíciók szintén kockázattal járnak. Egy svédországi vizsgálat, amely a svéd építőipar 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatának programjában részt vevő 323.860 férfi adatait vizsgálta, 
1,8-as visszatérési arányt tapasztalt (95%-os konfidencia intervallum, 0,8 – 3,7) az ajkak 
pikkelysejtes karcinomája esetében, nem igazolta azonban a rosszindulatú bőrmelanoma 
kockázatának növekedését. (163) Ugyanakkor fokozódott a rosszindulatú melanoma szemrák 
kockázata (3,4) (95%-os konfidencia intervallum, 1,1-10,5). A hosszan tartó UV expozíció egyéb 
lehetséges következménye lehet a bőr idő előtti elöregedése és a szürke hályog. 

 

 

1.3.11. Éghajlatváltozás 
B. Menne. H. Wickramatillake, S. Kovats 
 
A légkor összetételében bekövetkező változásokkal kapcsolatos főbb jelenségek várhatóan 
számottevő hatást gyakorolnak az emberi egészségre. A legfontosabb változások az 
éghajlatváltozás, az ózon depléció és a levegőszennyezettség következményei. (164) Az emberek 
hozzá vannak szokva a napi, szezonális és éves klimatikus változásokhoz. A globális 
klímaváltozás miatti fokozódó aggodalom azokból az egyre nagyobb számban rendelkezésre álló 
bizonyítékokból táplálkozik, miszerint a természetes éghajlatbeli változásokon kívül a hosszabb 
időtávon mért átlagos éghajlati jellemzők szintén módosulni látszanak. (38) Az elmúlt 50 évben 
megfigyelt felmelegedés legnagyobbrészt emberi tevékenységnek tulajdonítható; elsősorban a 
fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának. A fosszilis és 
biomassza tüzelőanyagok továbbra is a világ legfontosabb energiaforrásainak számítanak. 
Ezeknek a tüzelőanyagoknak az égetése a legfőbb forrása a CO2 és a jelentősebb primer 
légszennyező anyagok (CO, NOX, SO2, szénhidrogének és részecskék) emissziójának.  

Az éghajlattal foglalkozó tudósok becslései szerint a globális középhőmérséklet 1990 és 2100 
között 1,4ºC - 5,8ºC-kal fog emelkedni. (38) Ebben az évszázadban Európa legnagyobb részén 
átlagosan mintegy 0,8ºC-kal nőtt a hőmérséklet; a legnagyobb emelkedés télen volt 
megfigyelhető. (165) Európa északi részén az éves csapadékmennyiség is növekedett. Ezzel 
szemben a Földközi tenger partvidékétől Közép-Európán át Oroszország és az Ukrajna európai 
területeit magába foglaló régióra a csapadékmennyiség csökkenése volt jellemző. Az ENSZ 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) jelentésében a planetáris légköri cirkulációs 
modellek (GCM) segítségével készült prognózisokat illetően az olvasható, hogy a hőmérsékleti 
előrejelzések „egy olyan régió tekintetében, mint Európa, továbbra is túlságosan bizonytalanok 
ahhoz, hogy határozott következtetéseket lehessen levonni”. (166) Európáról rendelkezésre 
állnak hierarchikusan szűkített regionális éghajlati modellezéssel készült szimulációk is. 
Regionális szinten azonban a csapadékmennyiségben bekövetkező változásokra vonatkozó 
előrejelzések kevésbé megbízhatóak. A téli csapadékmennyiség nagy valószínűséggel növekedni 
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fog, különösen a magasabban fekvő területeken, a nyári esőzések azonban a kontinens középső 
részén várhatóan csökkenni fognak. 

Az éghajlatváltozás lehet fokozatos, illetve összefüggésben állhat az extrém klimatikus 
események számának növekedésével. (27) Az éghajlat és az ökorendszerek fokozatos 
módosulása kihathat az olyan vektorok és rágcsálók által terjesztett betegségek kialakulására, 
terjedésére és intenzitására, mint a malária, a leishmaniasis, a Nyugat-Nílusi láz, a Lyme-kór és a 
kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás. Ennek következtében tehát az emberi egészség 
is valószínűleg károsodik, akár közvetlenül, akár közvetve, az ökológiai rendszerek bonyolult 
kölcsönhatásai révén. (27)  

1. Az előrejelzések szerint az éghajlatra napjainkban jellemző növekvő instabilitás fokozódó 
időjárási változékonysághoz vezethet, és ezzel párhuzamosan módosulhat a szélsőséges 
hőmérsékletű időszakok gyakorisága és intenzitása. Kétezer-három nyarán például egy ez idáig 
példa nélkül álló hőhullám sújtotta az Európai Régiót. Franciaországban a hőhullám intenzitása 
és időtartama (két hét) az ország meteorológiai előtörténete alapján kivételes eseménynek 
számított. A környezeti levegő hőmérsékletének emelkedése következtében várhatóan fokozódik 
az időjárás változékonysága. A hideghullámok nagy valószínűséggel továbbra is elő fognak 
fordulni a szélsőségesen hideg időjárásra amúgy is érzékeny területeken. A hideghullámokkal 
összefüggésbe hozható szél- és jégviharok számos országban kimaradásokat okozhatnak az 
elektromos energia ellátásban. Egy sor klimatikus és egyéb, nem éghajlati eredetű tényező 
együtthatása következtében sok helyen fokozódott az árvizek veszélye, miáltal súlyosbodtak az 
azokhoz kapcsolódó egészségi kockázatok is. A nem éghajlati eredetű tényezők közé tartoznak a 
földi rendszerek (hidrológiai- és ökorendszerek), valamint a gazdasági és társadalmi rendszerek. 
A földhasznosításban bekövetkező, a földtakaró módosulását elidéző változások kihatással 
vannak a csapadék-lefolyás kapcsolatra. Az erdőirtás, az urbanizáció és a mocsaras területek 
zsugorodása csökkenti a meglévő víztároló kapacitást és növeli a lefolyási arányt, miáltal nő az 
árvízek kiterjedése és csökken a tetőzés eléréséhez szükséges idő. Az urbanizáció a nem 
vízáteresztő területek növelése révén is fokozza az árvízveszélyt. Ezen felül az árvízveszélyes 
területeken sokszor intenzív ipari és emberi tevékenység folyik. 2002-ben az árvízből eredő 
károk egy évre vetítve nagyobbak voltak, mint addig bármikor. A 2002 augusztusában Közép-
Európában beköszöntő árvizek (a Duna, az Elba, és mellékfolyóik mentén) 15 milliárd eurót 
meghaladó értékű kárt okoztak. Jelentős kár keletkezett a víz- és elektromos energia továbbító 
létesítményekben és egészségügyi intézményekben is. 

Az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt potenciális kockázatai egyrészt a szélsőséges 
hőmérsékleti viszonyok okozta fokozott terhelésből, másrészt egyéb időjárási és éghajlati 
szélsőségekkel szembeni expozícióból erednek. (38) További fontos, figyelembe veendő tényező 
az is, hogy az éghajlatváltozás nem csupán az emberi egészséget érinti önmagában, hanem egyéb 
ökológiai és demográfiai változásokkal együtt érvényesül a hatása. Ezek a párhuzamos 
környezeti változások gyakran egymást is befolyásolják, és sokszor kölcsönhatásban 
érvényesülnek. (164) Ennek eredményeként nyilvánvalóan súlyosabban érintik azokat az 
egyéneket vagy társadalmakat, amelyek szűkös erőforrásokkal rendelkeznek, ahol hiányoznak a 
szükséges technológiák, és ahol az infrastruktúra és az intézmények a legkevésbé képesek az 
alkalmazkodásra. (38) 

Az éghajlatváltozás egészségi hatásai bonyolult, összetett folyamatokon keresztül jutnak 
érvényre, és elsősorban a lakosság vagy közösségek szintjén mutathatók ki. (164) A globális 
éghajlatváltozás egyes hatásai viszonylag egyszerű ok-okozati modellek extrapolációja alapján 
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megbecsülhetők. A környezeti hőmérséklet emelkedése például várhatóan befolyásolja a 
hőmérséklettel kapcsolatos halálozást. A komplex, éghajlattal kapcsolatos, ökológiai alapú 
dinamikával bíró egészségi problémákra az egyik legjobb példát a fertőző betegségek adják.  

Az alábbiakban ismertetjük az európai éghajlati viszonyok módosulásából eredő főbb egészségi 
következményeket. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az Európával érintkező egyéb 
régiókban (Afrika és Ázsia) érvényesülő hatások az európai területek szempontjából is különös 
fontossággal bírhatnak. 
 

 

Hőhullámok 
Közismert tény, hogy a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kihatással vannak az emberi 
egészségre, ideértve a halálozási szám emelkedését is. (164) Az európai városok meteorológiai és 
mortalitással kapcsolatos adatainak felhasználásával készült legfrissebb idősoros elemzések azt 
mutatják, hogy a hőhullámok idején nő az összhalálozás. 
 

A 2003 nyarán 25 000 ember halálát okozó európai hőhullám nyomán, amely az északi félteke 
addigi egyik legsúlyosabb hőhullámának bizonyult, a magas hőmérséklethez kapcsolható 
halandóság kérdése a politikusok és a nagyközönség figyelmének előterébe került. (167) A 2003 
nyarán tapasztalt szélsőséges időjárás Franciaországot érintette a legsúlyosabban: a két héten át 
tartósan 40ºC körül mozgó hőmérséklet eredményeként a regisztrált többlethalálozás 14 802 
haláleset volt. A többlethalálozás elsősorban az időseket érintette (70% a 75 évesek, illetve 
idősebbek esetében), de a 45 - 74 éves korosztályban is meglehetősen magas volt (30%). A nők 
halandósága valamennyi korcsoportban 15% - 20%-kal meghaladta a férfiakét. A 
többlethalálozás többé-kevésbé az egész országban megfigyelhető volt, bár mértéke az egyes 
régiókban eltért: Languedoc-Roussillonban (délen) mindössze 20%-ot tett ki, az Île-de-France 
régióban (Párizs és külvárosai) azonban 130%-ra rúgott. A halálozási többlet a szélsőséges 
hőmérséklet időtartamával arányosan egyértelműen nőtt. A halálozási arány az idősotthonokban 
volt a legmagasabb: elérte a várható arány kétszeresét.3 

A jelentős többlethalálozás más európai országokban is megfigyelhető volt, például 
Olaszországban, ahol az egész lakosság összhalálozása a 21 olasz tartományi fővárosban 15%-
kal volt magasabb, mint a 2002. év ugyanezen időszakában; és rendkívül magasnak bizonyult a 
75 évesek, illetve ennél idősebbek közt (21%). Megjegyzendő, hogy az idősek halálozása a teljes 
többlethalálozás 90%-át tette ki. Portugáliában 2003. augusztusában az előző öt év átlagához 
képest 26%-os növekedést regisztráltak a halálesetek számában. A hőmérséklet emelkedés 
egyedül Londonban mintegy 900 ember életét követelte, az Egyesült Királyságban pedig a 
halálozási többlet 2.045 halálesetet tett ki, azaz a 10 napos hőhullám következtében 6%-kal nőtt a 
halandóság. (167) 

A hőhullámok hatása általában nem kerül a figyelem középpontjába, annak ellenére, hogy több 
életet követelnek minden évben, mint az áradások, tornádók és hurrikánok együttvéve. A 
hőterhelés szempontjából az idősek, a nagyon fiatalok és a betegek a legsérülékenyebbek. A 

                                                 
3 Impact sanitaire de la vague de chaleur d’août 2003. [A 2003. augusztusi hőhullám egészségi hatásai] Bulletin 

épidémiologique hebdomadaire, 2003, 45–46. 
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halálozási arány szignifikáns emelkedést mutat, ha a magas hőmérséklet két egymást követő 
napnál hosszabb ideig tart. A kutatások alapján nyilvánvaló, hogy több kockázati tényező is 
érvényesül, például a városokban élő emberek hőterhelés miatti halandósága nagyobb, mivel a a 
városi hősziget hatás miatt éjszaka kevésbé hűl le a levegő. A hőhullámok során a városokban 
akár 3,7ºC-kal magasabb hőmérséklet is megfigyelhető, mint a környező vidéki területeken. A 
véráramlás módosítása és az izzadás révén az emberi szervezet általában fenn tudja tartani az 
optimális 37ºC-os hőmérsékletét. Ha azonban a testhőmérséklet 40ºC-nál magasabbra emelkedik, 
ez veszélyezteti az életfontosságú szervek működését, és halállal is végződhet, ha a testet nem 
sikerül lehűteni. (167) A magas páratartalom is veszélyeztető tényező, mivel ilyen környezetben 
csökken a párolgási szint, miáltal az izzadás kevésbé hatékony lesz. 

 

Vektorok és rágcsálók által terjesztett betegségek 
A vektor szervezetek, mint például a szúnyogok hasonlóan tipikus érzékenységet mutatnak az 
éghajlati viszonyok (különösen a hőmérséklet és páratartalom) változására, mint amely a 
vektorban élősködő parazita élet-ciklus szakaszaira is jellemző. (168) Az éghajlatváltozás nagy 
valószínűséggel befolyásolja a hidegvérű rovarok vagy kullancsok által terjesztett betegségek 
eloszlását és szezonalitását is. (169) Ily módon éghajlatváltozás esetén várhatóan módosul annak 
a földrajzi területnek a mérete is, ahol az egyes vektorok által terjesztett betegségek esetleg 
elterjedhetnek. A vektorok által terjesztett öt fő betegség Európában az alábbi kategóriákba 
sorolható: (1) korábban széles körben elterjedt, pl. a malária, amely manapság egyes európai 
országokban ismét terjedőben van; (2) helyi endémiás, pl. leishmaniasis, kullancs által terjesztett 
agyvelőgyulladás; és (3) újonnan megjelenő betegségek, mint például a Lyme kór, amely Európa 
nagy részén megfigyelhető. 

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a vektorok által terjesztett valamennyi betegség 
előfordulását nagymértékben befolyásolják az emberi beavatkozások, legyenek azok 
szándékosak, vagy szándékolatlanok. A környezet-kontrolláló mechanizmusok, a vakcinák 
használata, a populáció monitorozása és a felderített esetek hatékony kezelése, valamint a fizikai 
környezetben és életmódban bekövetkező változások egyaránt radikális hatással bírnak a 
vektorok által terjesztett betegségek kockázatára. (168) A malária ismételt felbukkanása az 
Európai Régióban felvetette a kérdést, hogy vajon milyen szerepet játszik ebben az 
éghajlatváltozás. Az európai történelem során a malária a 15ºC-os júliusi izoterma mentén 
jelentkezett (azaz azokon a helyeken, ahol az átlagos hőmérséklet július hónapban elérte a 15ºC-
ot, vagy annál magasabb volt). Több vizsgálat is alátámasztja, hogy a paraziták fejlődése 
bizonyos hőmérsékleti tartományon belül játszódik le.  

Továbbá az európai Anopheles (maláriaszúnyog) aktivitása is rendkívüli mértékben 
évszak-függő. A téli hónapokban minden szúnyogra a teljes vagy részleges diapauza (nyugalmi 
állapot) jellemző. Észak-Európában a diapauza szeptemberben kezdődik, és március-áprilisban 
végződik (azaz a szúnyog szezon 5-6 hónap hosszúságú, Ramsdale és Wilkes, 1985). Délen a 
nyugalmi állapot október-novemberben kezdődik, és akár már februárban véget érhet (vagyis a 
szúnyogok aktivitásának időtartama 7-8 hónap is lehet), a tengerszint feletti magasságtól függően 
(Hackett és Missiroli 1935). A diapauza végének időpontját a hőmérséklet emelkedése határozza 
meg. Általában a magasabb hőmérséklet elősegíti a szúnyog vektorok – nagy számban való – 
fejlődését szerte Európában, és valószínűleg lerövidíti a Plasmodium vivax  potenciális 
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kifejlődési idejét a szúnyog gazdaszervezetben. Mindazonáltal, mivel a történelem folyamán a 
malária elterjedése és intenzitása inkább egyéb környezeti tényezőkkel (például a szarvasmarha 
állomány nagyságával és a mocsaras területek kiterjedésével), valamint társadalmi-gazdasági 
körülményekkel állt szorosabb kapcsolatban, az éghajlatváltozások önmagukban feltehetően nem 
fejtenek ki szignifikáns hatást a malária nyugat-európai megjelenése szempontjából. Kelet-
Európában ugyanakkor valószínűleg más a helyzet, mivel a szúnyogok számának emelkedése 
növeli annak az esélyét, hogy a behurcolt élősdiek helyileg terjednek (lévén, hogy ezeken a 
területeken az esetek felderítése és kezelése viszonylag hosszabb időt vesz igénybe). (Kuhn és 
mtsai, még nem publikált). 

A leishmaniasis egy fertőzött lepkeszúnyog nőstényének csípésével, illetve esetenként 
vérátömlesztés vagy fertőzött intravénás tű közös használata révén terjedő parazita fertőzés. 
Európában a betegség két uralkodó formája a zsigeri leishmaniasis (VL) és a bőrfelszíni 
leishmaniasis (CL). Európában a leishmaniasis viszonylag ritkán előforduló betegség volt, amely 
elsősorban a vidéken, illetve városok peremvidékén élő gyermekeket érintette. 1990 óta a VL 
esetek száma nőtt, míg a CL továbbra is ritkán fordul elő, kivéve Olaszországot és 
Spanyolországot, ahol évente megközelítőleg 80 esetről számolnak be. A VL megbetegedések 
számának növekedése főleg a HIV esetszám párhuzamos emelkedésének tulajdonítható, valamint 
az EVSZ által a mediterrán régióban 1994-ben létrehozott felügyeleti rendszer működésének 
köszönhetően a hatékonyabb esetbejelentésnek. Az európai szezonális hőmérsékletek emelkedése 
a vektor fennmaradására alkalmas terület határainak északi irányba való kitolódását okozhatja, 
illetve lehetővé teszi, hogy a lepkeszúnyog a magasabban fekvő területeket is meghódítsa. 
Azokon a vidékeken, ahol a lepkeszúnyog jelen van, az áttelelési időszak lerövidülése, és az 
aktív időszak meghosszabbodása következtében évente akár két vagy több lepkeszúnyog 
generáció is kifejlődhet, miáltal nő a vektorok tömege. Ugyanakkor azonban Dél- és Kelet-
Európa egyes részei túlságosan forróvá és szárazzá válhatnak a vektorok fennmaradása 
szempontjából (bár a lepkeszúnyog esetleg képes alkalmazkodni oly módon, hogy nappal hűvös, 
nedves helyeken húzódik meg). Azokon a területeken, ahol az élősdi honos, a magasabb 
hőmérséklet valószínűleg felgyorsítja a protozoonok érési folyamatát, miáltal nő a fertőzés 
kockázata, és az éves esetszám. Nyugat- és Észak-Európában, ahol az élősdi nem honos, az 
egyéb területekről behurcolt parazita esetleg a betegség elterjedéséhez vezethet, amennyiben az 
új élőhelyen a hőmérséklet alkalmassá válik a parazita kifejlődéséhez. 

A kullancsok számos betegséget terjesztenek, többek közt például a kullancs által terjesztett 
agyvelőgyulladást és a Lyme-kórt. A kullancs által terjesztett agyvelőgyulladást (TBE) 
emberekben egy arbovírus, a TBE vírus okozza. A TBE-nek különböző fajtái léteznek. A 
betegség meglehetősen elterjedt, Közép-Európában, Skandináviában, az Orosz Föderációban és 
Ázsiában egyaránt megfigyelhető. A Lyme borreliosis (LB) az északi félteke mérsékelt égövi 
területein a leggyakoribb vektor által terjesztett betegség. Európában évente mintegy 85 000 
esetet jelentenek (becsült szám a rendelkezésre álló nemzeti adatok alapján); a megbetegedés 
incidenciája a balti államokban és északon Svédországban és Ausztriában, a Cseh 
Köztársaságban, Németországban, Közép-Európában pedig Szlovéniában a legmagasabb. 
Európában a kullancsok elterjedésének magassági határát és égövi eloszlását a szezonális 
klimatikus feltételek határozzák meg. 1950 óta az éjszakai (azaz a minimális) hőmérséklet 
arányaiban fokozottabb emelkedést mutatott az északi féltekén, mint a nappali hőmérséklet. 
Ugyanezen időszakban a telek arányosabban melegebbek lettek, mint a többi évszak, különösen a 
magasabban fekvő területeken. Svédországban azt tapasztalták, hogy a kullancsok élőhelye 
északi irányban jelentős mértékben kiterjedt (Jaenson és munkatársai, 1994; Tälleklint & 
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Jaenson, 1998), és a magasabban fekvő területeken is észlelték a kullancsok jelenlétét (Lindgren 
és munkatársai, 2000), míg ugyanebben az időszakban a Svédország középső részén honos 
kullancs populáció száma jelentősen emelkedett (Tälleklint & Jaenson, 1998).  

A vírus okozta dengue lázat az Aedes szúnyog terjeszti. A betegség azért érdemel különös 
figyelmet, mivel a vektorok ember építette környezettel hozhatók összefüggésbe, és elsősorban 
emberi vérrel táplálkoznak. A betegség egész évben terjed a 25 északi és 25 déli szélességi fok 
között, ahol az elsődleges vektora az Aedes aegypti (szúnyogfajta). Európa szempontjából azért 
érdemel figyelmet, mert egy másik vektor, az Aedes albopictus szintén egyre nagyobb 
területeken jelenik meg; már 10 olaszországi régióban és 15 tartományban figyelték meg. (168) 
Egyelőre azonban Európában nem számoltak be dengue-lázas megbetegedésről. Mindazonáltal 
az éghajlatváltozás következtében jelentős mértékben kitolódhatnak a dengue vírus 
hatóterületének határai. A hőmérséklet közvetlenül befolyásolja a vírus kifejlődésének idejét a 
szúnyog szervezetében, és már viszonylag kis változások is meghatározhatják, hogy terjedni 
kezd-e, vagy sem. 

 
Víz által terjedő és élelmiszer eredetű betegségek 
A víz által terjedő betegségek közé tartoznak a bakteriális és vírusos eredetű hasmenéses 
betegségek, a protozoonok (egysejtű paraziták) okozta betegségek, mint például a giardiasis, 
valamint egyéb vírusos eredetű betegségek és amőbás fertőzések. Az éghajlatváltozás 
következményeként javulnak a baktériumok, legyek, csótányok és társaik túlélési esélyei, és a 
környezeti feltételek jobban elősegítik szaporodásukat, miáltal növekedés várható az élelmiszer 
eredetű fertőzések (pl., Salmonella, cianobaktérium) számában. (168) Az idősoros éghajlati 
minták elemzése és a Cseh Köztársaságból, Dániából, Angliából & Welszből, Észtországból, 
Hollandiából, Skóciából, a Szlovák Köztársaságból, Lengyelországból, Svájcból, és 
Spanyolországból jelentett, laboratóriumi vizsgálat által konfirmált, endémiás salmonella 
fertőzések elemzése során például 6°C-os hőmérsékleti küszöbérték felett lineáris kapcsolatot 
állapítottak meg a környezeti hőmérséklet és a bejelentett salmonellosis esetek száma között. 
Becslések szerint a hőmérséklet a vizsgált országok többségében a salmonellosis esetek mintegy 
30%-ánál játszott szerepet.  

A melegebb, párásabb időjárás meghosszabbítja a legyek szaporodási időszakát, miáltal nő a 
fertőzési arány is. A hőmérséklet fontos szerepet játszik a botulizmust okozó Clostridium 
botulinum növekedésében és toxin termelésében is. A baktériumok növekedése és toxintermelése 
szempontjából az ideális hőmérséklet 30ºC körül mozog. 

 
Áradások és a tengerszintek emelkedése 
Az éghajlatváltozás következtében valószínűleg nő az európai folyók áradásának kockázata is. 
Az áradások egészségi hatásai megjelenhetnek egyrészt az árvizek időtartama alatt, másrészt azt 
követően. Más régiókhoz viszonyítva Európában viszonylag kevés árvízzel kapcsolatos 
halálesetet regisztrálnak. Az 1980 és 2002 között előforduló 260 áradásnak 2 500 áldozata volt.4 
Az árvizekkel kapcsolatba hozható halálesetek száma szoros összefüggésben áll az áradás életet 
veszélyeztető jellemzőivel (gyorsan emelkedő vízszint, a kiáradt víz magas szintje és a gyors 
                                                 
4 EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. Brussels, Université Catholique de Louvain 

(http://www.cred.be/emdat, accessed 27 February 2004). 
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vízfolyás által sodort tárgyak), valamint az áldozatok viselkedésével. Az áradás alatt 
bekövetkezhetnek sérülések (például húzódások, ficamok, tépett sebek és zúzódások), de a 
balesetek legtöbbször inkább az ár levonulása után történnek, amikor a lakosok visszatérnek 
otthonaikba, hogy eltakarítsák a romokat és szemetet. Fertőző betegségek viszonylag ritkán 
fordulnak elő, és általában az áradással sújtott régióban endémiás betegségekre korlátozódnak. A 
legtöbb ilyen betegség a csatornázás hiányának és a hajléktalanná vált emberek átmeneti 
szállásaira jellemző túlzsúfoltságnak tulajdonítható. Egyes vizsgálatok a gyakoribb pszichológiai 
problémák incidenciájának növekedését mutatták ki az áradást követő hosszabb időszakon 
keresztül. Az áradást követően fellépő szorongás és depresszió akár hónapokig, esetleg évekig is 
tarthat, ennélfogva az áradásból eredő tényleges betegségteherre ritkán derül fény. A 2002-es 
drezdai árvíz során két népegészségügyi problémát kellett sürgősen megoldani: (1) a közegészség 
fenntartását; valamint (2) egész kórházak teljes körű kiürítésének problémáját. 

Az európai középhőmérséklet közelmúltban megfigyelt változásaiból arra lehet következtetni, 
hogy az éghajlatváltozás bizonyos egészségi hatásai már valószínűleg érezhetőek. Mindazonáltal 
a lakosság egészségi állapotában az éghajlatváltozás eredményeként bekövetkező változásokat 
jelző indikátorok meghatározásakor megfelelő gondossággal kell eljárni. Ahogyan az a fenti 
leírásból is látható, az akut hatásokra vonatkozó adatok és információk nagy része rendelkezésre 
áll. (168) Egy, az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt korai hatásait vizsgáló EVSZ 
műhelyfoglalkozás résztvevői azonban hangsúlyozták, hogy feltétlenül figyelembe kell venni az 
éghajlatváltozás hosszú távú hatásait is. Bár a világon számos monitorozó rendszer/hálózat 
működik, az emberi egészséggel kapcsolatos kérdések továbbra sem szerepelnek kellő számban 
az ezek által megfigyelt tényezők között. A jövőbeli globális éghajlatváltozás hatásai, valamint a 
társadalmi-gazdasági fejlődés Európa különböző részein minden bizonnyal eltérő módon 
befolyásolja az emberi egészséget. A helyi hatások intenzitása és iránya egyelőre bizonytalan, 
mivel ez idáig nem került sor részletes felmérésekre. Ezért feltétlenül szükséges a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok alapos értékelése/elemzése. 

 

1.3.12. Vegyi anyagok 
H. Wickramatillake 

 

Endokrin diszruptorok 

A tudósok egyre aggasztóbbnak találják, és egyre több vita folyik arról, hogy bizonyos anyagok, 
amelyek akadályozhatják a szervezet endokrin rendszer által irányított működését, káros 
egészségi hatást gyakorolhatnak mind az emberekre, mind a vadvilágra. Az endokrin 
diszruptorok (ED-k) kifejezés különféle vegyi anyagokat takar, ideértve egyes természetes és 
szintetikus hormonokat, természetes növényi alkotóelemeket, peszticideket, monomereket és a 
műanyagiparban használt adalékanyagokat, tisztítószer alkotóelemeket és bomlási termékeket, 
valamint tartósan megmaradó környezeti szennyező anyagokat. A potenciális környezeti 
endokrin diszruptorok közül egyesek a környezetben mindenütt tartósan jelen vannak, és 
átterjednek az országhatárokon is. (170) Az aggodalmak oka elsősorban az egyes vadon élő 
állatokra, halakra és ökorendszerekre gyakorolt káros hatásuk, az endokrin-eredetű emberi 
betegségek növekvő incidenciája, valamint a laboratóriumi állakísérletek során bizonyos 
környezeti vegyi anyagokkal szembeni expozíció eredményeként az állatoknál fellépő endokrin 
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diszrupció. (27) Epidemiológiai vizsgálatok eredményei alapján gyanítható, hogy az endokrin 
diszruptorok a reproduktív egészségre is befolyást gyakorolnak. (171) A legtöbb bizonyíték, 
amely az emberek endokrin diszruptorokkal szembeni sérülékenységét támasztja alá, magas 
expozíciós szinteket tanulmányozó vizsgálatból származik, a tartós, alacsony szintű expozíciók 
hatásait azonban egyelőre homály fedi. Az emberi élet korai szakaszában előforduló expozíciók 
és a felnőttkori funkcionális zavarok közti kapcsolatról különösen kevés ismeret áll 
rendelkezésre. Jelenleg több európai országban is folynak ebben a témában vizsgálatok. Az 
endokrin diszrupció kérdését például az Egyesült Királyság kormánya továbbra is prioritásként 
kezeli, az ezen a területen folyó tevékenységeket az Endokrin Diszrupciót vizsgáló Tárcaközi 
Munkacsoport koordinálja, a Környezetvédelmi, Élelmezésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
vezetésével. (172) Az Egyesült Királyságban az emberi egészség és az ED expozíció közti 
kapcsolatot vizsgáló kutatómunka elsősorban a férfiak reproduktív egészségére irányul. 
Ugyanakkor dán kutatók több szinten is vizsgálták az endokrin diszruptorok reproduktív 
egészségére gyakorolt hatásait. (173)  

Az endokrin diszruptorok emberekre gyakorolt hatásait tanulmányozó vizsgálatok eredményei 
ellentmondóak és nem egyértelműek, melynek következtében a rendelkezésre álló adatokat „nem 
kielégítőnek” tekintik. (27) Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy feltétlenül mélyrehatóbb 
vizsgálatokat kell végezni. A legtöbb bizonyíték magas expozíciós szinteket tanulmányozó 
vizsgálatokból származik, a tartós, alacsony szintű expozíciók hatásait azonban egyelőre homály 
fedi. Az emberi élet korai szakaszában előforduló expozíciók és a felnőttkori funkcionális 
zavarok közti kapcsolatról különösen kevés ismeret áll rendelkezésre. R. Sharpe és munkatársai 
korai kutatásaik során felfedeztek egy potenciális mechanizmust, amelynek működése 
következtében az élet korai szakaszában elszenvedett ED expozíció felnőttkorban reproduktív 
rendellenességeket és kóros elváltozásokat okozhat a férfiaknál. (172) A közeljövőben várható 
egy, az Egyesült Királyság kormánya és a gyártóipar által közösen finanszírozott jelentős 
kutatóprogram lezárulása. A program keretein belül végrehajtásra kerültek olyan projektek is, 
amelyek célja az Egyesült Királyság férfi lakosságának reproduktív egészsége terén 
megfigyelhető tendenciák felmérése, és az ED expozíció és a reproduktív egészség közötti 
kapcsolat intenzitásának meghatározása. (174) Európában a hererák incidenciája gyorsan 
növekszik. Számos területen megfigyelhető a spermiumok számának és mozgásképességének 
csökkenése, és morfológiai tulajdonságainak romlása. Az endokrin diszruptor hatást kifejtő vegyi 
anyagok a feltételezések szerint befolyásolják a férfiak reproduktív egészségét. (171) 

Az ED expozícióval potenciálisan összefüggő egészségi hatások közé tartoznak az alábbiak: 
emlő-, prosztata- és hererák; csökkent ondómennyiség és minőség; és a viselkedési/mentális, 
immun- és pajzsmirigy működés károsodása gyermekeknél. Az ED expozícióval potenciálisan 
összefüggő ökológiai hatások közé tartoznak a módosult nemi differenciálódás, a szaporító 
szervek deformitásai, módosult immun működés és módosult populációs szintek. Ezek a hatások 
egyaránt megfigyelhetők gerincteleneknél, halaknál, kétéltűeknél, hüllőknél, madaraknál és 
emlősöknél. 

Mindazonáltal mindkét terület tekintetében általában hiányoznak a konkrét expozíciókra 
vonatkozó adatok, a hatásmechanizmusok meghatározása nem kielégítő, és egyéb tényezők (pl. 
étrend) is szerepet játszhatnak, ami megnehezíti az expozíció és az abból eredő hatás közti 
közvetlen ok-okozati kapcsolat kimutatását. Az endokrin diszruptorok potenciálisan káros 
egészségi és ökológiai hatásait illetően a nemzeti és nemzetközi hatóságok által kifejezett 
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aggodalmak nyomán két IPCS projekt kerül végrehajtásra, amelyeknek célja ezeknek a 
kérdéseknek globális szinten való vizsgálata. 

 

Tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

Az EVSZ és a Nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 
egyezmény (LRTAP) közös munkacsoportja értékelte a tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokkal (POP) szembeni emberi expozícióról rendelkezésre álló bizonyítékokat. (175) Az 
értékelés eredményének összefoglaló ismertetését az alábbiakban közöljük. 

Pentaklórfenol – A pentaklórfenol egészségi hatások szempontjából való jellemzése szerint a 
szájon át történő alacsony szintű tartós expozíciónak számos egészségi hatása lehet. Ezek közül 
néhány foglalkozási expozíció eredménye. Sok más POP-hoz hasonlóan ez az anyag is képes 
nagy távolságokra eljutva beépülni az élelmiszerekbe és a vízbe. (175) 

 
DDT – Egyes területeken még mindig magas koncentrációban van jelen, például az északi 
sarkvidéken élő eszkimó lakosság esetében, az Aral tó vidékén és a közép-ázsiai 
gyapotültetvényeken. 

Hexaklórciklohexánok – A környezetben nagy telepekben található. Az egészségi kockázatok 
vizsgálata során jó néhány, a szájon át való γ-HCH expozícióhoz kapcsolható egészségkárosító 
hatást azonosítottak. Az LRTAP források esetében a szájon át való bejutás a legáltalánosabb. 
Tekintve az adatok ellentmondásos voltát, és különösen az emberi egészségre káros expozíciós 
szintet, a HCH lehetséges kockázati tényezőnek tekinthető az LRTAP révén. (175) 

Hexaklórbenzol (HCB) – A HCB legnagyobbrészt ma is hulladékégetésből származó 
szándékolatlan emisszió formájában, valamint különféle gyártási folyamatok melléktermékeként 
jut a környezetbe. Az élelem a legjellemzőbb expozíciós forrás az LRTAP-ból eredően. 

Heptaklór – Úgy tűnik, hogy a lakosságot általában véve nem fenyegeti az országhatárokon 
átterjedő légszennyezőkkel a környezetbe jutó heptaklór, bár a nagy terhelésnek kitett csoportok, 
például egyes szoptatott csecsemők és az északi sarkvidék eszkimó lakossága esetében kockázati 
tényezőként szerepelhet. (175) 

Dioxin és dioxin-szerű PCB-k – Mivel az emberi expozíciós szintek gyakran meghaladják a 
tolerálható napi bevitelt, a bizonyítékok a lakosságot érő egészségkárosító hatások fokozott 
kockázatának fennállására utalnak, különösen szoptatott csecsemők és a lakosság bizonyos 
étrendet követő csoportjai esetében. 

PCB-k – Mivel az emberi PCB expozíció, ideértve mind a dioxin-szerű, mind a nem-dioxin-szerű 
egyedeket, elérheti a csecsemőknél jelentkező idegrendszeri fejlődési hatások érvényesüléséhez 
szükséges legalacsonyabb megfigyelhető szintet, a bizonyítékok azt mutatják, hogy a jelenlegi 
expozíciós szintek fokozott egészségi kockázatot képviselnek. (175) Mindazonáltal nehéz 
meghatározni, hogy mely egyedek felelősek az egyes hatásokért. A PCB-k a szennyezett levegő 
egyik összetevőjeként szintén eljuthatnak nagy távolságokra. 
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Poliaromás szénhidrogének (PAH) – A belélegzésre és foglalkozási expozícióra vonatkozó 
vizsgálatokon alapuló bizonyítékok arra utalnak, hogy fokozottan fennáll az egészségkárosító 
hatások, elsősorban a tüdőrák kockázata. A tüdőrák LRTAP-nak tulajdonítható, az élettartam 
során érvényesülő többlet kockázata a helyi körülményekből eredő expozíció kockázatához 
viszonyítva alacsony. (175)  

Az elmúlt évtizedekben a legfontosabb tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok közül jó 
néhánynak a koncentrációja csökkent előállításuk és felhasználásuk visszaesésének 
köszönhetően, illetve betiltásuk és egyéb korlátozások következtében. A HCB jól példázza a 
közelmúltban bekövetkezett csökkenő tendenciát, valamint a csökkent emisszió és az anyatejben 
mérhető alacsonyabb koncentráció közti kapcsolatot. (27) A HCB potenciális emberi karcinogén. 
A veszélyes vegyi anyagok jelenléte az anyatejben rendkívül aggasztó, hiszen a csecsemők 
különösen érzékenyek a vegyi anyagokra már alacsony dózisban is, és a legtöbb esetben az 
anyatej a fő táplálékuk. Bár a jelenleg a tartósan megmaradó szerves szennyező anyag 
kategóriába sorolt egyes vegyi anyagok környezeti koncentrációja csökkent, a csoport 
valamennyi tagjáról ez nem mondható el. A PCB koncentráció például továbbra is elég magas 
több északi sarkvidéki területen ahhoz, hogy esetleges ökológiai károkat okozhasson. (176) 
Emelkedett PCB szinteket mutattak ki az anyai terhességi szérumban a Faroe szigeti lakosságnál, 
ahol az expozíciós szintek 3-4-szer akkorák, mint az USA-ban, Hollandiában, Németországban 
és Észak Quebec-ben folytatott vizsgálatok során mért szintek. (27) 
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1.4. A gyermekek egészsége és a környezet 
H. Wickramatillake, L. Nemer. G. Tamburlini 

 

A gyermekek súlyos árat fizetnek a környezet elhanyagolásáért. A környezeti eredetű 
egészségügyi problémák aránytalanul nagymértékben a kisgyermekeket sújtják. (177) Az EVSZ 
becslése szerint a környezeti kockázati tényezőknek tulajdonítható globális betegségtehernek 
több, mint 40%-a az öt évesnél fiatalabb gyermekeket terheli, akik a világ lakosságának 
mindössze 10%-át teszik ki. A gyermekek egészségét különféle fizikai ágensek, és több, mint 15 
000 szintetikus vegyi anyag fenyegeti, amelyeknek szinte mindegyikét az elmúlt ötven év során 
hozták létre. (178) Ezen felül a fejlődő szervezet több okból kifolyólag érzékenyebb a környezeti 
szennyező anyagokra, ideértve a nagyobb mérvű és tartósabb expozíciót, és a különleges 
hajlamosító körülményeket. A gyermekek a fogamzástól a serdülőkorig különösen sérülékenyek 
a környezeti szennyező anyagokkal szemben, hiszen növekedésük és fejlődésük idején 
anyagcsere útjaik még éretlenek, testsúlyukhoz viszonyítva nagyobb a rájuk nehezedő környezeti 
terhelés, és esetükben hosszabb idő áll rendelkezésre a krónikus betegségek kialakulására, 
amelyek esetenként csak évtizedek múltán jelennek meg. Ezen felül a gyermekeknél sajátságos 
expozíciós hatások érvényesülnek annak a környezetnek a specificitása következtében, ahol 
élnek, tanulnak, játszanak és dolgoznak, és amelyre nincsen közvetlen behatásuk.  

Fokozott aggodalomra ad okot az asztma soha nem látott mértékben emelkedő előfordulási 
gyakorisága, egyes gyermekkori rákfajták növekvő tendenciája, a sérülések, balesetek 
nagymérvű hozzájárulása a betegségteherhez, valamint egyes, a környezetben szinte mindenütt 
megtalálható anyagok idegrendszert, immunrendszert károsító, és az endokrin rendszer 
működését gátló toxikus hatása. A gyermekek egészségi állapota szoros kapcsolatban áll a levegő 
és víz minőségével, a táplálkozással, az oktatási és nevelési körülményekkel, és a testmozgással. 
(10) A légúti betegségek hagyományosan a legelső helyen állnak a fiatalkori morbiditás terén, 
ami a kültéri és lakóbelsőtéri levegő jelentős mértékű szennyezettségét tükrözi. 

Bár összességében az Európai Régióban a gyermekek egészségi állapota kielégítő, és folyamatos 
javulást mutat, ennek ellenére továbbra is léteznek aggasztó problémák. (178) Ma már a legtöbb 
európai gyermek számára megadatott a minden eddiginél jobb étel, tisztább víz, fejlettebb 
betegségmegelőzési intézkedések (például védőoltások), és magasabb életszínvonal. Azonban új 
társadalmi problémák merültek fel, mint például a gyermekmunka (ideértve annak 
legveszélyesebb formáit is), család nélkül élő gyermekek, és a gyermekek bevonása törvénytelen 
tevékenységekbe. (179) Ugyanakkor léteznek a gyermekeket veszélyeztető láthatatlan 
fenyegetések is, mint például a fertőzött levegőben, vízben, élelmiszerben, talajban és 
földfelszínen, valamint a fogyasztási javakban található szennyező anyagok. Nyilvánvaló tehát, 
hogy az európai gyermekek és serdülők egészsége terén számos feladat vár megoldásra, és az 
EVSZ teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy segítséget nyújtson a kormányoknak a 
fiatalabb generációt fenyegető egészségi kockázatok kiküszöbölése érdekében. (180)  

További problémát jelent ugyanakkor egyes, korábban már eltűnőben lévő betegségek 
visszatérése, mint például a diftéria és a tuberkulózis, az olyan krónikus betegségek előfordulási 
gyakoriságának emelkedése, mint az asztma és az allergiák, valamint a kábítószer-fogyasztásból, 
balesetekből és elmebetegségekből eredő addicionális betegségteher. A legtöbb nyugat-európai 
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országban csökken a csecsemőhalandóság, a kevésbé fejlett országokban és a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok esetében azonban nem tapasztalható e téren javulás, illetve a csökkenés 
csak kis mérvű. (178) A kevésbé kedvező tendenciát felmutató országok és társadalmi csoportok 
esetében az akadályozó tényezők közé tartozik a jóléti rendszerek széthullása, a közegészségügyi 
rendszerek hatékonyságának csökkenése, a gazdasági válság, a gyengülő társadalmi kohézió, és a 
fizikai környezet egyre nagyobb mérvű szennyezettsége és károsodása. A fegyveres konfliktusok 
közvetlen és közvetett következményei, az egyre inkább terjedő gyermekmunka és a kiskorúak 
szexuális kizsákmányolása szintén szerepet játszik az Európai Régió egyes területein élő 
gyermekek életminőségének és egészségügyi körülményeinek romlásában. 

Az Európai Régió tagállamaiban élő fiatalok egészségi állapotát illetően igen nagy eltérések 
tapasztalhatók. Európa egészségi profilja teljesen eltérő képet mutatna, ha az egyes országok 
lakosságának egészségi szempontból leghátrányosabb helyzetben lévő 20%-a elérné a legjobb 
helyzetben lévő 20%-ra jellemző egészségi állapotot. (180) Ezeket az eltéréseket az egészségügyi 
indikátorok is tükrözik. A Régió különböző területein a gyermekeknek eltérő az esélyük arra, 
hogy egészségesen szülessenek, és túléljék első életévüket. A legfrissebb adatok szerint a Régió 
hat országában a csecsemőhalandóság még mindig 20 felett van 1000 élveszületésre vetítve. 
Ezzel szemben 30 országban 1000 élveszületésre vetítve 10-nél alacsonyabb csecsemőhalálozási 
arányt regisztráltak. Az öt éves kor előtti halál valószínűsége terén is igen nagyok az eltérések. 
Az 1000 élveszületésre vetített halálozási arány 5 és 50 közötti skálán mozog, azaz 1.000 
gyermek közül átlagosan 6 hal meg öt éves kora előtt az EU-ban, 15 a CSEC-ben, és 26 a FÁK-
ban. (180)  

Az Európai Régió keleti része, ahogyan azt már említettük, eltérő képet mutat. Az elmúlt néhány 
évben a FÁK-ban a gyermekek egészségi mutatóit hanyatló tendencia jellemezte. Az Orosz 
Föderációban például a <14 éves gyermekek esetében az összmorbiditás az elmúlt évtizedben 
másfélszeresére nőtt. (10) A Belarusz Köztársaságban 1987 és 2001 között a gyermekek körében 
a megbetegedési arány a betegségkategóriák többségében emelkedett, és folyamatosan nőtt a 
krónikus betegségben szenvedő gyermekek száma is. A legmagasabb morbiditási arányokat a 
rendkívül hátrányos ökológiai feltételekkel bíró területeken élő gyermekeknél regisztrálták. A 
Moldovai Köztársaságban a gyermekintézményeket látogató, illetve iskolás gyermekek egészségi 
indikátorai romlottak. Hasonló tendencia figyelhető meg más FÁK tagállamokban is. 
Üzbegisztánban 2001-ben  a légúti betegségek a <14 éves gyermekek esetében az összmorbiditás 
27%-át tették ki, és egyes területeken ez az arány elérte a 36%-ot is. Örményországban 1998-ban 
a légúti betegségek az összes megbetegedés 44,2%-át képviselték, és ez az arány 2001-re 46%-ra 
nőtt.  

 

1.4.1. A gyermekeket veszélyeztető környezeti kockázatok 

Születésüktől serdülőkorukig a gyermekek idejük legnagyobb részét házakban, napközi 
otthonokban, játszótereken és iskolákban töltik. Az ezek közt a körülmények közt érvényesülő 
egészséget veszélyeztető tényezők az éghajlat, társadalmi-gazdasági fejlettségi szint, kulturális 
jellemzők, építőanyagok és jogszabályok függvényében nagymértékben eltérhetnek. A leginkább 
aggasztó problémák az alábbiak: a nem megfelelő levegőminőség; veszélyes építőanyagok és 
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nem biztonságos építési előírások; a bútorokból, kézműves anyagokból és játszóterek 
felszereléséből eredő vegyi és biológiai szennyező anyagok; sugárzás; zaj.(180)  

A belsőtéri levegő minősége meghatározhatja az egészségi kockázat szintjét. Még a legfejlettebb 
országokban is számos öreg és nem megfelelően karbantartott köz- és magánépület található, és a 
nem kielégítő levegőminőség meglehetősen általános jelenség, főleg az iskolaépületekben. (180) 
A belsőtéri levegőszennyezettséget okozhatja például a fűtés céljára használt biomassza, vagy a 
kályhák nem megfelelő működése, és az elégtelen szellőzés. A dohányfüst expozíció széles 
körben jellemző mind a magánházakban, mind pedig azokban a középületekben, ahol nincsen 
megtiltva a dohányzás. A külvárosi vagy vidéki területeken a házak a nem megfelelő 
építőanyagok felhasználása és a tüzelőanyag szűkössége miatt nem feltétlenül biztosítanak 
megfelelő védelmet a hőség vagy hideg ellen. Az azbeszt jelenléte számos iskola beltéri 
levegőjében szintén aggodalomra ad okot. Sok millió iskolás gyermek, és az iskolában dolgozók 
egyaránt ki vannak téve az elöregedett azbeszt hatásának. (180) A festékekben, falakban, a fából 
készült tárgyakban és ablakkeretekben jelentős mennyiségű ólmozott anyag található. Az ólom 
általában a legfontosabb veszélyforrás a gyermekekre nézve azokban az országokban, ahol az 
ólomtartalmú festékeket szerteágazóan alkalmazzák. A nyirkosság kedvez a penész 
kialakulásának, és kockázati tényezőnek számít az asztma és a légúti betegségek tekintetében. A 
nem biztonságos építési normák és anyagok mérgezéshez és balesetekhez vezethetnek. Mérgezés 
következhet be veszélyes anyagok nem megfelelő tárolása, gyógyszerek helytelen beadása vagy 
gyógyszerekkel, vegyi anyagokkal, petróleum termékekkel és kézműves anyagokkal szembeni 
expozíció következtében. A balesetek leggyakoribb okai a nem biztonságos épületek, elektromos 
vezetékek és játékok, biomassza nem biztonságos módon való égetése, stb. 

A vegyi anyagokkal való szennyeződés eredhet az épületeken belülről, vagy kívülről is. A 
bútorok és háztartási termékek tartalmazhatnak illékony szerves vegyületeket. Illékony szerves 
vegyületeket kibocsáthatnak az irodai eszközök is (pl. fénymásolók), grafikai és kézműves 
anyagok, festékek, tisztítószerek, stb., miáltal ezek az anyagok magas koncentrációban találhatók 
meg a beltéri levegőben. Az illékony szerves vegyületekkel szembeni tartós expozíciók rákot 
okozhatnak. A padló fontos mikro-környezet a csecsemők és kisgyermekek számára, akik 
általában sok időt töltenek a játszótereken vagy a padlón fekve, mászva vagy járkálva. (178) 
Mind a padló felülete, mind a padlóközeli levegőréteg különféle vegyi és biológiai szennyező 
anyagok fő forrása. A szőnyegek, takarók és matracok egy sor allergénnek adnak otthont, 
amelyek közül a házpor atka a legfontosabb belsőtéri allergén. Egyes felületi szennyező 
anyagokban peszticid maradványok és az új szintetikus szőnyegekből származó formaldehid 
található. A gyermekek számos (kültéri) levegőben lévő szennyező anyag különféle keverékeinek 
vannak kitéve, attól függően hogy milyen közel találhatók szennyező anyagokat kibocsátó ipari 
üzemek, erőművek, légi forgalommal terhelt területek, stb. Egyes kültéri szennyező anyagok a 
lakóbelsőterekben is megtalálhatók. A légszennyező anyagok bejutnak a vízbe és talajba is, és a 
vízzel és élelemmel bekerülhetnek az emberi szervezetbe. 

Számos egyéb fontosabb szennyező anyag mikrobiológiai forrásokból (levegő, élelem és víz) és 
vegyi anyagokból származik. Az ivóvízben fellelhető toxikus vegyi anyagokkal kapcsolatos 
egészségi kockázat eltér a mikrobiológiai szennyezettségből eredő kockázatoktól. A vegyi 
anyagok általában nem fejtenek ki akut hatást. A nitrát nagy koncentráció esetén veszélyes lehet, 
mivel nitritté alakulhat, amely methemoglobinemiát okozhat. A kisgyermekek hemoglobinja 
különösen sérülékeny, és ha a testsúlyukhoz viszonyítva nagy mennyiségű vizet fogyasztanak, 
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fokozottan fennáll a methemoglobinemia veszélye. (178) Az egyéb gyakori víz-, talaj- és 
élelmiszer szennyező anyagok közé tartoznak a szerves vegyi anyagok, ideértve a peszticideket 
is.  

A gyermekek egészsége szempontjából az iskolai környezet is veszélyforrás lehet. Az iskolák 
esetleg olyan régi ipari telepek közelében helyezkedhetnek el, amelyek ismeretlen emissziós 
forrásként működhetnek, vagy ahol különféle hulladékok találhatók. Vidéki területeken az 
iskolák gyakran használnak kis magánkutakat, amelyek lehetnek ólommal vagy peszticidekkel 
szennyezettek. Az iskolaépületen kívüli játszótér talaja tartalmazhat ólmot, amelynek 
koncentrációja a forgalmas utak közelében meglehetősen magas is lehet. A gyermekek toxikus 
kézműves termékeket használhatnak, míg a nem toxikus kellékek lenyelés vagy a célnak nem 
megfelelő használat esetén okozhatnak egészségi problémákat. A játszásra használt területeken 
lehetnek toxikus anyagok. A játékszerek tartalmazhatnak ftalátokat. A fából készült játszótéri 
mászókákat, eszközöket gyakran kezelik toxikus hatású arzén-, pentaklórfenol- és krómtartalmú 
tartósító szerekkel. Kisebb térben, szűkös helyen bármilyen embercsoport esetében, legyen az 
csak néhány tagú, vagy nagyobb, általános kockázati tényező a biológiai szennyezettség. Az 
iskolák és napközi otthonok különösen veszélyeztetettek a zsúfoltság és az óvódás és iskolás 
korú gyermekek közt igen gyakori fertőző betegségek következtében. A biológiai szennyeződést 
elősegítheti a magas viszonylagos páratartalom és a nem megfelelően karbantartott 
légkondicionáló berendezések. 

Az ionizáló sugárzás és ultraibolya fény (UV) terhelés szintén egészséget veszélyeztető tényező. 
Bár a radioaktív csapadékból és orvosdiagnosztikai berendezésekből eredő jelentősebb ionizáló 
sugárzás terhelés konkrét környezetre és körülményekre korlátozódik, a radon expozíció 
meglehetősen gyakori a magán- és középületekben, és a háttérsugárzás legnagyobb része ebből 
származik. Az UV fény expozíció meglehetősen széles körben érvényesül, bár nagymértékben 
függ a tengerszint feletti magasságtól és attól, hogy védekeznek-e az emberek a napfény ellen. 
Az elektromágneses mezőkkel szembeni expozíció a magánlakásokban és középületekben 
mindenütt fennáll, és kültéren is általános. A lakókörnyezetben, iskolákban, napközi 
otthonokban, különösen külvárosi területeken gyakran előfordul küszöbértékeket meghaladó 
zajterhelés, amely adódhat az épületeken belül keletkező zajból (például a gyermekek kiabálása, 
játékok, berendezések használata, stb.), és kívülről, a nagy közúti forgalomból, ipari 
tevékenységekből vagy építkezésből, útépítésből vagy javításból, közeli vasúti vagy légi 
forgalomból. 

A gyermekek sok időt töltenek utazással vagy ingázással. Manapság a gyermekek közlekedési 
expozíciója, különösen városi környezetben, jó példa arra az összetett helyzetre, amikor egy 
időben érvényesül számos olyan egészségkárosító tényező hatása, amelyekkel szemben a 
gyermekek sérülékenyebbek, mint a felnőtt lakosság. Ezek a kockázati tényezők 
érvényesülhetnek a járműveken belül (belsőtéri levegő) vagy kívül is (pl. levegőszennyezettség, 
balesetek, zaj stb.). A túlsúlyosság és elhízás jelentős mértékben terjed az iskolás gyermekek 
körében, és a testmozgás hiánya, az étrend hatásával párosulva, az elhízás egyik fő kockázati 
tényezője. (181) Egyes jelek arra utalnak, hogy a gyermekek fizikai aktivitásának általános 
fokozása, például az autózás helyett gyaloglás vagy kerékpározás, és játék révén hatékonyabb 
lehet, mint a testnevelés keretében végzett strukturált fizikai tevékenység vagy a 
versenysportok.(182)  
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A foglalkozási kockázati tényezőkkel szembeni expozíció komoly problémát jelent. Jelenleg több 
millió serdülőt foglalkoztatnak törvényes keretek közt Európában.(178) Ugyanakkor rengeteg 
társuk, ideértve hét-nyolc éves gyermekeket is, végez különféle mezőgazdasági tevékenységeket, 
vagy dolgozik kereskedelmi és ipari létesítményekben, amely a munkavállalási életkorra 
vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabályokat, és foglalkozás-egészségügyi és biztonsági 
előírásokat egyaránt sérti. (183) A migráns gyermekeket egyre gyakrabban veszik igénybe 
illegális tevékenységek folytatása céljára, amelyek közül egyesek rendkívül veszélyesek, vagy 
egyértelműen károsak a gyermekekre és serdülőkre. Sok ezer serdülő lányt és fiút csempésznek 
be illegálisan számos európai országba, és kényszerítenek szexuális szolgáltatások nyújtására. 
(178) A munkahelyi veszélyeztető tényezők nem különböznek azoktól, amelyeknek a felnőtt 
munkások ki vannak téve, a fiatalok azonban kevésbé tapasztaltak, vagy nincsenek feltétlenül 
tudatában a kockázatoknak, kevésbé hajlanak arra, hogy tájékozódjanak a biztonsági 
előírásokról, és be is tartsák azokat, és esetükben kisebb a valószínűsége annak, hogy szakmai 
képzésben részesülnek. 

A dolgozó gyermekeket számos olyan kockázati tényező veszélyezteti (pl. veszélyes gépek, 
lezuhanó tárgyak, peszticidek, vegyi anyagok, kizsákmányoló munkaadók, stb.), amely esetleg 
súlyosan károsíthatja az egészségüket. (184) Ezeken az egészségi kockázatokon felül a fizikai 
munkavégzés miatti fáradtság önmagában is stresszt jelent szervezetük számára, és hozzájárulhat 
betegségek kialakulásához. A 11. táblázat azokat a foglalkozási kockázatokat mutatja be, 
amelyek veszélyeztetik a gyermekek és serdülők egészségét. (17) A fizikai és pszichikai 
traumának és betegségeknek leginkább kitett gyermekek és serdülők azok, akik a szex és 
pornográfia iparban dolgoznak, és akik közül sokat valójában elraboltak, és rabszolgaként 
dolgoztatnak. (17) 

 

11. táblázat Gyermekeket és serdülőket veszélyeztető foglalkozási kockázatok 

Foglalkozási ágazat Kockázati tényezők 
Mezőgazdaság Peszticidek, műtrágyák, fertőző ágensek, balesetek, 

izomsérülések, munkaidő 
Építőipar Balesetek, azbeszt, szilikon por, ólom, zaj 
Autójavítás Izocianátok, ólom, motor emissziók, balesetek 
Éttermek Tisztítószerek hatóanyagai, dohányfüst, zaj, több műszakos 

munka, stressz 
Benzinkutak Benzol, ólom 
Ácsmunka Oldószerek, formaldehid, fűrészpor, balesetek 
Textil-, festőüzemek és 
tisztítók 

Benzol, anilin, metanol, egyéb vegyi anyagok 

Ruhakészítő ipar Fény, monoton munka, ergonómiai tényezők, kézsérülések 
Bőripar Króm, cserzőanyagok 
Hegesztés Gázok, szemsérülések 
Kerámia- és üveggyártás Ólom, szilikon, hő- és égési sérülések 
Bányászat Szénpor, azbeszt, egyéb ásványi porok, balesetek, gázok 
Beltéri munka Por, füst, vegyi anyagok, gázok, zaj és balesetek 
Kültéri munka Hőmérsékleti változások, légszennyező anyagok, zaj, 

balesetek 
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Sexipar Szexuális visszaélések, balesetek, nemi úton terjedő 
betegségek, ideértve a HIV-et, gyilkosság, alkohol, 
cigaretta 

Forrás: WHO, 2003 (17) 

 

Nem ellenőrzött veszélyes hulladéklerakók szerte a világon léteznek. Ezek lehetnek hulladék 
tároló és kezelő létesítmények, ideértve a hulladéklerakó telepeket, régi ipari üzemek, hulladék 
újrafeldolgozó létesítmények és illegálisan kibocsátott szennyvizek. A veszélyes hulladékot 
tartalmazó helyek egy további csoportját a katonai létesítmények képezik, ideértve a nukleáris 
kísérleti telepeket is. A gyermekek esetében a veszélyes hulladékok hatása érvényesülhet a 
talajvízen, felszíni vizeken, ivóvízen keresztül, felszíni olajszennyeződések, visszamaradt 
anyagok, ehető növények és állatok révén. A gyermekek gyakran különösen érdekesnek találják 
a szemétlerakó helyeket, és előszeretettel játszanak ilyen helyeken. (178) 

 

1.4.2. A környezeti kockázatok hatása a gyermekek egészségére 

A gyermekeket veszélyeztető környezeti kockázatokról szóló előző részben áttekintést adtunk 
azokról a veszélyeztető tényezőkről, amelyeknek a gyermekek mindennapi életük során ki 
vannak téve. Ezek közül egyes tényezők (pl. az ólom) egészségi hatásai jól ismertek, mások 
esetében azonban csak gyanítjuk az egészségkárosító hatás fennállását. 

Asztma, allergiák és légzőszervi egészség 

Számos bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy az iparosodott országokban nő az asztma 
előfordulási gyakorisága. Az asztma és az allergiák a leggyakoribb gyermekkori krónikus 
betegségek. A Gyermekkori Asztma és Allergiás betegségek Nemzetközi Felmérése (ISAAC) 
során globális szintű epidemiológiai adatokat gyűjtöttek a gyermekkori asztma, allergiás rhinitis 
és atopiás ekcéma előfordulásáról. Az ISAAC felmérés az egyes országok közt 15-szörös 
különbséget mutatott ki az asztma terén a felmérést megelőző 12 hónapban 13-14 éves 
gyermekek körében, és az egyes országokban az alábbi értékeket tapasztalták: Albánia, 
Görögország, Románia és az Orosz Föderáció 2,1% - 4,4%, Írország és az Egyesült Királyság 
29,1% - 32,2%. Európában is eltérőek voltak a nehézlégzés prevalenciájának értékei, a 
legalacsonyabb arányt Albániában (2,6%), Romániában (3%) és Grúziában(3,6%) találták, a 
legmagasabbat pedig Máltán (16%), Írországban (29,1%) és az Egyesült Királyságban (32,2%).  

A FÁK-ban a gyermekeknél a bronchialis asztma és egyéb allergiás betegségek arányának 
növekedését állapították meg: a megbetegedések sokkal nagyobb számban fordulnak elő az ipari 
régiókban, ahol a légkör igen szennyezett, valamint az ipari üzemek és nagyforgalmú utak 
közelében. Az Orosz Föderációban a bronchialis asztmában szenvedő gyermekek száma 2,5-
szeresére nőtt 1991 és 2001 közt. (10)  

Több vizsgálat során is megfigyelték a zihálás és asztma gyakoriságában Európában bekövetkező 
változást. (185) Általánosságban az epidemiológiai kutatások azt mutatták, hogy a nyugati, 
iparosodott és jóléti társadalmakban viszonylag magas a megbetegedések aránya és növekvő 
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tendencia a jellemző. Kelet-Európában a megbetegedések aránya általában alacsonyabb. (178) 
Bár a genetikai tényezők egyértelműen közrejátszanak a gyermekek asztmára való hajlamának 
kialakulásában, meggyőző bizonyítékok támasztják alá a környezeti tényezőknek az atopiás 
betegségek megjelenése terén betöltött fontos szerepét, arra utalva, hogy ez esetben a gének és a 
környezet kölcsönhatása érvényesül. (186) Számos különböző éghajlati jellemzőkkel rendelkező 
területen végzett vizsgálat eredményei alapján, amelyek során az asztmás gyermekek 
szenzibilizációja mért allergénekkel volt összefüggésbe hozható, feltételezik, hogy az allergén 
expozíció is alapvető szerepet játszik az asztma tekintetében. (178) Az asztmás gyermekek és 
serdülők többsége allergiás érzékenységet tanúsít a belélegzett allergénekre. Egybehangzó 
bizonyítékok utalnak arra, hogy a tüdőfunkció kis mértékű, de szignifikáns romlása 
összefüggésbe hozható a születés előtti és utáni, valamint gyermekkori passzív füst expozícióval. 
(178) A biomassza tüzelőanyagok belsőtéri használata és az akut alsó légúti fertőzések közti 
kapcsolat egyértelműen kimutatható a fejlődő országokban. A légúti betegségekről, különösen a 
gyermekkori tüdőgyulladásról megállapították, hogy ok-okozati összefüggésben állnak a bio 
tüzelőanyagok égéséből származó részecske expozícióval. (178)  

A beltéri környezetben fellelhető, a gyermekek egészségét befolyásoló tényezők egyrészt az 
otthoni, másrészt az iskolai körülményekből adódnak. A gyermekek egészségére ható további 
tényezők közé tartozik a családorvosi ellátás színvonala, a szülők esetleges káros szokásai, és az 
oktatási folyamat. Az iskolák egészségügyi és higiéniai állapota különösen kedvezőtlen hatást 
gyakorolhat a gyermekek és serdülők egészségére. Számos FÁK országban súlyos probléma a 
központi fűtés és vízellátás hiánya okozta nem megfelelő mikroklíma mind otthon, mind a 
bölcsődékben, óvodákban, napközi otthonokban és iskolákban. (10) Az iskolákban problémát 
jelent mind a természetes, mind a mesterséges megvilágítás nem megfelelő volta is, amely a 
gyermekeknél szembetegségekhez vezethet. Ezen felül a nagy mérvű szegénység következtében 
sok gyermek lakáskörülményei meglehetősen rosszak. A fosszilis és biomassza tüzelőanyagok 
égetése miatt a lakások levegője erősen szennyezett. Mindezen tényezők káros hatást 
gyakorolnak az egészségre, hozzájárulva elsősorban a légúti betegségek számának 
növekedéséhez. (10) 

A kültéri szennyező anyagok szerepe az allergiás betegségekben nem bizonyított. Mivel a 
legtöbb vizsgálat során a környezeti levegő átlagos szennyező anyag koncentrációi erős 
korrelációt mutatnak, az epidemiológiai vizsgálatokban nehéz meghatározni az egyes szennyező 
anyagok relatív hatását. Egybehangzó bizonyítékok támasztják alá ugyanakkor a porral 
szennyezett levegővel szembeni tartós expozíció és a gyermekek légzőszervi egészsége közti 
összefüggést Európában. (187) A környezeti NO2 koncentráció kis mértékű emelkedése 
összekapcsolható a bronchialis hiperreakciót mutató gyermekek alsó légúti tüneteinek 
megjelenésével, valamint a teljes szérum IgE viszonylag magas szintjével. (89) Mérsékelt és 
magas környezeti NO2, SO2, és por koncentrációnak hosszú távon kitett gyermekeknél erősödtek 
a felső légúti tünetek. (188) Az ózon csökkentheti a tüdőfunkciót, fokozhatja a légutak 
reaktivitását, a tüdő gyulladását, erősítheti a légúti tüneteket, és egészséges felnőttek és 
gyermekek esetében egyaránt csökkentheti a testmozgási képességet. Az összes szennyező 
anyagot együttesen vizsgálva elmondható, hogy több keresztmetszeti vizsgálat is összefüggést 
állapított meg a fokozottan forgalmas közutak miatti terhelés és a légúti tünetek előfordulási 
gyakoriságának növekedése között. (189) Általánosságban azonban a környezeti 
levegőszennyezettség expozíció a Nyugat-Európában jellemző koncentrációk mellett nem ad 
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kielégítő magyarázatot az asztma előfordulási gyakoriságának az elmúlt néhány évtizedben 
megfigyelt növekedésére. (190) 

A belsőtéri vagy környezeti levegőben lévő vegyi anyagok több akut hatással járnak, és egyéb 
betegségek kialakulását is elősegítik (pl. környezeti dohányfüsttel kapcsolatos és légúti 
betegségek). A környezeti ólom expozíció szintén érinti a gyermekeket. A FÁK-ban súlyos 
problémát jelent, hogy az ólmozott benzin használata következtében megemelkedett a légköri 
levegő ólom szintje. Az ólom expozíció különösen a gyermekek szempontjából veszélyes, mivel 
az emelkedett ólom koncentráció közvetlenül hat egészségükre és fejlődésükre. (10) 

 

Idegrendszeri fejlődési zavarok 

Számos anyag környezeti expozíciója összefüggésbe hozható fejlődési rendellenességekkel, 
amelyek közül sok az idegrendszert érinti. A neurotoxikus anyagok általában közvetlenül az 
idegrendszer sejtjeire gyakorolnak toxikus hatást, ezáltal károsítva az idegrendszert. Ezen a téren 
a jelenlegi ismereteink korlátozottak, mivel a veszélyes anyagok okozta terhelés következményei 
nem minden esetben nyilvánulnak meg azonnal, és mivel a fejlődési neurotoxicitás értékelése 
nem kötelező előírás a vegyi anyagok normál bevizsgálása során. (178) Ugyanakkor az agy 
fejlődésének biokémiai rejtelmeit még csak most kezdik megfejteni, és a neurotoxikus 
anyagokról és hatásmechanizmusukról birtokolt ismereteink egyelőre meglehetősen 
korlátozottak. 

A neurotoxikus hatások különösen súlyosak lehetnek, ha az expozícióra az idegrendszer 
fejlődésének idején kerül sor. A PCB-k esetében úgy tűnik, hogy a hatások kizárólag prenatális 
expozíció esetén érvényesülnek. A metilhigany mind prenatális, mind korai gyermekkori 
expozíció esetén járhat neurotoxikus hatással. Az ólom esetében a rendelkezésre álló 
bizonyítékok nagy része a kisgyermekkori fokozott expozícióra vonatkozik. Nem ismert, hogy a 
jelenlegi környezeti expozíciók milyen mértékben károsíthatják az agy fejlődését. A 
legalaposabban vizsgált szennyező anyagok, azaz az ólom, a metilhigany és a PCB-k esetében 
valószínűsíthető az európai lakosság alcsoportjaira gyakorolt egészségkárosító hatás fokozott 
expozíció esetében. (178) Az oldószerek és peszticidek, valamint esetlegesen egyéb ipari vegyi 
anyagok szintén káros hatást gyakorolhatnak, erről azonban csak korlátozott dokumentáció áll 
rendelkezésre. 

 

Rák 

A gyermekkori rák ritka, esetenként drámai kimenetelű megbetegedés. A gyermekkori rák 
incidenciájának utóbbi időben megfigyelhető növekedése nyomán a klinikusok, politikai 
döntéshozók és a lakossági érdekvédelmi csoportok aggodalmukat fejezték ki a gyermekkori rák 
esetleges környezeti okaival kapcsolatosan. (19) A rák bármely életkorban genetikai és 
környezeti tényezők kölcsönhatásából ered, ideértve a viselkedési jellemzők (pl. mozgásszegény 
életmód, túlzott napozás, dohányzás, alkoholfogyasztás, stb.) következtében elszenvedett exogén 
ágens expozíciót. Bár a rákot felnőtt- és időskori betegségnek tekintik, a gyermekek 
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sérülékenyebbek lehetnek a rák kifejlődésével esetlegesen kapcsolatban álló biológiai 
eseményekkel szemben. A felnőttekhez viszonyítva a környezeti vegyi anyagok abszorpciója és 
retenciója az élet korai szakaszában fokozottabb: a méregtelenítést végző anyagcsere utak az 
életkor előrehaladásával változhatnak, tehát a magzatok és a gyermekek kevésbé képesek az 
exogén ágensek méregtelenítésére és a keletkező károk kijavítására. A szöveti sejtosztódás a 
gyermekekben gyorsabb, ugyanakkor pedig az immunológiai ellenőrzés kevésbé hatékony. (178) 
Az anyaméhben, vagy a kora gyermekkorban kezdődő ráknak több évtized áll rendelkezésre a 
kifejlődéshez. (191)  

Európában a rák incidenciája terén megfigyelhető földrajzi eltérések kevésbé markánsak a 
gyermekkori rák esetében, ami azt sugallja, hogy a gyermekkori rák kifejlődésében a környezeti 
expozíciónak kisebb a szerepe. A 12. táblázat az összes rákfajta életkor-standardizált előfordulási 
arányát mutatja 0 – 14 éves gyermekeknél az európai rák nyilvántartások szerint az 1990-es évek 
táján. Európában mindenhol a leukémiák az összes gyermekkori rák egyharmadát - egynegyedét 
teszik ki, az akut lymphoblastos leukémiák (ALL) pedig az összes gyermekkori leukémia 
háromnegyedét. (178)  

Az 1990-es évek táján az európai nyilvántartásokban Észtország kivételével az éves leukémiás 
esetek aránya egy millió gyermekre vetítve 28,5 (Szlovákia) és 47,0 (Dánia) közt mozgott a fiúk, 
és 27,7 (Izland) és 42,8 (Dánia) a lányok esetében (Észtországban ezek az arányok 22,3 körül 
voltak a fiúk, és 17,4 a lányok esetében). Jelenleg Nyugat-Európában az ALL életkor-specifikus 
előfordulási arányának eloszlása alapján az tapasztalható, hogy a kór két-három éves korban 
fordul elő a leggyakrabban, majd progresszíven csökken az ennél idősebb gyermekeknél. A 
gyermekkori leukémia esetében az időbeli tendenciák, amennyiben egyáltalán léteznek, 
valószínűleg inkább a környezeti expozícióban mintsem a hajlamban bekövetkező változásokat 
tükrözik. A legtöbb vizsgálat szerint pozitív tendencia figyelhető meg: ennek egy része valósnak 
tűnik, tekintve, hogy a legtöbb vizsgálatban a lejtés fokozottabb 1 – 4 éves korban. 1980 és 1986 
közt az éves átlagos növekedést 0,6%-ra, 1987 és 1991 közt pedig 0,4%-ra becsülték (azaz nem 
tapasztaltak kapcsolatot a csernobili balesettel). Az európai országokban a lymphomák, a 
leukémiák és az idegrendszeri tumorok után a harmadik helyen állnak. Ezerkilencszázkilecven 
táján az életkorra standardizált éves előfordulási arány az összes agydaganat és gerincdaganat 
esetében 20 és 40 közt mozgott egy millió főre vetítve a fiúk esetében, míg a lányoknál ennél 
kissé alacsonyabb volt. Az európai gyermekeknél a gyermekkori rák egyéb fajtái nem gyakoriak, 
és azok epidemiológiája nem szolgál olyan adatokkal, amelyek a kórkutatás szempontjából 
érdekesek lennének. (178)  

 

12. táblázat Az összes rákfajta életkor-standardizált előfordulási aránya 0 – 14 éves 
gyermekeknél az európai rák nyilvántartások szerint az 1990-es évek táján 

 
Ország Arány a fiúknál Arány a lányoknál 

Cseh Köztársaság 137,0 113,1 
Dánia 168,1 148,9 
Észtország 134,4 117,1 
Finnország 163,5 143,1 
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Franciaország, Lorraine 1983 – 92 148,6 128,4 
Franciaország, PACA* és Korzika 1984-92 142,6 128,7 
Franciaország, egyéb 1983 - 92 141,2 128,1 
Németország, korábbi NDK 1981- 89 137,3 117,9 
Németország, korábbi NSZK 1985 – 90 144,1 119,3 
Németország 1991 - 95 145,8 118,6 
Izland 1960 - 89 120,6 100,4 
Olaszország, Piedmont 1982 - 89 151,8 139,0 
Olaszország, egyéb 1980 - 91 152,5 133,8 
Hollandia 1989 - 92 149,9 119,9 
Norvégia 1980 - 89 163,5 139,8 
Szlovákia 1980 - 89 139,9 118,0 
Szlovénia 1981 - 90 138,2 98,4 
Spanyolország, Valencia 1983 - 90 158,6 131,9 
Spanyolország, egyéb 1982 - 91 154,7 127,0 
Svédország 1980 - 89 157,4 151,2 
Svájc 1980 – 92 155,4 132,7 
Anglia és Welsz 1981 – 90 130,8 113,1 
Skócia 1981 - 90 137,0 112,1 

* - Province – Alpok – Cote d’Azur 

Forrás: WHO/EEA, 2002 (178) 

 

A rákot elsősorban genetikai eredetű betegségnek tekintik, mivel a rosszindulatú elváltozás a sejt 
DNS többszörös mutációjának eredménye. A sejt genetikai változásai azonban nem feltétlenül 
örökletesek. (178) A kettős mutációt feltételező hipotézis szerint egy sejtnek legalább két 
mutáción kell átesnie ahhoz, hogy rosszindulatúvá fajuljon el. (192) Ez a hipotézis nem zárja ki a 
fogamzást követően, akár a születés előtt, akár az után bekövetkező környezeti hatások 
szerepének lehetőségét. Környezeti befolyásoló tényező lehet az ionizáló sugárzás, belsőtéri 
radon, UV sugárzás, elektromágneses mezők, gyermekkori fertőzések, dohányfüst, étrend és 
alkohol, levegőszennyezettség és közúti közlekedés, hulladéklerakó helyek, valamint környezeti 
vegyi anyagokkal szembeni expozíció. 

 

Születési rendellenességek 

A fejlett országokban több, mint 20 éven keresztül a csecsemőhalandóság vezető haláloka a 
születési rendellenesség volt: 1994-ben 100.000 élve született gyermek közül 173,4 halt meg 
fejlődési rendellenesség következtében. (193) Az iparilag fejlett államokban a születési 
rendellenességekben szerepet játszó egyes egészségkárosító környezeti expozíciókat már sikerült 
mérsékelni. (178) A rubeola elleni védőoltás és az étrend folsavval való kiegészítése 
következtében például csökkent bizonyos születési rendellenességek prevalenciája. Több 
országban az emberi reprodukcióra gyakorolt valószínűsíthetően káros hatásuk miatt bizonyos 
expozíciókat kötelezően jelenteni kell az egészségügyi hatóságoknak, és a bejelentés nyomán 
célzott intézkedéseket tesznek a mérséklésére. Ezen felül a nagyközönség aggodalmai nyomán 
más környezeti expozíciók, például a hulladéklerakó telepekről eredőek tekintetében 
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vizsgálatokat végeztek, de az esetleges hatásokat igazoló érdemi bizonyíték hiányában az 
expozíció továbbra is fennáll. Mintegy 20 féle expozícióról vagy anyai betegségről mutattak ki 
valószínű ok-okozati összefüggést az emberi születési rendellenességekkel. (194) Ide tartoznak 
egyes fertőzések (pl. rubeola), anyai betegségek (pl. diabetes mellitus), gyógyszerek, egyéb vegyi 
anyagok, és számos foglalkozási expozíció.  

 

Víz által terjedő betegségek 

A víz által terjedő betegségek közé tartoznak a biológiai szennyezettség okozta fertőző 
betegségek, valamint egy sor vegyi anyag által előidézett akut és krónikus mérgezés. A 
környezeti veszélyek interakcióba lépnek egyéb kockázati tényezőkkel, például az 
alultápláltsággal, így ez esetben az egyes nyomelemek (pl. A vitamin és cink) hiánya gátolja az 
immunválaszt. (178) 

Az elmúlt két évtizedben a gyermekek akut gastroenteritise (gyomor- és bélhurut) világszerte a 
figyelem középpontjába került, és számos erőfeszítést tettek a visszaszorítására. 
Világviszonylatban a rotavírus a gyermekek gastroenteritisének legfőbb okozója. A mérsékelt 
égövön a csecsemőknél és gyermekeknél előforduló, kórházi kezelést igénylő gastroenteritises 
esetek 50%-áért felelős. (178) A gastroenteritist kiválthatják egyéb organizmusok is, például a 
Kalcivírus, Hepatitis A., E.Coli, Shigella, kolera, Salmonella, Giardia, Cryptosporidium, 
Campylobacter és E. histolytica. A hepatitis A vírus fertőzések aránya különösen magas a FÁK-
ban. (10) Ez a magas arány a víz és élelem fertőző ágensekkel való szennyezettségének tudható 
be. Számos országban a hasmenéses betegségek és az akut légúti fertőzések felelősek az 5 évnél 
fiatalabb gyermekek morbiditásának és mortalitásának jelentős részéért. (180)  

A víz kémiai szennyezettségéről a jelentésben már esett szó. A nitrátok jelenléte egyértelműen 
aggasztó. A gyermekeknél kimutatható nitrát szintek megállapítását célzó vizsgálat a Belarusz 
Köztársaságban például tartósan magas szintet állapított meg a városi gyermekek 11%-ánál, az 
általában ‘tiszta’ területeken élő gyermekek 15,4%-ánál, és az emelkedett radioaktív és kémiai 
szennyezettséget mutató vidéki területeken élő gyermekek 22,1%-ánál; Ukrajnában a gyermekek 
magasabb nitrát dózist kaptak; és a Moldovai Köztársaságban fokozottabb morbiditást figyeltek 
meg azoknál a gyermekeknél, akik olyan területeken élnek, ahol a víz nitrát szintje magas (170 
mg/l többlet). (10)  

 

Élelmiszer útján terjedő betegségek 

Az élelem szennyezettsége rendkívül jelentős mértékben járul hozzá a hasmenéses 
megbetegedések kialakulásához, és az ehhez kapcsolódó alultápláltsághoz. Az újszülöttek, 
csecsemők és kisgyermekek rendkívül sérülékenyek az élelmiszer útján terjedő betegségekkel 
szemben, mivel immunrendszerük még nem fejlődött ki teljes mértékben, és béltraktusuk 
mikrobiális flórája nem képes olyan mértékben ellenállni a kórokozóknak, mint a felnőtteké. 
(178) Az E. Coli által okozott fertőzések valószínűleg a leggyakoribb betegségek a fejlett és 
fejlődő országokban; az összes hasmenéses megbetegedés 25%-át adják. A betegség 
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prevalenciája Európában a bejelentési rendszer hiányosságai következtében nem tisztázott. (178) 
Mindazonáltal a Dániából, Németországból, Hollandiából, Svédországból, az Egyesült 
Királyságból és Svájcból származó jelentések azt jelzik, hogy az O157:H7 típusú E.Coli egyre 
elterjedtebb kórokozó. A csecsemőkori botulizmust a Clostridium botulinum nevű kórokozó idézi 
elő. Európában bejelentettek néhány esetet, bár a tényleges incidencia és az eloszlás még 
meghatározásra vár. (178)  

A közvetlen epidemiológiai kutatások céljából felállítandó hipotézisek gyors kidolgozásához 
rendkívül hasznosnak bizonyult a halmozottan előforduló esetek/járványok figyelemmel kísérése. 
Az EVSZ élelmiszer útján terjedő fertőzések és mérgezések ellenőrzése céljából indított 
felügyeleti (surveillance) programja által biztosított összesített adatok azt mutatják, hogy a 
megbetegedések nagy részét (36%) az érintettek otthoni fertőződése okozza, míg az óvodai és 
iskolai étkezdék mindössze körülbelül az esetek 6%-ért felelősek. (178) Egyes kelet-európai 
országokban ez utóbbi érték magasabb is lehet. Lettországban például az 1993 és 1998 közt 
jelentett megbetegedések 15,1%-át, a Belarusz Köztársaságban az 1994 és 1998 közt regisztrált 
esetek 74,2%-át iskolai vagy óvodai étkezdékben szerzett fertőzés idézte elő. (121) 
Világviszonylatban a Campylobacter áll első helyen a bakteriális enterális patogének közt. A 
gyermekeket érintő Campylobacter fertőzésekről nem állnak rendelkezésre külön adatok. Egyes 
európai országokban néhány esetben regisztráltak halmozott előfordulást. 1988 óta 
Németországból, Bajorországból és Svájcból jelentettek halmozott előfordulást és egyes izoláltan 
előforduló E. Coli okozta megbetegedéseket. (178) A közelmúltbeli intézkedések és 
kezdeményezések ellenére az élelmiszer eredetű betegségek incidenciája szinte mindenütt 
továbbra is nő. (178) 

 

Balesetek 

Az Európai Régióban a halálozási adatok alapján az 1 - 14 éves korosztályba tartozó minden 10 
gyermekhalál közül három – négy gyermek halálát baleset következményei okozzák. (178) A 
balesetek tehát sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá a gyermeki halandósághoz, mint az 
egyéb vezető halálokok, azaz a rák vagy a fertőző betegségek. Regionális szinten a baleseti 
halálozás aránya viszonylag változatlan: 1995-ben az Európai Unió államaiban az 1 - 14 éves 
korosztályba tartozó gyermekek halálozását tekintve a balesetek 33%-ért feleltek, míg a CSEC-
ben ez az arány 40%, a FÁK-ban pedig 34% volt. A balesetből eredő mortalitás egyik 
szembeszökő jellemzője az egyes európai országok közti rendkívül nagy eltérések. A keleti és 
nyugati államok közt hatalmas szakadék tátong.  

A külső okok miatt bekövetkező halálozás három kategóriába sorolható: közlekedési balesetek; 
egyéb okok (fulladás, tüzek és esések); és öngyilkosság, gyilkosság és egyéb erőszak. Bár a 
baleseti halálozás terén a Régió keleti és nyugati része közt megfigyelhető különbségért 
elsősorban nem az ütközéses közlekedési balesetek a felelősek, jelentős eltérések tapasztalhatók 
az al-régiók között, különösen a 10 évesnél fiatalabbak esetében. A gyermekek halálozási aránya 
a piacgazdaságra áttérő országokban 2 – 3-szorosa a Skandináviában regisztrált számnak. Az 
„egyéb okok” kategóriába tartozik a fulladás, tűz, zuhanás, nem szándékos mérgezés, 
gyógyszerek káros hatásai okozta halál, orvosi ellátás során bekövetkező szerencsétlenség, vagy 
egyéb balesetek (ideértve ezek később jelentkező hatásait is) miatti halál. A statisztikai adatokból 
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kitűnő egyik legmeglepőbb jelenség az, hogy a fulladásos halálozás terén tapasztalható az egyik 
legnagyobb, és következetesen érvényesülő eltérés a keleti és nyugati országok közt, különösen 
az 5 – 14 éves korosztály esetében. Az erőszakos okok miatti gyermekhalálozás viszonylag ritka 
az átalakulóban lévő országokban, Nyugat-Európában azonban gyakori. Ugyanakkor a korábbi 
Szovjetunióban 1992-93-ban megközelítőleg minden 10.000. 10 – 14 éves fiú erőszakos 
cselekmény áldozata lett, és ez az arány ötszöröse a skandináviai, nyugat- vagy dél-európai 
aránynak. (178) A bemutatott adatok a rutinszerűen gyűjtött mortalitási nyilvántartásokból 
származnak, amelyekben a balesetekkel kapcsolatos adatok ritkán szerepelnek, ezért nehéz 
meghatározni a probléma tényleges súlyát. (178) Számos ország nem rendelkezik részletes 
ismeretekkel a gyermekkori és serdülőkori balesetek epidemiológiájáról, ideértve a balesetek 
környezeti körülményeit is, és az azokhoz hozzájáruló kockázati tényezőket és kockázati 
helyzeteket. 

 

Ultraibolya (UV) sugárzás 

A gyermekeket érő ultraibolya sugárteher fontos közegészségügyi kérdés, és nem pusztán azért, 
mert a túlságosan nagy gyermekkori sugárterhelés növeli a felnőttkori bőrrák kockázatát, hanem 
azért is, mert fokozhatja a gyermekkori szaruhártya sérülés, valamint a felnőttkori szürkehályog 
kockázatát, és csökkentheti az immunválaszt. (178) A legáltalánosabb akut hatásai a napégés és 
barnulás. A szem esetében az akut hatások közé tartozik a szaruhártya és kötőhártya gyulladása. 
Tartós UV sugárzás expozíció felgyorsítja a bőr öregedését, és a rugalmasság fokozatos 
elvesztését idézi elő. (195) Az UV fény egy sor degeneratív elváltozást is okoz. A rákot illetően 
évente világviszonylatban 2 – 3 millió nem-melanoma bőrrák és 132.000 melanoma bőrrák 
alakul ki. Az Európai Régióban kialakuló melanoma esetek incidenciájára vonatkozó becslések 
szerint a közép-ázsiai régióban az arány 100.000 főre vetítve 1 alatti, míg egyes Skandináv 
országokban 10 feletti. (178) A napfény eredetű magas szintű UV sugárzással szembeni 
időszakos expozíció, különösen gyermekkorban jelentős kockázati tényezőnek bizonyult a 
rosszindulatú bőrmelanoma kialakulása szempontjából. Gyermekkorban mind a melanoma, mind 
a nem-melanoma bőrrákok ritkák. Európában a melanoma kumulatív incidenciája a 0 – 14 éves 
korcsoportban mintegy 2/100.000 évente. (196) Az éghajlatváltozás szintén befolyásolhatja az 
emberi napfény expozíciót. Észak-Európában a globális felmelegedés sokkal nagyobb hatást 
gyakorolhat az emberek napfény expozíciója tekintetében, mint az ózonréteg elvékonyodása. 
(197) 

 

Elektromágneses mezők 

Az EMF frekvencia és a gyermekkori leukémia közti összefüggésről jelentős mennyiségű, 1979-
ből származó kutatási eredmény áll rendelkezésre. Mindazonáltal egy sor módszertani kérdés 
megnehezíti ezeknek a vizsgálatoknak az értelmezését; ide tartoznak az expozíció értékelése, a 
zavaró tényezők és szelekciós torzítás. A NIEHS és NRPB felülvizsgálat során arra a 
következtetésre jutottak, hogy kevés bizonyíték van arra nézve, hogy a lakásokban fennálló ELF 
mágneses mező expozíció gyermekek esetében karcinogén hatással jár. (178) Az ELF-EMF 
expozíció és a gyermekkori agydaganatok közti összefüggésre vonatkozó epidemiológiai 
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bizonyítékok felülvizsgálata alapján levont következtetés szerint a bizonyítékok nem támasztják 
alá a kapcsolat létét. (198) Az RF-re vonatkozó vizsgálatok eredményei szintén elégtelenek. 
(178)  

 

Ionizáló sugárzás 

Az ionizáló sugárzás hatásainak leírása az előző fejezetekben található. A gyermekeket a 
legsúlyosabban a csernobili atomerőműben bekövetkezett katasztrófa nyomán a környezetet érő 
radioaktív szennyezés érintette.  

 

Gyermekmunka 

Minden évben több száz gyermek hal meg munkahelyeken, és még többet ér baleset vagy válik 
mérgezés áldozatává munkavégzésből eredően, néha visszafordíthatatlan károsodást szenvedve 
el. (199) A munkahelyi veszélyeztető tényezők nem különböznek azoktól, amelyeknek a felnőtt 
munkások ki vannak téve, a fiatalok azonban kevésbé tapasztaltak, vagy nincsenek feltétlenül 
tudatában a kockázatoknak, kevésbé hajlanak arra, hogy tájékozódjanak a biztonsági 
előírásokról, és be is tartsák azokat, és esetükben kisebb a valószínűsége annak, hogy szakmai 
képzésben részesülnek. (17) A balesetek például négyszer olyan gyakoriak a serdülő, mint a 
felnőtt dolgozók körében. Az egészségkárosító hatások szintén gyakrabban érvényesülnek, és 
súlyosabbak is a fejlődő szervek toxikus anyagokkal és sérülésekkel (ideértve a krónikus 
csontváz- és izomrendszeri traumát és stresszt is) szembeni fokozottabb érzékenységéből 
kifolyólag. (200) 
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1.5. A kockázatok megítélése és kockázatkerülés 
I.D. Ivanov 

 

Hogyan vélekednek az EVSZ Európai Régiójának polgárai a környezeti egészségi kockázatokról, 
és mit tesznek ez ügyben? Ez a fejezet áttekinti a nemzetközi vizsgálatokban a környezeti 
egészségi kockázatokról az Európai Unióban, annak egyes új tagjaiban, a balkáni államokban, és 
a FÁK egyes országaiban alkotott nézetekre és kockázatkerülő viselkedésre vonatkozó 
bizonyítékokat.  

 

1.5.1. A kockázatok megítélése 

Az emberek fejében a környezeti egészségi kockázatok felismerése és megítélése képezi a 
kapcsot a környezet és az egészség között. A kockázatok megítélése egyrészt azt a vélekedést 
tükrözi, hogy egy környezeti tényező esetleg veszélyes lehet az emberi egészségre, másrészt 
pedig a veszély súlyáról alkotott elképzelést. A kockázat megítélésének tárgyalásakor arról is 
szót kell ejteni, hogy vajon az egyes emberek bizonyos kockázatokat miért éreznek 
fenyegetőbbnek, mint másokat, és miért ítélik meg eltérően ugyanazokat a kockázatokat. A 
szakirodalomban azt olvashatjuk, hogy a kockázatok felismerését és megítélését társadalmi és 
kulturális tényezők befolyásolják. (201). Ez azt jelenti, hogy az emberek azért választják meg, 
hogy mitől és mennyire féljenek, hogy fenntarthassák azt a társadalmi kapcsolati rendszert, 
amelyet saját szempontjukból a legelőnyösebbnek éreznek. (202). A kockázatok eltérő 
megítélésére szociálpszichológiai magyarázatok is léteznek. Egyrészt az emberek saját 
sebezhetőségüket eltérően ítélhetik meg, másrészt ez függ az egészségi hatások időbeli 
érvényesülésétől is. (23). A kutatók például azt tapasztalták, hogy a mezőgazdasági munkásokat 
a peszticidek közvetlen hatásai – akut mérgezés és bőrkiütések – sokkal inkább aggasztják, 
viszont nem túlságosan nyugtalanítják őket a hosszú távú hatások, pl. a rák és születési 
rendellenességek. (203) Ezen kívül az emberek pontos statisztikai adatok hiányában dedukciós 
szabályok (heurisztika) alapján becslik meg, vagy értékelik a kockázatokat. Az elérhetőség egy 
adott személy arra vonatkozó kockázat megítélésére gyakorolt befolyást jelenti, hogy egy 
konkrét eseményre mennyire könnyen emlékszik. A túlzott önbizalom alatt azt értjük, hogy az 
emberek a kockázat felbecslésekor nehezen képesek meghatározni a bizonytalanság mértékét. 
Végül, valamilyen kockázattal való szembesüléskor az emberek hajlamosak azt hinni, hogy 
sebezhetőségük révén esetleg ők maguk is veszélyeztetve vannak. (24). 

A kockázat megítélés értékelése rámutat azoknak a pszichológiai és szociális tényezőknek a 
fontosságára, amelyek módosíthatják a környezeti kockázatokkal kapcsolatos egyéni aggodalom 
szintjét. Ezek a tényezők különféleképpen befolyásolják a kockázat megítélést. Az önként 
felvállalt kockázatokat az egyén kisebbnek látja, mint azokat, amelyeknek felvállalására mások 
kényszerítik. Egyes egészségi problémáktól, például a ráktól és a születési rendellenességektől az 
emberek sokkal jobban félnek, mint egyéb olyan megnyomorító vagy akár halálos kimenetelű 
betegségektől, mint amilyen az emphysema. A kockázatokat akkor is fenyegetőbbnek érzik az 
emberek, amikor nincsen rájuk befolyásuk, és amikor a kockázatok és előnyök nem méltányosan 
oszlanak meg. A megítélést befolyásoló egyéb tényezők közé tartoznak az alábbiak: a 
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bizonytalanság mértéke; általános vagy különleges/emlékezetes kockázatok; ismert vagy 
ismeretlen kockázatok; erkölcsileg elfogadható vagy elfogadhatatlan kockázatok; és a kockázatra 
vonatkozó információk forrásának megbízhatósága. (24, 204) 

Egy egyén önvédelmező viselkedése sok tekintetben megjósolható annak alapján, hogy az adott 
egyén szerint milyen befolyása van egy bizonyos kockázatra. Azok az emberek például, akik úgy 
vélik, nem sok befolyásuk van a vegyi anyagokkal szembeni expozícióra, illetve annak káros 
hatásaira, valószínűleg kevésbé fognak a kockázatok megelőzésére vagy mérséklésére irányuló 
védekező magatartást tanúsítani. A környezeti egészségi kockázatok esetében a befolyás mértéke 
az önvédő magatartás közvetlen oka, és módosítja a kockázat megítélés hatását. A kockázat 
megítélés ugyanakkor függ attól is, hogy milyen mértékű a kormányba, és a kockázatokat 
előidéző, és azokat kezelő intézményekbe vetett bizalom. A bizalom törékeny dolog, és ha 
egyszer elvesztik, sok időbe telik a visszanyerése. (205) Ezért mindenképpen szükség van új 
megközelítésekre, és a politikai folyamat kockázatkezelés terén játszott szerepének fokozottabb 
hangsúlyozására. 

A kockázat megítélését és a személyes befolyás szintjét egyaránt egyéni demográfiai és 
pszichoszociális tényezők befolyásolják. A jobb gazdasági körülmények közt élő emberek 
általában inkább hajlanak arra, hogy úgy tekintsenek magukra, mint akinek befolyása van az 
expozícióra. Ugyanakkor a fiatalokra jellemző, hogy alábecsülik a kockázatokat, mert úgy 
gondolják, hogy rájuk nem hatnak. (206) 

1.5.2. A környezeti kockázatok megítélése az Európai Unióban 

Az Európai Unió 15 tagállamában 2002-ben lefolytatott Eurobarometer-vizsgálat során 
kérdéseket tettek fel annak megállapítása céljából, hogy (1) mennyit tudnak az emberek arról, 
hogy bizonyos környezeti veszélyeztető tényezők milyen mértékben képesek egészségi 
problémákat okozni, (2) milyen szinten érzékelik a válaszadók azt, hogy ezek a veszélyeztető 
tényezők ténylegesen egészségi problémákat okoznak a válaszadók közvetlen környezetében, 
valamint (3) milyen mértékben vállalnak fel a válaszadók a környezettel kapcsolatban bizonyos 
fajta viselkedési formákat. 

A 13. táblázat a különböző környezeti egészségi kockázatokról birtokolt ismeretek szintjét, 
illetve azok megítélést mutatja az Európai Unióban az Eurobarometer-vizsgálat eredményei 
alapján. A kérdésre, hogy vajon bizonyos környezeti tényezők kihatnak-e az egészségre, az 
Európai Unió polgárai szinte teljes mértékben egyetértettek a vegyi anyagok egészségi hatásai 
tekintetében (a válaszadók 93,6%-a tudatában van azok egészségi hatásainak), amelyet a sorban a 
radioaktivitás (93,1%), az élelem (89,7%), a napfény expozíció (85,4%), a környezeti levegő 
(84,5%), a hulladék (83,5%, az ivóvíz (81,8%), és a zaj (81,0%) követett. Ezek azok a 
hagyományos környezeti veszélyeztető tényezők, amelyekről sok szó esik a hírekben, és a 
laikusok számára elérhető információ forrásokban. Az egyetértés kevésbé volt általános a téren, 
hogy okozhat-e egészségi problémákat a folyók és tavak vízminősége (77,4%), a 
lakáskörülmények (75,8%), és a magas feszültségű elektromos vezetékek (64%). A veszélyeztető 
tényezők harmadik csoportját azok a tényezők alkották, amelyek tekintetében az emberek 
némiképp vonakodnak elismerni az egészséget károsító hatások létezését; ezek az alábbiak: 
mobiltelefon  antennatornyok és kézi készülékek (az előző esetében a válaszadók 55%-a, az 
utóbbi esetében 52,5%-a értett egyet azzal, hogy lehet egészségkárosító hatásuk). A negyedik 
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csoportot azok a veszélyeztető tényezők alkották, amelyekről az EU lakosok nagy része úgy 
vélte, hogy nem okozhatnak egészségi problémákat. Ezek a számítógépek (48,1%) és a háztartási 
elektromos eszközök (34,2%). 

Az EU-vizsgálat egy másik kérdése arra irányult, hogyan ítélik meg a válaszadók az ugyanezen 
környezeti veszélyeztető tényezők által ténylegesen okozott egészségkárosodást. Nem meglepő, 
hogy nagy különbség volt azoknak a válaszadóknak az aránya közt, akik szerint egy adott 
veszélyeztető tényező okozhat egészségi problémákat (ismeret), és akik arról számoltak be, hogy 
környezetükben ténylegesen felmerültek egészségi problémák (megítélés). Ezen felül a 
környezeti veszélyeztető tényezők rangsorolása eltérő volt aszerint, hogy a tényleges egészségi 
problémákra kérdeztek rá, vagy arra, hogy okozhatnak-e ezek a tényezők egészségi problémákat. 
Az első helyen a környezeti levegő állt, amelyről a válaszadók 8,2%-a mondta azt, hogy érintette 
őket vagy a családjukból valakit. Ezt követte a zaj (7,2%), a belsőtéri levegő (6,9%), a napfény 
expozíció (5,1%), az élelem (4,9%), és a vegyi anyagok (4,8%). Ennél kevesebben számoltak be 
arról, hogy a lakáskörülmények (3,0%), az ivóvíz (2,4%), és a számítógépek (2,3%) káros hatást 
gyakoroltak az egészségükre. A válaszadóknak csak nagyon kis százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
egészségét károsította a radioaktivitás (1,9%), hulladék (1,5%), magasfeszültségű vezetékek 
(1,3%), mobiltelefon  készülékek (1,3%), mobiltelefon  antennatornyok (1,2%), folyók és tavak 
vízminősége (1,1%), és csak 0,7% gondolta úgy, hogy az elektromos berendezések hatással 
voltak saját egészségükre, vagy egy hozzájuk közel álló személy egészségére. 

 

13. táblázat A környezeti kockázatok ismerete és megítélése az Európai Unióban 

Környezeti egészségi 
kockázatok 

Azok %-a, akik szerint a 
tényező hatást gyakorolhat az 

egészségre 

Azok %-a, akiknél a tényező 
egészségi problémát okozott 

Kültéri levegő minősége 84,5 8,2 
Beltéri levegő minősége 81,8 6,9 
Ivóvíz minősége 82,3 2,4 
Folyók és tavak vizének minősége 77,4 1,1 
Zaj 81,0 7,2 
Hulladéklerakók 83,5 1,5 
Élelmiszer termékek minősége 89,7 4,9 
Vegyi anyagok 93,6 4,8 
Napfény expozíció 85,4 5,1 
Radioaktivitás 93,1 1,9 
Lakáskörülmények 75,8 3,0 
Mobiltelefon  készülékek 52,5 1,3 
Mobiltelefon  antennatornyok 55,0 1,2 
Elektromos berendezések 34,2 0,7 
Számítógépek 48,1 2,3 
Magas feszültségű vezetékek 64,7 1,3 

Forrás: Eurobarometer, 2003 
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Az Eurobarometer-vizsgálat azt is demonstrálta, hogy a környezeti veszélyeztető tényezőket 
széles körben ismerik, azaz e tekintetben nincsenek jelentős különbségek az egyes társadalmi 
csoportok között. A nők, a tehetősek, az idősebbek, és a vidéki területeken élők nagyobb 
valószínűséggel többet tudtak a környezeti veszélyek összességéről, mint férfi, szegény, 
fiatalabb, és városokban élő társaik. A környezeti kockázatok megítélése szintén viszonylag 
hasonló volt a lakosság különböző rétegei esetében, bár a tehetősebbek, és a nők némileg jobban 
aggódtak a környezetükben tapasztalt egészségkárosodás miatt. Ugyanakkor a környezeti 
veszélyekről birtokolt ismeretektől eltérően a környezeti kockázatok felismerése/megítélése 
jellemzőbb volt a városi lakosság, valamint a liberális (baloldali) politikai nézeteket vallók közt. 

A környezettel kapcsolatos viselkedésükre vonatkozó kérdésre az EU-polgárok leggyakrabban 
azt válaszolták, hogy nem dobnak szemetet vagy hulladékot a földre. Ezt a válaszadók 85,2%-a 
említette. Ezt követték a következő válaszok: „szelektíven gyűjtöm a háztartási hulladékot” 
(67,5%), „nem csapok zajt” (64,6%), „takarékoskodom az energiával” (54,9%) és „kevesebb 
csapvizet használok” (50,9%). A válaszadók többsége úgy nyilatkozott, hogy a fenti csoportba 
tartozó viselkedésformák jellemzőek rájuk. Egy másik csoportba tartozó viselkedésformákat már 
csak a válaszadóknak mintegy harmada vallott magáénak. Ide tartoztak az alábbiak: „kevésbé 
környezetszennyező közlekedési eszközöket használok” (39,1%), „környezetbarát termékeket 
vásárolok” (37,7%) és „beszereltettem az autómba olyan eszközt, amely csökkenti a kibocsátott 
szennyezést” (30,1%). A harmadik nagyobb csoportba tartozó magatartásformákat a 
válaszadóknak már csak kevesebb, mint egyötöde említette. Ezek a következők voltak: „részt 
veszek egy helyi környezetvédelmi kezdeményezésben” (13,9%), „olyan vakáció fajtát választok, 
amely kevésbé káros a környezetre”(13,9%), „pénzügyileg támogatok egy környezetvédelmi 
egyesületet” (13,7%), „részt veszek egy környezetre káros projekt elleni demonstrációban” 
(8,5%), és végül „tagja vagyok egy környezetvédelmi egyesületnek” (8,0%).  

 

14. táblázat Környezettel kapcsolatos magatartásformák az EU-ban 

Környezettel kapcsolatos magatartásformák Azok %-a, akik így 
viselkednek 

Nem dobok szemetet vagy másféle hulladékot a földre 85,2 

Kevesebb csapvizet használok 50,9 

Nem csapok zajt 64,6 

Beszereltettem az autómba olyan eszközt, amely csökkenti a 
kibocsátott szennyezést 30,1 

Tagja vagyok egy környezetvédelmi egyesületnek 8,0 

Pénzügyileg támogatok egy környezetvédelmi egyesületet 13,7 

Szelektíven gyűjtöm a háztartási hulladékot (üveg, papír, 
motorolaj, elemek, stb,) újrafeldolgozás céljából 67,5 

Részt veszek egy helyi környezetvédelmi kezdeményezésben, pl. 
egy fürdőhely vagy park megtisztításában 13,9 

Részt veszek egy környezetre káros projekt elleni demonstrációban 8,5 
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Környezetbarát termékeket vásárolok, még akkor is, ha drágábbak 37,7 

Amikor csak lehetséges, az autómnál kevésbé környezetszennyező 
közlekedési eszközöket használok 39,1 

Olyan vakáció fajtát választok, amely kevésbé káros a környezetre 13,9 

Takarékoskodom az energiával, például kevesebb melegvizet 
használok, kisebb fokozatra állítom a fűtést vagy a 
légkondicionálót 

54,9 

Forrás: Eurobarometer, 2003 

 

A takarékoskodást leginkább az életkor és társadalmi státusz határozza meg, és kevésbé a nemi 
hovatartozás vagy a politikai nézetek. Más szóval, az idősebb, gazdagabb, liberális nézeteket 
valló nőkre több olyan viselkedésforma jellemző, amely a környezeti erőforrásokkal, pl. 
energiával, vízzel, stb. való takarékoskodást célozza. Az ökológiai viselkedést, vagy a környezet 
védelmét elsősorban a társadalmi státusz befolyásolja. A gazdagabbakra jellemzőbb ez a fajta 
viselkedés. A liberális politikai nézeteket valló emberek, a nők, az idősebbek, és a városi lakosok 
jobban kiveszik a részüket a környezet védelmét szolgáló egyéni tevékenységekből. A kollektív 
viselkedésformák, mint például a közös környezeti megmozdulásokhoz való hozzájárulás vagy 
az azokban való közvetlen részvétel, egyértelműen a liberális politikai nézeteket valló, 
tehetősebb emberekre jellemző, mintsem a szegényebbekre vagy a konzervatív nézeteket 
vallókra. 

2001-ben az EVSZ Európai Regionális Irodája és a Gallup International közös lakossági 
felmérést végzett a kockázat megítélésről és a környezetegészségügyi kérdésekkel szembeni 
attitűdökről a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Litvániában és Szlovákiában. A felmérés 
kérdéseket tartalmazott arról, hogy melyek azok a környezeti veszélyeztető tényezők, amelyek a 
ma élő emberek, illetve a jövő generációk megbetegedésének fő okai. 

 

15. táblázat Kockázat megítélés a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Litvániában és 
Szlovákiában 

 
 Cseh Köztársaság Észtország Litvánia Szlovák Köztársaság 
Környezetegészségügy
i kockázat 

Ma élő 
emberek 

Jövő 
generáció

k 

Ma élő 
emberek

Jövő 
generáció

k 

Ma élő 
emberek

Jövő 
generáció

k 

Ma élő 
emberek

Jövő 
generáció

k 
Levegőszennyezettség 41,0 29,0 28,3 29,1 27,5 30,3 32,5 27,5 
Szennyezett ivóvíz 11,3 11,4 12,4 9,4 7,4 7,0 13,3 14,2 
Szennyezett élelem 13,2 9,6 8,4 5,1 14,8 8,6 15,8 12,1 
Termékekben lévő 
vegyi anyagok 

15,0 10,6 21,7 14,7 18,3 12,8 18,3 13,6 

Foglalkozási ártalmak 4,4 1,4 9,2 2,9 3,3 2,0 6,0 3,6 
Toxikus hulladék 7,4 22,4 6,5 10,6 5,9 4,8 9,5 18,6 
Zaj 1,9 0,7 1,5 0,7 1,5 1,1 0,9 0,9 
Sugárzás 2,6 9,3 4,5 7,1 13,7 18,9 3,6 9,3 

 



EUR/04/5046267/BD/5 
129. oldal 

 
 
 

 

A levegőszennyezettséget legnagyobb mértékben a Cseh Köztársaságban találták aggasztónak 
(41,0%). Észtországban a termékekben lévő vegyi anyagok miatt aggódtak leginkább a 
válaszadók (21,7%). A sugárzást szintén aggasztónak vélték Litvánia polgárai (13,7%). A 
szennyezett ivóvizet Szlovákiában tartották a legnagyobb aggodalomra okot adó problémának 
(13,3%), míg Litvániában ez aggasztotta a legkevésbé a válaszadókat (7,4). Az élelmiszer 
biztonság miatt legjobban a szlovákok aggódtak (15,8%), legkevésbé pedig az észtek (8,4%). A 
férfiakhoz viszonyítva a nőket fokozottabban aggasztotta a levegőszennyezettség Litvániában, és 
a termékekben lévő vegyi anyagok Szlovákiában. A levegőszennyezettség miatt fokozott 
aggodalom különösen a Cseh Köztársaság (48,0%) és Szlovákia (52,9%) háziasszonyaira volt 
jellemző. A sugárzás miatt az észtek és a litvánok, akik utazással járó munkát végeznek, jobban 
aggódtak. 

A levegőszennyezettséget a jövő generációk egészsége szempontjából rendkívül aggasztónak 
vélték a válaszadók (29%), kétszer annyira, mint bármely egyéb veszélyeztető tényezőt. A 
toxikus hulladék (14,1%) volt a második legnagyobb probléma a gyermekek szempontjából, 
különösen a Cseh Köztársaságban (22,4%) és Szlovákiában (18,6%), ugyanakkor Litvániában 
nem ítélték túlságosan súlyosnak (4,8%). A litvánok elsősorban a sugárzás jövő generációkra 
gyakorolt hatásai miatt aggódtak (18,9%). Az ivóvíz szennyezettséget a gyermekek egészsége 
szempontjából különösen aggasztónak tartották Szlovákiában (14,2%) és az átlagnál kevésbé 
Litvániában (7,0). Az utazással járó munkát végző emberek Észtországban és Litvániában jobban 
aggódtak a sugárzás miatt, míg a felsőfokú képzettségű szakemberek mind a négy országban úgy 
vélekedtek, hogy a termékekben lévő vegyi anyagok súlyos betegségeket okozhatnak 
gyermekeiknél és unokáiknál. 

Az Európai Unió országaihoz hasonlóan az új tagállamok polgárai a környezetről birtokukban 
lévő ismereteket és a környezettel kapcsolatos aggodalmaikat nem fejezik ki oly módon, hogy 
kollektíven fellépnek valamilyen környezeti problémával kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy 
részt vettek-e a környezetszennyezés egészségi kihatásaival kapcsolatos bármiféle nyilvános 
megmozdulásban, például találkozókon, tiltakozó felvonulásokon, kérvények aláírásában, 
átlagosan a válaszadók 10,5%-a válaszolt igennel. Ugyanakkor a kollektív fellépés az új EU 
tagországokban némileg jellemzőbb volt, mint az Európai Uniós átlag (amely 8,5%). Ez talán 
annak tudható be, hogy a környezet minőségével kapcsolatos nyilvános tiltakozások voltak azok 
a fő fórumok, amelyek végül fontos szerepet játszottak ezekben az országokban a kommunista 
rezsim megbuktatásában az 1980-as évek végén. A polgárok kissé aktívabbak voltak a Cseh 
Köztársaságban és Szlovákiában: az előbbiben a válaszadók 15,3%-a, az utóbbiban 16,0%-a vett 
részt a környezetszennyezettségből eredő egészségi problémákkal kapcsolatos nyilvános 
megmozdulásokban. Az észtországi és szlovákiai férfiak némileg aktívabbak voltak a nőknél a 
környezettel és egészséggel kapcsolatos nyilvános fellépés terén. A Cseh Köztársaságban tanuló 
diákok és a szlovák felsőfokú képzettségű szakemberek és vezető állásban lévők különösen 
aktívak voltak. Ugyanakkor a magasabb iskolai végzettségű és tehetősebb csehek és szlovákok 
jobban kivették a részüket a környezettel és egészséggel kapcsolatos közéleti feladatokból. 

 

1.5.3. Kockázatmegítélés a balkáni államokban és a FÁK-ban 
 



EUR/04/5046267/BD/5 
130. oldal 

 
 
 

 

A tagjelölt országokban folytatott vizsgálathoz hasonlóan az EVSZ Európai Regionális Irodája és 
a Gallup International közös felmérése során 2002-ben Albániában, Boszniában és 
Hercegovinában, Azerbajdzsánban, Tadzsikisztánban és Türkmenisztánban is megkérték a 
válaszadókat, hogy válasszák ki azokat a környezeti kockázatokat, amelyek a mai emberek és a 
jövő generációk szempontjából a megbetegedések fő okai. Az eredmények az 5.4 táblázatban 
láthatók. A felmérés során a válaszadókat arra is felkérték, hogy jelezzék, hogy bizonyos 
betegségek összefüggnek-e a környezettel külön a felnőttek és a gyermekek tekintetében (16. 
táblázat). 
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16. táblázat Kockázatmegítélés a balkáni államokban és Közép-Ázsiában 
 

Albánia Azerbajdzsán Bosznia és 
Hercegovina 

Tadzsikisztán Türkmenisztán 
Környezetegészségüg

yi kockázatok 
 

Mai 
emberek 

Jövő 
generáci

ók 

Mai 
emberek

Jövő 
generáci

ók 

Mai 
emberek

Jövő 
generá

ciók 

Mai 
emberek

Jövő 
generáci

ók 

Mai 
emberek 

Jövő 
generáci

ók 

Levegőszennyezettség 26,2 35,5 23,8 19,6 33,0 21,2 24,7 19,1 30,7 21,9 

Szennyezett ivóvíz 33,7 12,3 18,5 12,0 14,3 18,3 42,8 24,0 35,3 10,0 

Szennyezett élelem 17,5 5,9 20,3 11,1 19,0 12,2 9,1 11,6 11,0 5,4 

Termékekben lévő 
vegyi anyagok 9,4 13,9 23,8 22,5 11,1 11,3 8,0 18,6 9,4 9,2 

Foglalkozási ártalmak 1,4 0,8 0,9 1,3 1,4 1,4 4,1 4,6 1,8 4,2 

Toxikus hulladék 7,5 12,2 1,8 4,3 10,9 15,8 5,9 10,8 1,6 12,7 

Zaj 2,8 4,0 1,4 1,9 1,1 1,0 0,9 0,9 0,4 2,2 

Sugárzás 0,6 12,9 7,9 22,1 7,0 15,1 3,0 8,5 1,6 23,1 

 

Azoknak a válaszadóknak az aránya, akik egy bizonyos kockázatot választottak a betegségek fő 
okának, rámutat arra, hogy mennyire szembeszökő az adott kockázat a különböző országok 
polgárainak szemében. A mai emberek számára a legnagyobb aggodalmat Albániában, 
Tadzsikisztánban és Türkmenisztánban a szennyezett ivóvíz okozza. Boszniában és 
Hercegovinában a levegőszennyezettséget látják a legsúlyosabb gondnak. Az azerbajdzsáni 
lakosok szerint a betegségeket elsősorban a levegőszennyezettség és a vegyi anyagok okozzák. 
Ugyanakkor a jövő generációkat fenyegető kockázatokat az egyes országokban nem egyformán 
ítélik meg. Albániában és Boszniában és Hercegovinában a levegőszennyezettség egyértelműen 
első a sorban. Tadzsikisztánban az ivóvizet tekintik veszélyesnek. Azerbajdzsánban a vegyi 
anyagok és a sugárzás osztozik az első helyen, míg Türkmenisztánban a két vezető veszély a 
levegőszennyezettség és a sugárzás. A sugárzást és a toxikus hulladékokat valamennyi országban 
inkább a jövő nemzedék, semmint a mai emberek szempontjából tekintik veszélyesnek. Az 
élelmiszerek szennyezettségének egészségi hatásairól Tadzsikisztán kivételével minden 
országban úgy vélekedtek, hogy a jövő generációk számára már nem jelentenek túlságosan 
súlyos gondot. A zajt és a foglalkozási kockázatokat mind a mai nemzedék, mind a jövő 
generációk szempontjából a legkevésbé veszélyesnek ítélték a válaszadók. 
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17. táblázat A környezet és bizonyos betegségek közti kapcsolat (azok %-a, akik szerint 
szoros kapcsolat áll fenn) 

 
Albánia Azerbajdzsán Bosznia és 

Hercegovina 
Tadzsikisztán TürkmenisztánKörnyezetegészségü

gyi kockázatok 
 Felnőtte

k 
Gyermeke

k 
Felnőtte

k Gyermekek Felnőtte
k 

Gyermeke
k Felnőttek Gyerme

kek 
Felnőtt

ek 
Gyerme

kek 

Allergiák 55,3 66,7 51,6 71,2 55,0 58,6 45,5 63,2 54,0 54,0 

Asztma 55,6 67,4 47,7 56,3 52,6 57,0 56,5 53,9 30,3 28,1 

Megfázások/influenza 47,5 62,5 44,6 62,0 43,7 54,6 37,5 58,5 42,4 53,0 

Születési 
rendellenességek 18,9 25,6 28,2 49,2 22,4 29,8 22,3 47,3 11,6 20,9 

Rák 29,0 37,3 34,1 31,4 42,2 32,7 56,4 46,5 24,5 26,7 

Terméketlenség 29,0 13,2 34,1 16,6 42,2 17,4 56,4 24,3 24,5 9,0 

Tanulási zavarok 10,7 26,2 22,9 26,9 20,7 48,9 17,2 28,2 6,2 6,4 

Elmebetegségek 13,2 22,8 23,3 45,6 19,1 21,4 51,1 44,4 6,0 16,5 

 

Ezek az eredmények azt jelzik, hogy ebben az öt országban az emberek véleménye szerint az 
asztma és a felnőttkori allergiák leginkább környezeti eredetűek. Ez nem meglepő, mivel ezek a 
betegségek a környezeti kockázati tényezőkkel való kontaktust követően rövid időn belül 
megjelennek, ezért a laikusok könnyen összefüggésbe hozzák ezeket a környezettel. A környezeti 
kockázatokkal szembeni expozíció hosszú távú hatásai tekintetében a legaggasztóbbnak a rák és 
a terméketlenség bizonyult, különösen Tadzsikisztában. A környezet és a betegségek közti 
összefüggést leginkább a gyermekek szempontjából tartották aggasztónak, és elsősorban az 
allergiák, asztma, megfázások/influenza, születési rendellenességek, tanulási zavarok és 
elmebetegségek esetében. 

1.6. Következtetések 
H. Wickramatillake, I.D. Ivanov 

 

Jelentésünkben az Európában jelenleg, azaz a XXI. század elején fennálló környezetegészségügyi 
helyzetet tekintettük át. A közölt adatok a legújabb keletű szakirodalomból, publikációkból, 
illetve még nem kiadott tanulmányokból származnak, amelyeknek minősége eltérő. 
Megjegyzéseink ily módon a rendelkezésre álló információkon alapulnak. Bizonyos adatok 
minősége és korlátozott mennyisége következtében egyes területekről, illetve egyes esetekben 
nem feltétlenül tudtunk teljes körű, mindenben pontos képet adni. Összességében azonban a 
rendelkezésre álló információk segítségül szolgálnak az európai környezetegészségügy terén 
érvényesülő tendenciák azonosításában. Az elmúlt évtizedben sikerült elérni bizonyos 
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eredményeket, amelyek alapján remélhetjük, hogy az európai környezet és egészség a XXI. 
században javulni fog. (27) Az utóbbi tíz évben a régióban számos országban jelentős változások 
történtek, különösen a keleti részen. Ezek az államok fontos gazdasági átalakuláson esnek át, és 
ez a folyamat egyértelműen kihat az európai környezetre és az európai polgárok egészségére.  

A legtöbb országban várhatóan fellendül a gazdaság, bár egyes esetekben ez esetleg hosszabb 
időt vehet igénybe. Az új EU tagállamok azon munkálkodnak, hogy megfeleljenek a célul 
kitűzött gazdasági mutatóknak. Más országokban a legfontosabb kihívás a gazdaság 
talpraállítása, és ugyanakkor a fejlődéshez szükséges erőforrások biztosítása. Ezeknek a 
nemzeteknek nyilvánvalóan rangsorolniuk kell a szolgáltatási és fejlesztési igényeket. Ezekben a 
tagállamokban az olyan sürgősen megoldandó problémák mellett, mint az oktatás, lakások 
építése, és az ipar fejlesztése, valószínűleg kevésbé fontos feladatnak számít a környezet 
fejlesztése és javítása, a környezeti szennyező anyagok felügyelete és monitorozása, és az 
egészségügyi felügyelet, különösen a környezettel kapcsolatosan. 

A megfelelő felügyeleti és monitoring mechanizmusok hiánya következtében nincsenek, vagy 
csak nagyon korlátozott mértékben, és nem teljes körűen állnak rendelkezésre adatok. 
Jelentésünk készítésekor a nemzetközi adatok szűkössége, legalábbis egyes 
környezetegészségügyi területeket vonatkozásában, több esetben komoly akadálynak bizonyult. 
Egyes országokban a hatósági szolgálatok korábbi színvonala csökkent. Az Orosz Föderációban 
például a korábban jól működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat tevékenységének 
hatékonysága jelentősen romlott. Ez nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy mivel a 
termelési kapacitások bővítése révén elérendő gazdasági fellendülés biztosítása a legfontosabb 
feladat, az egészség és biztonság kérdése esetenként háttérbe szorul. Nyugat-Európában a 
környezeti expozíciós szintek csökkentését szolgáló EU irányelvek és egyéb szabályozások 
bevezetésének és alkalmazásának eredményeként progresszív csökkenés figyelhető meg a 
lakosságot fenyegető környezeti expozíciók terén. Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy a 
környezeti veszélyeztető tényezők elérték a „nulla kockázati szintet”. Egyes szennyező anyagok 
esetében nem tisztázott a kockázat mértéke, és további munkára van szükség a kételyek 
eloszlatása és az expozíciós normák meghatározása érdekében.  

Az Európai Régió rendkívül nagy kiterjedése miatt meglehetősen nehéz általános 
helyzetelemzést végezni. A munka-egészségügy és munkabiztonság terén az Európai Régióban 
érvényesülő különféle veszélyeztető tényezők és az azokkal kapcsolatos expozíciók értékelése 
például hallatlanul nehéz feladat. Egyetlen ország sem rendelkezik nyilvántartással a kockázati 
tényezőkkel kapcsolatos expozíciókról, és ugyanakkor az adatgyűjtő rendszerek is sokfélék; az 
egyes tagországok nemzeti munka-egészségügyi és munkabiztonsági adatrögzítő rendszere eltérő 
bonyolultságú és jellegű. (146) 

A hagyományos közegek (pl. levegő, víz, élelem, stb.) révén érvényesülő környezeti expozíciók 
továbbra is problémát jelentenek a nyugat-európai országokban annak ellenére, hogy az 
expozíciós szintek csökkenő tendenciát mutatnak. Várhatóan az elkövetkezendő években a keleti 
területeken is megfigyelhető lesz ez a tendencia, különösen ahogyan számos ország EU taggá 
válik. Ugyanakkor azonban egyre újabb, aggodalomra okot adó kockázatok jelennek meg, mint 
például az éghajlatváltozás, közlekedés és egészség, stb. Más veszélytényezők forrásai az új 
gyártási technológiák, stresszt és a munkával való elégedetlenséget okozó munkaszervezési 
technikák, modern irodai munkamódszerek és berendezések (a számítógép használata új mentális 
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és szociális egészségi problémákhoz vezet), új mezőgazdasági technológiák (újabb peszticidek, 
hormonok, antibiotikumok, stb. használata) stb. Az újonnan felmerülő problémákkal kapcsolatos 
helyzet nem minden esetben egyértelmű. Az endokrin diszruptorok hatásai például aggasztóak; 
ugyanakkor a jelenlegi ismeretek állatkísérleteken és az állatoknál megfigyelt hatásokból levont 
következtetéseken alapulnak. Úgy tűnik, hogy az elektromágneses mezők és bizonyos egészségi 
hatások közt összefüggés van, és a mobiltelefonok használatának egészségi hatásai is 
aggodalomra adnak okot. Az új jelenségeket alaposabban tanulmányozni kell, és meg kell 
határozni, hogy fennállnak-e ok-okozati összefüggések. Ahhoz, hogy e téren sikeres munka 
folyhasson, további kutatási célú pénzeszközökre van szükség. E tekintetben az EU igen 
fogékonynak mutatkozott, és forrásokat biztosított a kutatások finanszírozására.  

Egyes országokban a politikai és társadalmi-gazdasági átalakulás eredményeként a 
környezetegészségügyi helyzet is változik. A betegség módosulási elmélet (health transition 
theory) szerint a betegségek jellege az ipari fejlődéssel párhuzamosan változik. (207) Az 
átalakulás eredményeként a higiéné hiánya miatti betegségek (vagyis a rossz 
lakáskörülményekkel, nem megfelelő csatornázással és túlzsúfoltsággal kapcsolatba hozható akut 
egészségügyi reakciók) eltűnőben vannak, és helyüket számos területen egyre inkább átveszik az 
ún. „környezeti és életmód betegségek”, amelyek általában hosszabb idő alatt alakulnak ki, és 
kevésbé közvetlen módon kapcsolódnak a környezethez. Ez a jelenség megfigyelhető a nyugat-
európai államokban, és várhatóan az elkövetkezendő években az átalakulóban lévő országokban 
is előtérbe kerül. A várható változások kezelésére különféle módszereket kell kidolgozni; 
azonosítani és kontrollálni kell az újonnan felmerülő kockázati tényezőket, és lépéseket kell tenni 
az új betegségek leírása és prevenciója érdekében is. 

Összefoglalva, jelentésünkben megkíséreltük a rendelkezésre álló adatok és információk alapján 
a lehető legjobb értékelést adni az EVSZ Európai Régiójának jelenlegi környezetegészségügyi 
helyzetéről. E téren egyértelműen pozitív tendencia figyelhető meg, de továbbra is sok a 
tennivaló, különösen a keleti tagállamokban. A Régióban a környezetegészségügy terén elérendő 
jövőbeli haladás érdekében az egyik fontos teendő megfelelő szabályok, irányelvek, normák, stb. 
kidolgozása, bevezetése és érvényesítése. A szabályok és irányelvek azonban önmagukban nem 
elegendőek, ha az érdekelt csoportok részéről hiányzik az elkötelezettség és az akarat. A nagyobb 
kihívás tehát a környezetegészségügyi problémák tudatosítása, az irántuk való érdeklődés és 
figyelem felkeltése, és a jobb egészség és környezet fontosságának demonstrálása. Szerte a 
Régióban égető szükség van a környezet állapotának monitorozására, amelyhez több szakértő, 
erőforrás és technológia szükséges. 

A környezeti expozíció egészségi hatásait fokozottabban figyelemmel kell kísérni, fel kell mérni, 
és a jelenlegi eseti beszámolók helyett nemzetközileg elfogadott folyamatos figyelő/felügyeleti 
(surveillance) mechanizmust kell kidolgozni annak érdekében, hogy az adatgyűjtés egységes 
módon történjen, és az egészségi állapot és annak az emberi környezethez való kapcsolat 
mérésére szolgáló egészségi indikátorok szerte a Régióban összehasonlíthatók legyenek. Egy 
egységes környezetegészségügyi indikátor rendszer alkalmazása jelentős előrelépés lenne az 
egészségügyi felügyeleti mechanizmus megvalósítása szempontjából. Remélhetőleg a Negyedik 
Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciát követően létrehozandó Európai 
Környezetegészségügyi Információs Rendszer pozitívan járul majd hozzá a 
környezetegészségügyi helyzet jövőbeli elemzéséhez. 
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Meg kell oldani a monitorozási és surveillance mechanizmusok megfelelő tervezését és 
finanszírozását, különösen az újonnan felszínre kerülő kérdések vizsgálatának biztosítása 
érdekében. A forrásokat a Régió keleti részének országai számára is elérhetővé kell tenni, mivel 
ezen a területen a kutatási tevékenység gyakorlatilag elhanyagolható szintű. A keleti al-régió 
nemzetközi testületeit és tudósait ösztönözni kell a kutatásokra. 

Az EVSZ, az EU, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és más EU ügynökségek, az 
illetékes kormányközi szervezetekkel karöltve munkálkodnak azon, hogy az európai lakosok 
számára jobb környezetet és egészséget biztosítsanak. A sikerért azonban meg kell dolgozni. A 
régió földrajzi, társadalmi-gazdasági és kulturális sokszínűsége miatt az egészségügy terén, 
ideértve a környezet-egészségügyet is, rendkívül sok feladat vár elvégzésre. A jobb környezeti és 
egészségi állapot eléréséhez szükséges erőforrásokon kívül a politikai akarat és valamennyi 
tagállam közös erőfeszítése előfeltétele annak, hogy minden európai polgár egészséges és 
fenntartható emberi környezetben élhessen. 
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2. RÉSZ: KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY A 
FÜGGETLEN ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGÉBEN 

 
A Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) felhívta a figyelmet 
mind az országok közti, mind az egyes országokon belüli növekvő egyenlőtlenségekre, és 
rámutatott, hogy az átalakulóban lévő országoknak különleges segítségre van szüksége. A 
Független Államok Közössége (FÁK) a környezetegészségügy terén komoly, és egyre 
súlyosbodó problémákkal kénytelen szembenézni. A FÁK országok és a gazdagabb európai 
államok közt a környezetegészségügyi problémák kezelése terén tátongó szakadék egyre mélyül. 

A FÁK-ban a környezeti problémákhoz hasonlóan a fő környezetegészségügyi gondok is az ipari 
fejlődést a környezetegészségügyi kérdések elé helyező, korábbi évtizedekben követett politikát 
tükrözik. Ez az ökológiai örökség, a nem fenntartható termelési és fogyasztási módok, és a 
környezetegészségügyi helyzet javításához szükséges erőforrások hiánya következtében nő a 
környezeti expozíciókból eredő betegségek és a halálozás aránya, és romlik az életminőség. 
Mindazonáltal nem minden probléma a múltba nyúlik vissza. A tervgazdálkodásról a szabadpiaci 
gazdaságra való átállás, a magánszektor kialakulása, a vállalkozási szabadság és a polgári 
társadalom létrejötte a környezetvédelmi és egészségügyi politikát, szabályozást és 
felelősségeket is átalakította. 

A szovjet rezsim idején a társadalom többé-kevésbé homogén egészet alkotott, az egyes 
társadalmi csoportok közt nem voltak jelentős különbségek. (208) Mára azonban a társadalmi 
rétegződési folyamat a környezeti kockázatviselés egyenlőtlen eloszlásához vezetett: a szegények 
és a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő csoportok viselik a környezeti kockázatok és a 
betegségteher nagyobb részét. A gyermekek és serdülők, akik biológiai és társadalmi 
szempontból egyaránt kevésbé védettek ezekkel a veszélyekkel szemben, mint a felnőttek, 
szintén jelentős részét viselik ennek a tehernek, különösen a társadalmilag hátrányos helyzetben 
lévő csoportokban. 

A FÁK környezet-szennyezettségéről és egészségi állapotáról a közelmúltban készült átfogó 
elemzések a 80-as évek végére jellemző helyzetet tükrözik. (209, 210) Azóta ebben az 
országcsoportban nem végeztek egyéb átfogó nemzetközi környezetegészségügyi összehasonlító 
felmérést, amely környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból vizsgálta volna a gazdasági 
és társadalmi átalakulás eredményeit. Ezért feltétlenül szükség van a jelenleg érvényesülő 
környezetegészségügyi problémák felmérésére és megértésére annak érdekében, hogy meg 
lehessen határozni a FÁK-ban e téren teendő lépéseket. 

A fent jelzett kérdésekkel kapcsolatban az EVSZ Európai Regionális Irodája által a legfontosabb 
közegészségügyi kezdeményezések elősegítése céljából elindított program támogatást nyújtott 
egy, a FÁK környezetegészségügyi helyzetének értékelését célzó projekt végrehajtásához. A 
projekt keretében nemzeti környezetegészségügyi helyzetképet készítettek az Orosz 
Föderációról, a Belarusz Köztársaságról, Tadzsikisztánról és Grúziáról. Ezen felül 
Örményországban, Üzbegisztánban, és Moldovában elvégezték a környezetegészségügyi 
kérdésekről nemzetközileg rendelkezésre álló információk frissítését, aktualizálását is. 

A FÁK-beli környezetegészségügyi helyzet elemzése egyrészt a fent említett nemzeti 
környezetegészségügyi helyzetképeken, és az egyes országok által benyújtott jelentéseken, 
másrészt a Környezetvédelmi teljesítmény-felméréseken (EPR) alapszik. Az EPR-eket az 
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Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) dolgozta ki egy, az EVSZ-el kötött 
együttműködési megállapodás alapján. Az EVSZ feladata volt az EPR-ek környezetegészségügyi 
fejezeteinek elkészítése. EPR-ek Örményország, Azerbajdzsán, a Belarusz Köztársaság, Grúzia, 
Kazahsztán, Kirgizisztán, a Moldovai Köztársaság és Üzbegisztán tekintetében állnak 
rendelkezésre. Ezen felül ahol lehetett, felhasználtak nemzetközi forrásokból származó 
információkat és adatokat is. Az értékelés korlátai abból erednek, hogy nem állnak rendelkezésre 
nemzetközileg validált adatok az összes FÁK országról, illetve egyes tagokról. A nemzeti 
kormányok által a fenti értékelés elkészítése céljából benyújtott információkat azonban nem 
minden esetben a nemzetközileg elfogadott módszereknek és gyakorlatnak megfelelően 
standardizálták. 

A Független Államok Közössége környezetegészségügyi helyzetének jelentésünkben közreadott 
értékelése ezért lehetővé teszi a hiányosságok és a nemzetközi stratégiai cselekvési tervek 
esetleges irányvonalának meghatározását. Az értékelés eredményei ugyanakkor felhasználhatók a 
javasolt intézkedésekhez, és a FÁK-ban a nemzeti és helyi szinten a jelenlegi és jövőbeli akut 
környezeti problémák kezelése céljából teendő lépések kidolgozásához, annak érdekében, hogy 
megvalósítható legyen a közösen meghatározott cél: a fenntartható fejlődés. 

 
2.1. Környezetegészségügyi politika 
 

A FÁK országok környezetegészségügyi szakmapolitikái az általános társadalmi-gazdasági 
átalakulási folyamatot tükrözik. A múltban az egyes köztársaságok szakmapolitikáját a 
Szovjetunió központi kormánya határozta meg, így ezek többé-kevésbé egységesek voltak. Ezek 
a szakmapolitikák a bőségbe és haladásba, a tudományba és technológiába vetett hiten, a 
növekedés és jólét iránti elkötelezettségen, a központi tervgazdálkodáson és a gazdaság felett 
gyakorolt szigorú ellenőrzésen alapultak. (211) A Szovjetunió összeomlását követően alapvető 
változások következtek be, amelyek az utódállamok környezetegészségügyi politikáját is 
átformálták. 

Az első, legnagyobb változás a modern ökológiai nézetek betörése volt a Szovjetunió után üresen 
maradt ideológiai „térbe”. (210) Ezek a nézetek öltöttek tulajdonképpen testet azzal, hogy mind a 
tizenkét országban létrehoztak környezetvédelmi minisztériumokat. A Szovjetunióban nem volt 
jellemző az erős környezetvédelmi politika és intézményi háttér. Akkoriban a hangsúlyt a 
természetvédelemre helyezték, és a környezetszennyezést és annak egészségi hatásait jóformán 
figyelembe sem vették. A környezetvédelmi minisztériumok létrehozása a peresztrojka 
időszakában a szovjet rendszer mélyreható szociál-politikai változásait, és az 1980-as évek 
végének környezeti katasztrófái miatti közfelháborodást tükrözte. (210) Számos 
környezetvédelmi aktivista, akik a környezetvédelmi mozgalmak vezető alakjai voltak, pozíciót 
kapott az újonnan megalakított környezetvédelmi hatóságokban. (212). 

A második jelentős változás a szovjet uralom felszámolását követően a kormányzati feladatok 
újra-definiálási folyamatának, és a politikai döntéshozás demokratikus mechanizmusai 
kialakításának részeként a környezetegészségügyi szakmapolitika kidolgozása és végrehajtása 
volt. Különösen a decentralizálási folyamat, és a tartományi és helyi hatóságok növekvő 
hatásköre és felelőssége jelentett kihívást a környezetegészségügyi szakmapolitika kialakítása 
terén. (213) 
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A harmadik fontos változás az volt, hogy mind a tizenkét állam aktív szerepet vállalt fel a 
nemzetközi környezetegészségügyi folyamatokban, például miniszteri konferenciák, nemzetközi 
találkozók és műhelyfoglalkozások szervezése révén. Az EVSZ és a többi nemzetközi szereplő 
jelentős támogatást nyújtott valamennyi FÁK ország számára a környezetegészségügyi 
szakmapolitika kialakításában. 

 

2.1.1. Környezetegészségügyi tervezés 
Majdnem valamennyi FÁK ország rendelkezik a nemzeti kormányzat által jóváhagyott Nemzeti 
Környezetegészségügyi Akcióprogrammal (NEKAP). A tervek többségét a Londonban 1999-ben 
megrendezett Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencián hozott határozatokkal 
kapcsolatosan hagyták jóvá. A legutóbb elkészült NEKAP-okat a Moldovai Köztársaságban és az 
Orosz Föderációban hagyták jóvá 2001-ben, Örményországban 2002-ben, és Grúziában 2003-
ban. Türkmenisztán és Azerbajdzsán egyelőre még nem rendelkezik kormányzatuk által 
hivatalosan jóváhagyott NEKAP-pal. Ez utóbbi országokban ugyan elkészültek a 
programtervezetek a londoni konferenciára; az ezzel kapcsolatos jelenlegi helyzet azonban nem 
ismert. 

A FÁK-ban a NEKAP-okat az EVSZ ajánlásainak megfelelően dolgozták ki. Alapjában véve a 
NEKAP-ok a környezetegészségügyi tervezés és irányítás átfogó, multi-szektorális 
megközelítésén alapulnak. Keretet adnak a szükséges környezetegészségügyi intézkedések 
különféle területeken és régiókban való megtételéhez, valamint a környezetegészségügyi 
tájékoztatási és intézményi tevékenység terén meghozandó irányítási döntésekhez. 

A NEKAP-ok végrehajása eltérő, és nagymértékben függ a rendelkezésre álló emberi és anyagi 
erőforrásoktól. Ugyanakkor jelentős mértékben befolyásolja az egyes kormányzati szektorok 
környezetegészségügy feladatok végrehajtása iránti politikai elkötelezettségének mértéke és 
következetessége is. Több országban a NEKAP-ot helyi szintre is lebontották tartományi, 
regionális és helyi akcióprogramok kidolgozása révén. Ez kitűnő módszernek bizonyult a 
különböző vezetőknek a NEKAP végrehajtásába való bevonására. Az Orosz Föderációban 
például a Föderáció 81 kerületéből 63-ban dolgoztak ki helyi akcióterveket. Ezek közül 
harmincegyet már jóvá is hagytak végrehajtás céljára. Ezen felül 131 helyi környezetvédelmi 
akcióterv készült el, és került jóváhagyásra, amelynek eredményeként 130 millió USA dollárt 
különítettek el a jóváhagyott programok helyi szintű végrehajtására. (72) A Belarusz 
Köztársaságban (214) és Üzbegisztánban (215) szintén jól halad a NEKAP-ok végrehajtása. 

 

2.1.2. Egyéb nemzeti programok és tervek 
A NEKAP-okon kívül egyéb környezetegészségügyi állami programok végrahajtása is 
folyamatban van. Ide tartoznak a Nemzeti Környezetvédelmi Programok (NKP), nemzeti 
egészségügyi stratégiák és a folyamatos növekedést célzó stratégiák. A NKP-at valamennyi FÁK 
országban a Világbank, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) és a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) támogatásával dolgozták ki. 
Jelenleg megfontolás tárgyát képezi a NKP-k egy második fázisának kidolgozása és végrehajtása 
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Örményországban, Grúziában, Kazahsztánban, a Moldovai Köztársaságban, Ukrajnában és 
Üzbegisztánban. Bár a NKP-k elsősorban a természetes környezet szennyezettségének 
megszüntetésére, illetve védelmére irányulnak, számos közülük tartalmaz olyan intézkedéseket 
is, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a káros környezeti tényezők lakossági expozíciójának 
mérsékléséhez. Egyes környezetegészségügyi intézkedések ugyanakkor közvetlenül a nemzeti 
stratégiákban és egészségügyi programokban kaptak helyet, például az Orosz Föderációban, 
Tadzsikisztánban, és a Belarusz Köztársaságban. 

A fenntartható fejlődést szolgáló stratégiák a FÁK országokban elsősorban a természetes 
környezet védelmére és a gazdasági fejlődésre összpontosítanak, ezért nem tükrözik megfelelő 
mélységben az egészségügyi problémákat, ideértve a környezetegészségügyi gondokat is. 

 

2.1.3. Jogszabályok és normák 
A környezetegészségügyi intézkedések jogszabályi alapjait valamennyi országban áttekintették 
az új körülményeknek szempontjából. Az országok többségében új törvényeket dolgoztak ki, és 
vezettek be a lakosság epidemiológiai jólétének biztosítása céljából. Ezek a törvények a 
környezetegészségügy integrált, globális megközelítésén alapulnak. Ezen kívül konkrét 
jogszabályokat dolgoztak ki a környezetegészségügy területén a különböző környezeti tényezők 
(víz, föld, környezeti levegő, zaj, vegyi anyagok, stb.) tekintetében. 

A FÁK országok a szovjet időkből egészségügyi jogszabályokba ágyazott egységes 
közegészségügyi normák, egészségügyi szabályok és környezetegészségügyi szabványok 
rendszerét örökölték. Bár ez a rendszer jól kidolgozott tudományos alapokon nyugszik, ma már 
nem képes teljes mértékben kielégíteni a piacgazdaság új igényeit, és nem tud megfelelni a 
környezetegészségügy területén megjelenő új állami feladatoknak. Több ország is csatlakozott a 
Kereskedelmi Világszervezethez, amely tagjaitól megköveteli a meglévő környezetegészségügyi 
normák felülvizsgálatát és harmonizálását. Örményországban valamennyi normát a nemzetközi 
normák alapján vizsgáltak felül, és módosítottak. Hasonló folyamat megy végbe az Orosz 
Föderációban és más FÁK országokban is, és egy sor közegészségügyi normát már előírásként 
foglaltak bele például a sugárbiztonságról szóló törvénybe. A közegészségügyi normák 
felülvizsgálatát az egészségi kockázatok felmérésére szolgáló módszerek alapján végzik, és 
folyik a munka ezeknek a módszereknek a szakmai szabályokba való integrálása terén. 
Megjegyzendő, hogy nincsen akadálya a környezetegészségügyi normák javításának, és a 
meglévő törvények oly módon való átalakításának, hogy azok jobban illeszkedjenek a 
piacgazdaság és a demokratikus alapelvek követelményeinek. 

 
2.2. Környezeti kockázatok és egészségi hatásaik 
A környezet az emberi egészségre gyakorolt hatásainak értékeléséhez teljes körű adatok 
szükségesek a környezeti tényezőkkel szembeni expozícióról. Sajnos a FÁK-ban érvényesülő 
expozíciós szintek pontos felmérése szinte lehetetlen, mivel a legtöbb esetben hiányzik, vagy 
nem teljes a monitorozó rendszer. Ugyanakkor egyelőre nagyon kevés bizonyíték áll 
rendelkezésre a különféle expozíciók egészségre gyakorolt hatásáról, és bár egyes tényezők 
esetében igazolták az ok-okozati összefüggést, annak számszerűsítése meglehetősen nehéz. 
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A FÁK országok többségének tekintetében a környezeti tényezőkkel szembeni expozícióra 
vonatkozó adatok nem megfelelőek és nem teljes körűek. Mivel a korábbi közegészségügyi 
rendszer összeomlását követően felállított új közegészségügyi rendszert működése még nem 
minden területen kielégítő, az utóbbi években bizonyos morbiditási adatok kevésbé 
megbízhatónak bizonyultak. Ez különösen a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó adatokra 
érvényes. 

Az expozíciókra és egészségi hatásaikra vonatkozó adatszolgáltatás minősége és mennyisége az 
egyes FÁK országokban eltérő. Mivel az egészségkárosító környezeti expozíciós szint a FÁK 
országokban általában hasonló, feltételezhetjük, hogy az egyes országokban megfigyelt és 
regisztrált hatások a többi olyan országban és régióban is érvényesülnek, ahol hasonló típusú és 
szintű expozíció figyelhető meg. 

 

2.2.1. Környezeti levegő 
A FÁK-ban a légkörbe bocsátott szennyező anyagok tekintetében az elmúlt tíz évben általánosan 
csökkenő tendencia figyelhető meg. Az összes gyakori szennyező anyag (kén oxidok (SOx), 
nitrogén oxidok (NOx), szénmonoxid (CO), illékony szerves vegyületek (VOC), és lebegő por) 
emissziója visszaesett. (24. ábra) (27) A kéndioxid és szilárd részecskék összkibocsátása 
elsősorban stacioner forrásokból származik, míg a szénmonoxid és nitrogén oxidok emissziója 
legnagyobbrészt a motorizált közlekedésből ered. 

 
Forrás: EEA 2003 

24. ábra Változások az emissziókban 2010-ben 1990-hez viszonyítva (%) 

 
A levegőszennyezettség általános visszaesése a stacioner forrásokból származó emissziók 
csökkenésének tulajdonítható, amelyek közt a legfontosabbak a tüzelőanyag ipar, az elektromos 
energia előállítás, és a vas- és színesfémgyártás. Egyes régiókban a légszennyezettség szintjét a 
lakások fűtőrendszeréből és középületek vízmelegítő berendezéseiből, a háztartási szemét és 
falevelek elégetéséből, nehézfémsókból és egyéb veszélyes anyagokból származó káros anyag 
kibocsátások, valamint a légkörbe kibocsátott füst is befolyásolják. 

Az Orosz Föderációban a légköri szennyező anyag kibocsátás a 2001-et megelőző tíz évben 34,1 
millió tonnáról (1990) 19,1 millió tonnára esett vissza. A környezeti levegőnek azok a fő 
szennyezői, amelyek a megengedett határértéknél több mint kétszeres mennyiségűek, fontossági 
sorrendben a következők: nitrogén dioxid, szén monoxid, lebegő por, formaldehid, ammónia, 
fenol, hidrogén szulfid, kén dioxid, ólom, hidrogén fluorid, dimetilbenzol, benzol és 3,4-
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benzo[a]pirén. Az Orosz Föderációban tapasztalható légszennyezettségre vonatkozó legfrissebb 
adatok szerint mintegy 30 millió ember van kitéve (az Orosz Föderáció normáihoz viszonyítva) 
emelkedett koncentrációjú környezeti légszennyező anyagok hatásainak. Ennek a lakosságnak a 
legnagyobb része (15 millió ember) emelkedett lebegő por terhelést szenved el (>150  g/m3); 14 
millió ember van kitéve emelkedett koncentrációban benzo[a]pirén; 10,4 millió fenol, 5,6 millió 
nitrogén dioxid és hidrogén fluorid hatásának. Mintegy 5,1 millió ember él olyan városi 
területeken, ahol a levegő szén diszulfid tartalma emelkedett. Körülbelül 3 - 4 millió ember él 
olyan városi területeken, ahol a levegő ammónia és sztirol szintje a megengedett határértéknél 
magasabb. A városi lakosok egy jelentős része (több, mint 1 millió ember) ugyanakkor 
emelkedett szintű benzol, ólom, nitrogén oxid, hidrogén szulfid és merkaptán terhelésnek van 
kitéve. (72) 

 

15. ábra Levegőszennyezettség Moszkvában, Orosz Föderáció, 1990-1996, (EVSZ)  
 

A légkörbe kibocsátott szennyező anyagok terén a közép-ázsiai államokban is csökkenő 
tendencia figyelhető meg. Ezekben az országokban a légkörbe emittált por és gázok 
összmennyisége az elmúlt években visszaesett. Üzbegisztánban például 1991 és 2001 között 
csökkenést regisztráltak az állandó és mozgó forrásokból a környezetbe kibocsátott szennyező 
anyagok mennyiségében (3,81 millió tonnáról 2,25 millió tonnára).(215) 

A légköri szennyező anyag kibocsátások általános csökkenése ellenére a levegőszennyezettség 
szintje továbbra is igen magas. A városi területeken különösen magas légköri szennyezettségi 
szint a jellemző. Ez elsősorban a közlekedésnek tulajdonítható. A rosszul karbantartott járművek 
számának növekedése, és a gyenge minőségű üzemanyag használata egyaránt hozzájárul a légkör 
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földközeli rétegében a nitrogén oxidok, telített és telítetlen szenek, a karcinogén benzo[a]pirén és 
egyéb toxikus anyagok koncentrációjának emelkedéséhez. (51) 

Az elmúlt 10 évben a közlekedés egyre nagyobb mértékben járult hozzá a légköri 
össz-szennyezőanyag emisszióhoz. 2001-ben Moszkvában és az Orosz Föderáció számos 
régiójában a közlekedés tette ki a szennyezőanyag emissziók 80-90%-át, a Belarusz 
Köztársaságban a nagyvárosokban egyes években az összes emisszió volumen 80%-át, és egyes 
ukrajnai városokban az összes környezeti kibocsátás 60% - 90%-át. A környezeti levegő 
közlekedésből származó szennyezettsége fokozottabb lebegő por, CO, NO2 és ólom expozíciót 
eredményez. A városi területek többségén ezeknek az anyagoknak a koncentrációja a környezeti 
levegőben meghaladja az EVSZ által meghatározott maximális megengedhető koncentrációs 
szinteket. (70) 

 

16. ábra Levegőszennyezettség Chisinau-ban és Tbilisziben 
 

Egyes ukrajnai városi területeken a lebegő por (különösen pedig annak belélegezhető része 
(PM10)) koncentrációjának éves középértéke 0,1 - 0,4 mg/m3-re nőtt. (61). Örményországban a 
lebegő por koncentrációja gyakran meghaladja a 0,15 mg/3-t, míg Bishkek (Kirgizisztán) 
legszennyezettebb részein a lebegő por koncentrációjának éves középértéke elérte az 1,1 
mg/m3-t, azaz a néhány évvel ezelőtti szint kétszeresét. Grúziában a 10  m átmérőjű lebegő por 
(PM10) koncentrációjának éves középértéke meghaladja az EVSZ által meghatározott maximális 
szinteket. (61, 62, 64) 

A levegő ólmozott benzin használata következtében megemelkedett ólom koncentrációja súlyos 
gondot jelent valamennyi FÁK ország számára, a Belarusz Köztársaság kivételével, ahol nem 
gyártanak, és nem is importálnak ólmozott benzint, és ezért a motorizált közlekedésből származó 
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ólom kibocsátás minimális. Megjegyzendő, hogy az ólom szinteket nem mérik rendszeresen, és a 
jelenleg használt mérési módszerek nem biztosítanak megbízható eredményeket. Mindazonáltal a 
rendelkezésre álló adatok szerint a levegő ólomszennyezettsége meghaladja az EVSZ által 
ajánlott maximális megengedhető szintet, valamint az európai városokban regisztrált szintet is. 
(216) A Jerevánban mért 1,0-3,5 mg/m3-es ólom koncentráció például jelentősen túllépi az EVSZ 
ajánlást (0,5 mg/m3). Jerevánban egyes forgalmas kereszteződésekben a környezeti levegő 
ólomtartalmának a közegészségügyi felügyelőség által végzett egyszeri mérései szerint a 
maximális egyszeri megengedhető koncentrációt (MSPC) három – hatszorosan haladta meg a 
mért szint. (61) A grúz városokban is hasonló problémák merülnek fel. (64) Kirgizisztánban a 
levegőben lévő ólom koncentráció éves középértéke 0,5 és 0,75 mg/m3 között volt. (62) 

Ezeken a nehézségeken felül, amelyek valamennyi FÁK országban közösek, több országban 
sajátos problémák is felmerülnek. A Belarusz Köztársaságban például súlyos gond a környezeti 
levegő formaldehid szennyezettsége. A városi területek többségén a formaldehid a 
szennyezettség összmennyiségének 50-86%-át teszi ki. A formaldehid koncentráció éves 
középértéke Polotszkban, Novopolotszkban, Mozirban és Grodnoban három-négyszerese a 
normának (3,0 mg/m3). A jelentős vegyiparral, elektromos áram fejlesztéssel, építőiparral vagy 
ásványi műtrágya gyártó iparral rendelkező nagyvárosokban kedvezőtlen meteorológiai 
viszonyok esetén igen magasra (a megengedett koncentráció 2 - 3-szorosára) nő a levegő 
hidrogén szulfid tartalma, és a fenol szint is jelentősen emelkedik. (114) 

Üzbegisztánban több, mint 4 millió ember él olyan városi területeken, ahol az összes lebegő 
portartalom (TSPM) koncentráció középértéke a 200 - 400 mg/m3-es tartományban mozog. A 
levegő lebegő por szennyezettsége csak részben ered stacioner vagy mobil emissziós forrásokból. 
A szennyeződést elsősorban a világ legnagyobb pormezőiről, vagyis az Aral tó területéről a 
széllel ideérkező por részecskék okozzák. Ebben a porban különféle peszticidek is találhatók, 
például a Fosalon és Dimethoate elnevezésű szerves foszfor vegyület, ami súlyos problémát 
jelent. (63, 215) 

Általánosságban a FÁK országokban az elmúlt néhány évben az állandó és mozgó forrásokból 
származó káros emissziók összmennyisége terén csökkenő tendencia figyelhető meg, és a 
környezeti levegő alapvető szennyező anyag tartalma is általában mérséklődik. Mindazonáltal a 
lakott területeken a környezeti levegő alapvető és egyes konkrét szennyező anyag tartalma 
továbbra is emelkedett szintű. Ez elsősorban a motorizált közlekedésből eredő környezeti 
levegőszennyezés drámai (több, mint kétszeres) növekedésének tulajdonítható. Bizonyos városi 
területeken a motorizált közlekedés az összes környezeti levegőszennyezés 70-80%-áért felelős. 
A környezeti levegő emelkedett ólom tartalma főként az ólmozott benzin használatának 
következménye. 

A lebegő por, kén dioxid, nitrogén dioxid és egyéb levegőszennyező anyagokkal szembeni 
expozíció rövid távú hatásai a légúti megbetegedések növekvő száma, és a légúti megbetegedést 
követő kórházi felvételek arányának növekedése. (5) Az ezekkel az anyagokkal szemben 
elszenvedett expozíció hosszú távú hatásai a növekvő halálozás és csökkenő várható élettartam a 
populáció egészének tekintetében. A Belarusz Köztársaságban folytatott epidemiológiai 
vizsgálatok eredményei szerint a fokozottabb környezeti levegőszennyezettség 6-7%-os 
növekedést idéz elő az akut légúti fertőzések számában. Ezen kívül ezek az epidemiológiai 
vizsgálatok a köztársaság számos városában összefüggést állapítottak meg a rosszindulatú 
daganatos megbetegedések és légúti betegségek előfordulása és a környezeti levegő vegyi anyag 
szennyezettsége között. (114) 
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A lebegő por emelkedett koncentrációja valamennyi FÁK országban súlyosan veszélyezteti a 
lakosság egészségét. Bár a lebegő por egészségre gyakorolt hatásainak kvantitatív meghatározása 
meglehetősen nehéz, néhány FÁK országban mégis végeztek ilyen célú vizsgálatokat. A nemzeti 
szintű vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy 10-50 µg/m3 koncentrációt elérő lebegő por szint 
esetén megnőtt a légúti megbetegedések és a csökkent tüdőfunkcióval élők száma (72). A 
FÁK-ban a városi területek többségén a lebegő részecskék koncentrációja meghaladja ezt a 
szintet. Mindazonáltal, mivel a finom részecskék hatásairól igen kevés vizsgálat készült, nehéz 
felmérni az összes lebegő részecske miatti levegőszennyezettség egészségi hatásait. Az Orosz 
Föderációban a rendelkezésre álló adatok alapján, és megközelítő becslések szerint a környezeti 
levegő főként lebegő részecskék miatti szennyezettsége következtében a városokban 
összességében mintegy 40.000-rel magasabb a mortalitás. A lebegő por miatti 
levegőszennyezettség következtében a legszennyezettebb levegőjű városok lakosai az átlagos 
élettartamból (67,5 év férfiak és nők esetében) fejenként körülbelül 4 évet veszítenek. Egy 50 
millió főt számláló lakosság esetében az elvesztett életévek száma fejenként akár mintegy 1,5 év 
is lehet a környezeti levegő lebegő por szennyezettsége következtében. (72) 

A Moldovai Köztársaságban nemzeti becslések szerint a lebegő por okozta légszennyezettség 
évente legalább 200 idő előtti halálozást, és több, mint 5000 látogatást eredményez a baleseti és 
sürgősségi osztályokon a lebegő por okozta megbetegedések következtében. (73) Az 
Örményországban folytatott hasonló vizsgálatok szerint Jereván lakosai közül évente mintegy 
500-an halnak meg lebegő por expozíció miatt. (61) Üzbegisztánban becslések szerint a lebegő 
por a légúti megbetegedések 21%-ért, és a felnőtt mortalitás 3,4%-ért felelős. (215) Bishkekben 
(Kirgizisztán) végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a város szennyezettebb részein élő 
gyermekeknél nőtt a légúti tünetek aránya. Megközelítő becslés alapján elmondható, hogy 
körülbelül 1,000 ember hal meg évente Bishkekben a levegőszennyezettség miatt. (62) Rövid 
távon Grúzia lakosságának lebegő por, kéndioxid, nitrogén oxid és ózon expozíciója 450 légúti 
megbetegedés miatti kórházi felvételt eredményez. Hosszú távon az ezekkel az anyagokkal 
szembeni expozíció a lakosság egészére vetítve 8.500 életév veszteségért felelős. (64) 

A motorizált közlekedésből eredő levegőszennyezettség komoly egészségi kockázatot jelent a 
lakosság számára. A levegő szennyezőanyag koncentrációjának monitorozására szolgáló 
jelenlegi rendszer nem teszi lehetővé a levegőszennyezettség emberi egészségre gyakorolt 
hatásainak reális felmérését. A kizárólag gépjármű emisszióból származó nitrogén dioxidnak a 
nagy forgalmú közutak közelében lakók egészségére gyakorolt hatásai értékelése céljából 
Moszkvában végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az alsó légúti traktus betegségeinek aránya a 
gyermekek esetében akár a duplájára is nőhet. A közlekedés a felelős a policiklusos aromás 
szénhidrogének (PAH) és a benzo(a)pirén (BaP) emelkedett koncentrációjáért is. Ezek a 
karcinogének jelentős mértékben hozzájárulnak a rák kockázatának fokozódásához. Az ólmozott 
benzin használatának következtében megemelkedett ólom expozíció a felnőttekben növeli a 
magas vérnyomás és a szív- és érrendszeri megbetegedések, a gyermekekben pedig a 
neuropszichológiai fejlődési visszamaradás kockázatát. (72) 

Az egészségkárosító emissziók nem kielégítő monitorozása a levegőszennyezettségnek a 
lakosság morbiditásához való hozzájárulása alulbecslését eredményezheti. A 
levegőszennyezettség hatásainak dinamikus értékelése nem lehetséges ugyan, mivel azonban az 
elmúlt évtizedben a légkörbe kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkenése volt a 
jellemző, feltételezhető, hogy ennek arányában a légúti morbiditás aránya, és a szennyezett 
levegő egyéb egészségkárosító hatásai szintén visszaszorulnak. 
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2.2.2. Beltéri levegő 
A FÁK országokban a lakások belső terének levegőszennyezettségét nem mérik rendszeresen, és 
nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű adat. Ezekben az országokban eltérően vélekednek 
arról, hogy mely szennyező anyagok járulnak hozzá legnagyobb mértékben a környezeti levegő 
szennyeződéséhez. A lakóbelsőtéri levegőszennyezettség elsősorban a környezeti levegőből 
beszűrődő vegyi anyagoknak, a közlekedési emisszióknak és a veszélyes vegyi anyagok 
lakásokban található forrásainak tudható be. Bizonyos országokban az épületekben való 
dohányzás fontosabb környezeti levegőszennyező forrásnak számít, mint a motorizált 
közlekedés, mivel a lakosságnak több, mint 40%-a dohányzik. Az épületekben való dohányzás 
nagyon elterjedt jelenség, amelynek következtében emelkedik a policiklusos aromás 
szénhidrogének koncentrációja. 

Az Orosz Föderációban az emberek egészségére gyakorolt hatás szempontjából a lakások és 
középületek környezeti levegőjében megtalálható illékony kémiai vegyületek közül a 
legfontosabbak a formaldehid, a fenol, a benzol, a sztirol, az etilbenzol, a toluol, a xilol, az 
acetaldehid, az aceton, az etil acetát, a nitrogén oxidok és a szénmonoxid. A nitrogén oxidok és a 
szénmonoxid a lakó belsőterek környezeti levegőjének legfőbb szervetlen szennyező vegyületei. 
Ezeknek a szennyező anyagoknak a fő forrása a gáztűzhelyek és a szennyezett környezeti levegő, 
különösen a főbb utak környékén. (72) 

Különféle típusú épületekből származó levegőmintákban kimutattak ólmot, kadmiumot, krómot, 
cinket, vasat, mangánt, stronciumot és rezet. Úgy tudjuk, hogy a környezeti levegőben 
kimutatható nehézfémek fő forrása a szennyezett környezeti levegő, mivel a nehézfémek 
ugyanolyan arányban mutathatók ki az épületeken belüli levegőben, mint a környezeti levegőben. 
(72) 

Azokban az országokban, ahol számos városban és településen az épületek fel vannak szerelve 
elektromos ételkészítő berendezésekkel, a belső tereknek az ételkészítést követően 
megfigyelhető, égéstermékekkel való szennyezettsége jelentősen csökkent. A hatékony, 
kiegyensúlyozott szellőztetést biztosító rendszerekkel felszerelt konyhák és az épületek 
kiszolgáló helységei szintén csökkentik a lakókörnyezet levegőszennyezettségét. A rendelkezésre 
álló adatok alapján Örményországban, Grúziában, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, és jelentős 
mértékben a többi közép-ázsiai országban is a zárt terek levegőminőségének problémáját még 
inkább súlyosbítja a helyi tervezésű kályhák használata, amelyekben különféle olcsó, alacsony 
fűtőértékű tüzelőanyagokat égetnek. Az ételkészítés vagy fűtés során a környezeti levegő 
szennyeződik az égés kémiai termékeivel. (62, 64, 217) 

Az utóbbi években valamennyi energiahordozó ára emelkedett, ami az épületek fűtésére szolgáló 
újfajta hőforrások alkalmazásához vezetett, illetve különféle erőfeszítéseket eredményezett a 
lakások fűtési kiadásainak csökkentése érdekében. Az épületek fűtésére sokféle forrást 
használnak fel, és a szellőzést a hő megőrzése érdekében a minimálisra csökkentik, miáltal 
markánsan nő a környezeti levegő szennyezettsége. Az otthoni ételkészítés és az elégtelen 
szellőzés emelkedett szintű szénmonoxid expozícióhoz vezet. A radon és az azbeszt szintén 
fontos szennyező anyagai a környezeti levegőnek. Egyes régiókban (Grúzia) az azbesztet széles 
körben használják építőanyagként a házak építéséhez. A víz- és csatorna csövek szivárgása 
szintén magas viszonylagos páratartalmú beltéri levegő expozíciót eredményez, ami fokozza a 
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toxikus vegyi anyagok hatását, és elősegíti a gombák elszaporodását, növelve a 
hiperszenzitivitási reakciók súlyosbodásának kockázatát az allergiás betegségben szenvedők 
esetében. (64) 

 

2.2.3. Ivóvíz 
A lakosság ellátása jó minőségű ivóvízzel komoly problémát jelent. Ez egyrészt azoknak a 
tározóknak a romló higiénés állapotának tudható be, amelyekből a vízellátás táplálkozik, 
másrészt a vízellátó rendszerek vizének tisztításával és fertőtlenítésével kapcsolatos megoldatlan 
problémáknak, a vízellátó rendszerek nem kielégítő állapotának, és a csatorna csövekhez való 
közelségüknek. Az ivóvízet vivő csövek gyakran közel fekszenek a csatorna csövekhez, ezért ha 
azokban csőtörés keletkezik, az az ivóvíz másodlagos szennyeződését eredményezi. Egyes 
régiókban kevés az ivóvíz. 

Az Orosz Föderációban a tározókból kinyert víz minősége romlik. Ennek legfontosabb oka a 
kezeletlen szennyvíz kibocsátása: az évente a felszíni tározókba az Orosz Föderációban 
kibocsátott 22,7 km3 szennyvízből mindössze 2,4 km3-t (11%) kezelnek teljes körűen, és nem 
csökken a nagymérvű kezeletlen szennyvíz-vészkibocsátások száma sem. A nem kielégítő 
vízminőség (a föld alatti forrásokban lévő vegyi anyagokra vonatkozó közegészségügyi mutatók 
szerint) elsősorban a magas szintű mineralizációnak tulajdonítható, valamint az emelkedett 
természetes nehézfémsó tartalomnak. A felszíni források tekintetében a nem kielégítő minőség 
főként a lebegő por, petróleum származékok, fenolok és nehézfémsók miatti szennyezettségnek 
tudható be. 

A Belarusz Köztársaságban a vizek szennyezettsége elsősorban az egyes városok szennyvíz 
kezelő létesítményeinek túlterheltségből, technológiai hiányosságokból, és bizonyos esetekben a 
nem kielégítő üzemeltetési normákból eredő, optimálisnak nem nevezhető működésének 
tulajdonítható. 

A központi vízellátás inkább a városi, mint a vidéki területekre jellemző. Ennek következtében az 
ivóvíz minősége a városokban jobb, mint vidéken. Az Orosz Föderációban például a lakosság 
központi vízellátása jól megoldott. Az Orosz Föderáció városainak összesen 99%-a, a város 
típusú települések 83%-a, és a vidéki lakossági központok 22%-a rendelkezik központi ivóvíz 
ellátással. A Belarusz Köztársaság lakossága nem egyenlően fér hozzá központi ivóvíz ellátó 
rendszerhez; a városi lakosság 95%-a, és a vidéki lakosság 40-50%-a használ vezetékes vizet. 
Ugyanakkor az elmúlt 5-7 évben a vidéki vízellátás minősége folyamatosan romlott. 
Üzbegisztánban a városi lakosság 10%-a, és a vidéki lakosság 30%-a nem rendelkezik 
hozzáféréssel vezetékes vízhez. A Moldovai Köztársaságban az otthonok 56%-a rendelkezik 
központi ivóvíz ellátással, a vidéki területeken azonban ez az arány mindössze 18%, 
következésképp a vidéki területeken az ivóvíz fő forrásának a kutak számítanak. 
Tadzsikisztánban 2000-ben a lakosság 56,3%-a kapta az ivóvízet vezetékből, szemben az 1997-
es 63%-kal, az 1998-as 61%-kal, és az 1999-es 58,2%-kal, azaz csökkenő tendencia figyelhető 
meg. A lakosság több, mint 40%-a használ tisztálkodási, főzési és ivási célokra nyitott tározókból 
és öntözőcsatornákból származó, epidemiológiai szempontból egészségtelen vizet, túlnyomó 
részben a vidéki területeken. 
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A FÁK európai részén a víz toxikus és vegyi anyagokkal való szennyezettsége jelenti az 
elsősorban megoldandó problémát, míg a közép-ázsiai országokban az ivóvíz mikrobiológiai 
szennyezettségének kiküszöbölése a fontosabb feladat. 

A régiók többségében nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok az ivóvíz vegyi 
szennyezettségéről. A kis epidemiológiai állomások nincsenek megfelelően felszerelve és 
személyzettel ellátva, de ilyen típusú mintákat kérésre gyűjtenek a tartományi központok vagy 
akkreditált régióközi közegészségügyi laboratóriumok (pl. az Orosz Föderációban és 
Üzbegisztánban). 

Az Orosz Föderációban 2001-ben  átlagosan minden ötödik elemzés esetében olyan eredményt 
kaptak, amely nem felelt meg a kémiai, és minden tizenegyedik elemzés esetében a 
mikrobiológiai közegészségügyi követelményeknek. (72) A Moldovai Köztársaságban 1999-
2001 között  az ivóvíz minták 48-50%-a nem felelt meg a közegészségügyi követelményeknek. 
(219) Örményországban a mikrobiológiai tisztaságra vonatkozó közegészségügyi 
követelményeknek nem megfelelő minták száma növekszik: az 1996-os 13,5%-ról 2001-re 
14,9%-ra. (61) A Belarusz Köztársaságban a különböző vízellátó rendszerekből származó 
vízminták minőségének elemzése azt jelezte, hogy nincsen javulás a kémiai jellemzők terén: a 
kommunális vízellátó rendszerekből származó vizsgált minták 23-27%-a, és járási vízellátó 
rendszerekből származó vizsgált minták 21-35%-a nem felelt meg a kémiai elem tartalomra 
vonatkozó szabványoknak. A vízminták meg nem felelésének oka elsősorban az emelkedett vas 
só tartalom volt (a nem szabvány minták mintegy 50-70%-a), valamint az ehhez kapcsolódó 
fokozott zavarosság és elszíneződés. (114) Kazahsztánban 1999-ben az ivóvíz minták 10,1%-a 
nem elégítette ki a fiziko-kémiai előírásokat. (220) Kirgizisztánban az ivóvíz fiziko-kémiai 
mutatói a vizsgált minták 3,8%-a esetében haladták meg a normát. (62) Üzbegisztánban az ivóvíz 
minősége dinamikus javulást mutat. Mindazonáltal 2002-ben a kommunális vízellátó 
rendszerekből származó vizsgált minták 14,2 %-a, és a járási vízellátó rendszerekből származó 
vizsgált minták 16,3 %-a nem felelt meg a fiziko-kémiai normáknak. (215) 

 

118. táblázat Vízellátás és csatornázás a FÁK-ban 
Ország Központi vízellátás Csatornázás (%) 
 A rendszerbe 

bekötött 
lakosság %-a 

 városi vidéki 

átlagos 
napi 
fogyasz 
tás, 
liter/fő 

a 
minőség
i 
normákn
ak 
megfelel
ő ivóvíz 
%-os 
aránya 

átlagos 
megsza
kítás 
nélküli 
ellátás, 
óra 

A 
csatornare
nd-szerbe 
bekötött 
lakosság 

Szenny-
víztelep
en 
kezelt 
szennyv
íz  

Belarusz Köztársaság 94 53 194 67- 95 24 68 99 
Moldova 73 -- 340 70 18 56 -- 
Oroszország 84 -- 250 50 24  70 91 
Ukrajna 83  26 319 94 17 53  97 
Örményország 68 32 250 50 2-6 67-89 40-99 
Azerbajdzsán 81 17 270 70 4-6 65 40 
Grúzia 95 72 530 70 6-12 60 80  
Kazahsztán 93 26 220 74 -- -- -- 
Kirgizisztán -- 70 -- -- -- -- -- 
Tadzsikisztán -- -- -- -- -- -- -- 
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Türkmenisztán 80 28 470 67 6-24 61  -- 
Üzbegisztán 65 64 -- -- -- -- -- 

Forrás: EAP munkacsoport /OECD & WHO (218) 

 

Az ivóvíz mikrobiális szennyezettsége súlyos gond valamennyi FÁK országban, különösen a 
közép-ázsiai államokban. Az Orosz Föderáció több kerületében például fertőző betegségeket 
kiváltó ágenseket mutattak ki az ivóvízben. A vizsgált ivóvíz mintákban kimutatott kólifágok, 
amelyek a vírusos szennyezettséget jelzik, a leggyakrabban Brianszkban, Novoszibirszkben, 
Arkhangelszkben, Irkutszkban, a kaliningradi és orenburgi régiókban, és Primorije és Sztavropol 
kerületekben fordulnak elő. (72) A Belarusz Köztársaságban a mikrobiológiai jellemzők 
tekintetében javulást figyeltek meg a vízminőségben, az elmúlt néhány évben azonban a víz 
vírusos szennyezettségét mutatták ki. (114) Ukrajnában a minták 27,3% és 33,5%-a nem felelt 
meg a mikrobiológiai jellemzőkre vonatkozó követelményeknek. A legsúlyosabb problémák a 
Krím félszigeten, Szevasztopol és Luganszk régiókban fekvő területeken tapasztalhatók. Nagyon 
fontos megjegyezni, hogy 1992 és 1996 között a kolera vibrio jelenlétét regisztrálták minden 
évben a donyecki és zaporozseci régiókban és a Krím félszigeten. (60) 

 
Forrás: UNECE 1998 – 2000 

17. ábra A mikrobiológiai paramétereknek nem megfelelő minták a FÁK-ban 
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Örményországban több vizsgálat is rámutatott, hogy az első kategóriájú vízforrásokból vett 
ivóvíz minták 10%-a fekália baktériumokkal szennyezett, míg a második kategóriájú 
vízforrásokból vett ivóvíz mintáknak mintegy 17%-a mikroorganizmusokkal, és körülbelül 3%-a 
bélférgekkel szennyezett. A központi vízellátó rendszerekből vett minták közül 16,5%, a nem 
központi vízellátó rendszerekből vett minták közül pedig 29,5% nem felelt meg a mikrobiológiai 
normáknak. (61) 

Kazahsztánban 1999-es adatok szerint a maximális megengedhető szinteket meghaladó 
mikrobiológiai indikátorokat mutattak ki az ivóvíz minták 5,6%-ánál, és a vízforrásokból 
származó minták 9,3%-ánál. A helyzet kelet-Kazahsztánban a legrosszabb, ahol a begyűjtött 
minták 47%-a haladja meg a maximális megengedett mikrobiológiai szinteket. Új keletű, súlyos 
problémának számít az is, hogy egyre gyakrabban mutatnak ki hepatitis vírust az ivóvízben. 
(220) 

Kirgizisztánban az 1998-ban folytatott elemzések szerint a vizsgált minták 15%-a mutatott 
mikrobiológiai szennyezettséget. Az arányok 1997-ben is hasonlóak voltak. Az 1997-98-as 
eredmények azonban rosszabbak voltak, mint 1994-96-ban, amikor a vizsgált ivóvíz mintáknak 
csak 10,8-12,7%-a volt mikrobiológiailag szennyezett. (62) 

Üzbegisztánban a mikrobiális és vegyi szennyezettség a nem megfelelő szennyvíz kezelésnek és 
fertőtlenítésnek tulajdonítható. A normáknak nem megfelelő minták száma évről évre és régióról 
régióra változik. 2002-ben a Khorezm régióból származó ivóvíz elemzése során azt tapasztalták, 
hogy a járási vízellátó rendszerekből származó minták 25,6 %-a, és a kommunális vízellátó 
rendszerekből vett minták 20,8%-a nem felelt meg a fiziko-kémiai normáknak. 
Karakalpaksztánban (szintén 2002-ben) ezek az arányok sorrendben 48,2 % és 33,1 % voltak. 
(63) 

Tadzsikisztánban a 2000-ben lefolytatott laboratóriumi vizsgálatok szerint a kémiai normáknak a 
vizsgált vízminták 28,1%-a, a bakteriológiai követelményeknek pedig 37,9%-a nem felelt meg, 
és 10 mintában (0,2%) mutattak ki patogén mikroflórát, azaz az esetek 66,2%-ában a vizsgált 
vízminták nem feleltek meg a normáknak és szabványoknak. (115) 

Az ivóvíz nem megfelelő klórozása és szűrése komoly problémát jelent számos országban és 
régióban. Az ivóvízhez adott klór mennyiségét gyakran nem kísérik figyelemmel, így az sokszor 
nem elegendő. Ez egyaránt égető probléma Kirgizisztánban, Kazahsztánban, Grúziában és 
Örményországban. Örményországban például a vidéki területeken a falvak 60%-ában nem 
klórozzák a vizet a klór, a képzett személyzet és a szükséges berendezések hiánya miatt. (61) 
Grúziában a magánkutakból származó ivóvizet nem klórozzák, ezért az ezt fogyasztók ki vannak 
téve a vízben jelen lévő patogén mikroorganizmusok hatásának. (64) 

A vízvezeték csövek nem kielégítő műszaki állapota a gyenge ivóvíz minőség egyik további oka. 
A Belarusz Köztársaságban a vízvezeték csöveknek körülbelül 60%-a elhanyagolt állapotban 
van, míg Tadzsikisztánban a vízellátó rendszerek teljes hosszának 60-80%-a elérte hasznos 
élettartama végét, és megérett a lecserélésre. (114, 115) A csővezetékek rossz állapota 
korrózióhoz és a szennyvíz vezetékek szivárgásához vezet. A víz- és szennyvíz vezetékek 
gyakran nagyon közel vannak egymáshoz, miáltal nagy a víz szennyeződésének kockázata. A 
nem megfelelő tisztító rendszerek, a vas eltávolításához és a víz fertőtlenítéséhez nem elegendő 
berendezés kapacitás szintén hozzájárul az ivóvíz minőségének kifogásolhatóságához. 

Kazahsztánban a Kaspi tenger és az Aral tó vidékén nagyon rossz az ivóvíz-helyzet. A súlyos 
mikrobiális szennyezettségen kívül az ivóvíz ezeken a vidékeken nagy mennyiségben (akár 1,5-
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2,0 g/l) tartalmaz sókat a magas fokú mineralizáció és a víz elégtelen sótalanításának 
következtében. (220, 221) 

A víz mikrobiális szennyezettségéből eredő halmozott bélfertőzési megbetegedések terén 
megfigyelhető növekvő tendencia valamennyi FÁK országban gondot jelent. A fertőző 
betegségek, és a gyomor-bél traktus betegségei miatti emelkedett halálozás fő oka az ivóvíz 
viszonylagos hiánya és gyenge minősége. Az elmúlt években a halmozott betegség-előfordulások 
többsége a vízellátó rendszer és a szennyvíz csatorna hálózat nem megfelelő állapota, és az ennek 
következtében történő, a szennyvíznek a vízelosztó rendszerbe való bekerülését eredményező 
számos balesettel hozható összefüggésbe. A vezetékes víz mikrobiális szennyezettsége főleg a 
kisvárosokban és kerületi központokban nagyon magas. A FÁK lakosságának egy jelentős része 
még mindig vidéki területeken él, ahol nincsen vezetékes vízellátás. A lakosság által a felszíni 
vizekből nyert víz ezeken a területeken komoly egészségi kockázatot képvisel. A felszíni 
vizekben található mikroorganizmusokkal szennyezett vízzel való érintkezés növeli a 
morbiditást. Több vizsgálat is megállapította, hogy a bélbetegségek incidenciája 2-5-ször olyan 
nagy azoknak az esetében, akik folyók közelében élnek, mint azoknál, akik fizikailag távol élnek 
a vízforrásoktól. (72) 

A víz mikrobiális szennyeződését követően valamennyi FÁK országban megfigyelhető a 
halmozott betegség-előfordulások számának növekedése. Az Orosz Föderációban a halmozottan 
jelentkező bélfertőzések előfordulásának száma az 1997-es 112-ről (3.942 áldozat) 2001-re 
155-re nőtt (6.289 áldozat). A 2001-ben  előforduló 155 halmozott előfordulás közül 105 a 
központi vízellátásnak tulajdonítható. (72) A Belarusz Köztársaságban is több halmozott akut 
bélfertőzési előfordulást regisztráltak 1994 és 2001 közt a víz bakteriális és vírusos 
szennyeződését követően. A legveszélyesebb halmozott megbetegedést Gomelben regisztrálták 
1997-ben, amikor 400 ember kapott vírusos agyhártyagyulladást. (114) Ukrajnában a Fekete 
tenger vidékén bonyolult helyzet alakult ki. A kezeletlen szennyvíz kibocsátás és a rossz 
minőségű folyóvíz, különösen a Dnyeper folyó vize számos betegséget vált ki. 1992 és 1996 
között 29 halmozott akut bélfertőzési megbetegedést regisztráltak. Ezek közül tizenkettőt a 
Shigella flexneri, tizet a Salmonella typhi, ötöt a hepatitis A vírus, egyet a Shigella sonnei és 
egyet az Escherichia coli okozott. (60) Örményországban 1995-ben egyetlen betegséghullám 
ütötte csak fel a fejét, amely 401 embert érintett, míg 1998-ban 11 halmozott előfordulást 
jegyeztek fel, amelynek során összesen 1.005 betegedett meg.(61) 

Tadzsikisztánban a bélfertőzések 45-60%-a a vízzel terjed, elsősorban az ivóvízhez való 
korlátozott hozzáférés, és a csatornázás alacsony aránya miatt (a városi lakosság 37,4%-a 
rendelkezik hozzáféréssel, a vidéki területeken azonban szinte egyáltalán nincs). (115) A 
Moldovai Köztársaságban a nemzeti becslések szerint az ivóvíz mikrobiális szennyezettsége a 
felelős az összes akut bélfertőzéses eset mintegy 20%-áért. Az elmúlt években a hepatitis vírus is 
egyre gyakrabban szerepelt a vizet fertőző ágensek közt. (73) Kirgizisztánban az utóbbi években 
a vírusos hepatitis fertőzés előfordulási gyakorisága 6-szorosa volt az európai szintnek. (62) 
Ukrajnában összességében a hepatitis A vírus a fertőzések elsődleges oka. Mind a nagyobb 
járványok, mind az elszórtan megjelenő esetek gyakoriak. A hepatitis A vírus fertőzések arányára 
vonatkozó adatok elemzése alapján az 1975-1996-os időszakban növekvő tendencia figyelhető 
meg. A víz mikrobiális szennyeződése volt az oka a Moldovai Köztársaságban 1995-ben kitört 
kolera járványnak, amelynek során 240 ember fertőződött (és közülük öt meghalt), valamint az 
Ukrajnában 1994-ben és 1995-ben regisztrált halmozott kolera megbetegedéseknek is. (60) 
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A víz szennyezettségének hozzájárulását az összes gyomor-bél fertőzéshez, illetve a halmozottan 
előforduló betegségek kialakulásához lehetetlen pontosan meghatározni, de nagyon valószínű, 
hogy a szennyezett víz okozta fertőző megbetegedések igen nagy része, és számos kisebb 
megbetegedési hullám nem kerül rögzítésre a nyilvántartásokban. 

A víz mikrobiális fertőződésén kívül a kémiai szennyezettség szintén kockázati tényező a 
lakosság egészsége szempontjából. Moldovában több gyermek nitrátok okozta 
methaemoglobinaemiás megbetegedéséről is beszámoltak. (73) 

 

2.2.4. Talaj, veszélyes hulladék és peszticidek 
A talaj szennyezettségének szintjét főként a nehézfémek, veszélyes toxikus hulladékok, és 
peszticidek felhalmozódásának mértéke határozza meg. Az Orosz Föderációban a talaj jelenlegi 
állapotának elemzése azt mutatja, hogy a végrehajtott intézkedések ellenére a talajszennyezettség 
szintje továbbra is magas, és ahelyett, hogy csökkenne, néhány régióban jelentősen emelkedik. A 
talaj ólom szennyezettsége a lakott területeken továbbra is komoly problémát jelent. Ehhez az 
ipari hulladékon kívül jelentős mértékben hozzájárult (és jó néhány régióban továbbra is 
hozzájárul) az ólmozott benzint használó motorizált közlekedés. 

A felhalmozódott hulladék veszélyes az emberi egészségre. A FÁK országokban mindazonáltal a 
veszélyes hulladék és peszticidek emberi egészségre gyakorolt hatásaira vonatkozó adatok csak 
korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A talajt szennyező anyagok heterogén csoportot 
alkotnak, különféleképp hatva az egészségre, a rendelkezésre álló adatok azonban nem 
elegendőek a kockázatok felméréséhez. 

Számos FÁK országban az ipari vállalatok jelentős mennyiségű veszélyes toxikus hulladékot és 
peszticidet tárolnak. Az Orosz Föderációban legalább 1,5 milliárd tonna toxikus hulladék 
halmozódott fel a különböző iparágakba tartozó üzemekben. A lejárt, régi peszticidek 
mennyisége összesen 14.000 tonnára rúg. (72) A Belarusz Köztársaságban 1992 és 2000 között a 
keletkező és felhalmozódó hulladékmennyiség nem változott jelentős mértékben, átlagosan 20,8 
millió tonnát tett ki. (114) 

A maradvány peszticid tartalom (ideértve a szerves klór peszticideket is) monitorozási adatai azt 
mutatják, hogy az elmúlt években az ellenőrzött peszticidek általi talajszennyezés számottevően 
csökkent, miután mezőgazdasági felhasználásukat korlátozták. A talaj nehézfém (ólom, cink, 
kadmium, higany, réz és arzén) szennyezettsége jelenti a legnagyobb veszélyt. A szennyvíz iszap 
és a szilárd háztartási és ipari hulladék azok az elsődleges források, amelyekből ezek az anyagok 
bejutnak a talajba. A talaj nehézfém szennyezettsége valamennyi országban gondot okoz. A 
Moldovai Köztársaságban a talajminták 58,1%-a nem felel meg a nehézfém tartalomra vonatkozó 
közegészségügyi követelményeknek. (73) A szovjet időszakban Grúzia jelentős bányászati és 
ásványfeldolgozó-ipari központ volt. Bár ezek az iparágak mára már sokat veszítettek 
jelentőségükből, a talaj nehézfém (vanádium, kobalt, mangán, réz, molibdén, nikkel, ólom, bróm 
és ón) szennyezettsége még mindig jelentős mértékű. (64) 

Annak ellenére, hogy manapság a mezőgazdaságban felhasznált peszticidek és egyéb vegyi 
anyagok mennyisége visszaesett, továbbra is alapvető szerepet játszanak a talajszennyezésben. 
Az ezeknek a termékeknek az előállítását, importálását, értékesítését és felhasználását szabályzó 
és ellenőrző jól szervezett rendszer hiányában a peszticidek gyakran illegálisan kerülnek be az 
országokba. A vidéki területeken nagy mennyiségű régi peszticidet és műtrágyát tárolnak nem 
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megfelelő körülmények között, és az 1990 óta ezekből a lerakatokból a vízbe és a talajba 
szivárgó szennyező anyagok komoly veszélyforrásnak számítanak. 

Ezeken a problémákon kívül, amelyek valamennyi FÁK országban megoldásra várnak, léteznek 
sajátos, egyedi gondok is, amelyek közül a legsúlyosabb az Aral tó területének szennyezettsége 
Kazahsztánban. Az itt magas koncentrációban kimutatható szerves klór peszticidek, mint például 
DDT, aldrin, dieldrin és lindán, dioxinok és furánok a közép-ázsiai gyapjúültetvényeken nagy 
mennyiségben használt lombtalanító szerekből származnak. A poliklórozott bifenilek és 
nehézfémek magas koncentrációjának oka az ipari szennyezés. A toxikus szennyező anyagok 
mindegyikére jellemző a vízben és a talajban való felhalmozódás, ahonnan azután az 
élelmiszerláncon keresztül az állati zsiradékkal bejutnak az emberi szervezetbe. Az Aral tó 
környékén a tehéntej, a vaj és a birkazsír különösen szennyezett. (222-224) 

Üzbegisztánban a permetezésre használt számos vegyület következtében, ideértve a szerves klór 
és igen toxikus szerves foszfor rovarölőket is, az ezen a vidéken élő lakosság magas, krónikus 
terhelést szenved el a vízből, levegőből és élelemből. Egyelőre nem tisztázott, hogy mik a 
régióban a peszticid és dioxin expozíció fő forrásai. Az ezekkel a vegyi anyagokkal szembeni 
expozíció többféle módon történhet. A Karakalpaksztánban használt többféle peszticid közül a 
diklórdifeniltriklóretánt (DDT) és a gamma-hexaklórciklohexánt (gamma-HCH) mutatták ki a 
vízmintákban az ajánlottnál magasabb koncentrációban. (215) 

További súlyos, széles körben ható probléma a talaj radioaktív szennyeződése a Belarusz 
Köztársaságban a csernobili katasztrófát követően, amely az ország földterületének 21%-át 
érintette. (225) 

2.2.5. Fizikai tényezők 

Zaj 
A FÁK országokban az utóbbi években kedvező tendencia figyelhető meg az általános zaj-
helyzetet illetően. A zajszintek csökkenésének egyik oka a jobb technológia alkalmazása számos 
ipari üzemben, egy további ok pedig a gazdasági válság miatt visszaesett ipari tevékenység. 

Hangsúlyozni kell, hogy minden országban egyértelműen érvényesül az a jól észlelhető 
tendencia, miszerint a gépjárművek és repülőgépek okozta fokozottabb zaj következtében nő a 
zajterhelés. A nagyvárosokban azokban a kertes házakból álló lakónegyedekben és otthonokban, 
amelyek fő közlekedési útvonalak, vasútvonalak, és repülőterek közlében vannak, a nagyobb 
forgalom és a gépjárművek növekvő száma miatt fokozódik a zajterhelés. Moszkvában a 
lakosság 70-80%-a él a motorizált közlekedés okozta kellemetlen akusztikai körülmények között. 
(72) A Belarusz Köztársaságban a lakosok városi zaj miatti panaszait 60%-ban a közlekedési zaj 
váltja ki. Megállapították, hogy a minszki főútvonalakon az ekvivalens zajszintek elérik a 53-83 
dB-t, (72) míg Jerevánban a lakosságnak körülbelül 30%-a van kitéve 65 dB-t meghaladó 
zajterhelésnek. (61) Tbilisziben az 1999-2000-es időszakban végzett zaj mérések szerint egyes 
lakónegyedekben a zajszint 70-80 dB volt. (64) A nagyobb forgalom mellett az utak 
minőségének romlása, valamint az elavult, következésképp igen zajos gépjárműmotorok szintén 
hozzájárulnak a motorizált közlekedés okozta fokozott zajszennyezettséghez. A 
zajszennyezettség növekedésében a légi közlekedés is jelentős szerepet játszik. Moszkvában és 
környékén legalább 1,5-2 millió embert ér repülőgépektől eredő zajterhelés. (72) 
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A lakóházak környékén tapasztalható magasabb zajszint kevésbé nyilvánvaló, ugyanakkor 
azonban alapvető oka a kis- és középvállalkozások terjedése. Az apartmanházakban működő 
vállalkozásokból (kávézók, üzletek, stb.) származó, a lakásokban érzékelhető zajszint éjszaka 
akár a 37-44 dB-t is elérheti. (72) Jerevánban folytatott vizsgálatok megállapították, hogy az 
olyan lakásokban lakók, ahol a zajszint meghaladja a 60dB-t, gyakran ingerlékenyek és alvási 
zavarokban szenvednek. Egy másik vizsgálat során azt tapasztalták, hogy azoknál az embereknél, 
akik zajos környezetben élnek, de csendes környezetben dolgoznak, nagyobb arányban fordulnak 
elő hallászavarok és központi idegrendszeri zavarok, mint azoknál, akik csendes környezetben 
laknak, de zajos környezetben dolgoznak. (61) 

 

Ionizáló sugárzás 
Az ionizáló sugárzás expozíció elsősorban természetes radioaktív forrásokból és orvosi 
sugárkezelés során történhet. Az Orosz Föderációban a természetes forrásokból ered a lakosságot 
érő sugárzás 69%-a, orvosi forrásokból pedig 30%-a. (72). A radioaktivitás természetes forrásai 
között a legfontosabb a radon. A radon a felelős az ukrajnai lakosságot érő éves sugárterhelés 
60%-áért. Az épületek belső terében kétségkívül a radon a természetes sugárzás fő forrása 
Ukrajnában. (60) Grúziában a radon expozíció szintje az ország földrajzi jellemzői, és a helyi 
anyagok házépítéshez való felhasználása következtében igen magas. Grúziában a radon 
expozíció a lakó belsőterek levegőjének belélegzése során érvényesül. (64) Kazahsztánban a 
radon a felelős a lakosság teljes sugárterhelésének 44%-áért. (220) A talajból beszivárgó radon az 
épületek levegőjének elsődleges szennyező anyaga. Az építőanyagokból, ahol szintén magas 
koncentrációban fordulhat elő, kijut a környezeti levegőbe. A Belarusz Köztársaságban a 
földrajzi adatok szerint a köztársaság területének 40%-a minősíthető radon sugárzás által 
veszélyeztetett területnek. (114) 

A FÁK-ban az ionizáló sugárzás már említett forrásain kívül bizonyos régiókban a radioaktív 
sugárzási szintet befolyásolják a csernobili katasztrófa, valamint a nukleáris tesztelő 
helyszíneken folytatott korábbi kísérletek következményei és az atomerőművek működése is. 

A csernobili sugárbaleset hatalmas területek radionuklidokkal való szennyeződését eredményezte 
Ukrajnában, Oroszországban és a Belarusz Köztársaságban. Az UNDP és UNICEF megbízásából 
az ENSZ-OCHA (ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala) és az EVSZ támogatásával 
2002-ben készült jelentésben levont következtetések szerint még mindig bizonytalanság övezi a 
baleset esetleges hosszú távú hatásait. Bár a leukémia incidenciájának növekedésére nem találtak 
megbízható bizonyítékot, az 1996 áprilisában és májusában radioaktív jódbehatást elszenvedő 
fiatalok körében mintegy 2.000 pajzsmirigy rákos esetet regisztráltak. Óvatos becslések szerint 
ez a szám valószínűleg 8-10.000-re fog nőni. Az is valószínűsíthető, hogy az elkövetkező 
évtizedekben a sugárzás expozíció eredményeként emelkedni fog az egyéb szolid tumor 
megbetegedések száma. Az elszegényedés arra kényszeríti az embereket, hogy helyileg 
termesztett élelmet fogyasszanak, és ne alkalmazzanak bizonyos megelőző intézkedéseket. A 
sugárzás közvetlen hatásain kívül a sugárbaleset a stressz és az erősen szennyezett területekről 
való kitelepülés kényszere nyomán felmerülő pszicho-szociális hatásokkal is járt. (225) 

Kazahsztánban a már bezárt szemipalatyinszki kísérleti telep továbbra is problémát jelent, mivel 
a helyszínen jelenleg is magas szintű radionuklid szennyezettség mutatható ki. Egyelőre nem 
állnak rendelkezésre sem rák morbiditási és mortalitási, sem pedig a radiojód pajzsmirigyre 
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gyakorolt esetleges hatásaira vonatkozó adatok. A dózis rekonstruálás és az egészségi hatások 
értékelése folyamatban van. (226) 

Az Orosz Föderációban a már nem működő majaki atomfegyver gyártó komplexum környéke 
továbbra is aggodalomra ad okot. Az érintett lakosságnál akut leukémiát és krónikus myelogén 
leukémiákat regisztráltak. Az akut leukémia kockázata becslések szerint 3-5-ször kisebb, mint az 
atombomba túlélői között. (226) 

 

2.2.6. Élelmiszerbiztonság és táplálkozás 
Az elmúlt években a peszticidek, nehézfémek, nitrátok, mikotoxinok és mikroorganizmusok 
okozta élelmiszer szennyezettség terén általános csökkenő tendencia mutatkozott. Mindazonáltal 
egyes országokban az élelem mikrobiális szennyezettség továbbra is komoly problémát jelent. 
Kirgizisztánban például 1998-ban a vizsgált élelem minták 11,5%-ában mutattak ki mikrobiális 
szennyeződést, ami az 1997-es szinthez hasonló volt. Egyes régiókban az élelmiszerek 46%-a 
volt szennyezett. (62) 

A Belarusz Köztársaságban a peszticidekkel szennyezett élelem aránya több, mint tizedére 
csökkent az 1992 óta eltelt időszakban. Ugyanezen időszakban a megengedett szintnél nagyobb 
mértékű nehézfémsó-szennyezettségű minták száma harmincszor kevesebb lett, míg a nitrátokkal 
a megengedett határnál magasabb mértékben szennyezett minták száma hatodára, a 
mikroorganizmussal szennyezett minták száma pedig felére csökkent. Az országra jellemző 
sajátos probléma az élelmiszerek, és különösen a házilag készült élelem radionuklid 
szennyezettsége. (114) Üzbegisztánban az élelem nitrát koncentrációja a csökkenő 
mezőgazdasági műtrágya felhasználás következtében az elmúlt években visszaesett. (215) 
Grúziában a peszticidek, nehézfémek és szerves szennyező anyagok élelemben való jelenlétének 
kimutatása céljából folytatott elemzések eredményei az elmúlt években javulást jeleznek, ami 
valószínűleg a peszticidek alkalmazásában bekövetkező hirtelen csökkenésnek, és az ipari 
üzemek szerves szennyezőanyag és nehézfém emissziói visszaesésének tudható be. (64) 

Az utóbbi években a házilag készített élelem fogyasztása következtében nőtt a botulizmus 
előfordulási gyakorisága. A nem mikrobiális eredetű ételmérgezés legelterjedtebb formájáért a 
mérges gombák a felelősek. 

Az elmúlt évtizedben nőtt az egészséget veszélyeztető anyagokat (mikotoxinok, nitrátok, 
mikoorganizmusok) a megengedett szintnél nagyobb mértékben tartalmazó élelmiszerek 
importja. Mivel az élelmiszertermékek behozatalát nem minden esetben ellenőrzik, fokozódott a 
lakosságot fenyegető kockázat is. Számos országban további fontos problémát jelent a 
élelmiszerek és étel utcai árusításának terjedése, hiszen az utcai árusok általában nem követik az 
egészségügyi normákat és szabályokat. A Moldovai Köztársaságban a piacokon árusított 
élelmiszer termékek 70-80%-a nem felel meg a mikrobiológiai normáknak. (219) Jerevánban 
1999-ben végzett elemzések szerint az utcán árult ételeknek mintegy 46%-a mikrobiálisan 
szennyezett volt. (61) 
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Keret: Étrendi expozíció egyes tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal szemben 
Üzbegisztánban a Karakalpaksztáni Automom Köztársaságban 

 
Karakalpaksztánban piacon árusított ételek mintáit elemezték szerves klór és 
szerves foszfát peszticidek, poliklórozott bifenilek (PCB-k), poliklórozott dibenzo-p-
dioxinok (PCDD-k), és poliklórozott dibenzofuránok (PCDF-k) szempontjából. Az 
elemzések poliklórdibenzo-p-dioxinok (PCDD-k) állandó jelenlétét mutatták ki többek 
közt a juhzsírban, tejszínben, tojásban, és az ehető gyapotmagolajban. A 
poliklórozott bifenilek (PCB-k) szintje viszonylag alacsony volt valamennyi mintában, 
kivéve a halat. Sokáig megmaradó szerves klór peszticideket és metabolitjaikat 
többféle élelmiszerben is találtak, de főleg zöldségekben (hagyma és sárgarépa). 
Egyes élelmiszerek esetében a dioxin szennyezettség mértéke olyan magas, hogy a 
dioxin expozíciós szint még kis mennyiség fogyasztása esetén is jelentős mértékben 
meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) által meghatározott Átmeneti 
havi tolerálható dioxin beviteli szinteket (PTMI). A Karakalpaksztánban 
hagyományosan termesztett, értékesített és fogyasztott élelem a közös néven 
gyakran dioxinokként említett PCDD-k/PCDF-kkel és egyéb tartósan megmaradó 
toxikus szennyező anyagokkal szembeni emberi expozíció fő útjának tekinthető. 

Muntean N., és mtsai (2002) Az egyes tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal 
szembeni étrendi expozíció felmérése az üzbegisztáni Karakalpaksztán Köztársaságban. 
Környezetegészségügyi perspektíva, 111 (10) 1306-1311. 

 

 

A mikroorganizmusokat tartalmazó élelmiszer termékek fogyasztását követő halmozottan 
jelentkező akut bélfertőzések minden FÁK országban gondot jelentenek. A mikrobiológiai 
szennyezettség az ételkészítési-, szállítási- vagy kiskereskedelmi technológiák figyelmen kívül 
hagyásának, az élelmiszer higiénés követelmények be nem tartásának, az ételek utcai 
árusításának, a vízhiánynak és a vízellátás napi kimaradásainak tulajdonítható. 

A bakteriális eredetű otthoni ételmérgezések, és legfőként a botulizmus teszi ki az 
ételmérgezéses esetek nagy részét. Az elmúlt három évben nőtt a botulizmusos esetek száma. A 
megbetegedéseket tartósított élelmiszerek és füstöléssel és szárítással házilag készített termékek 
fogyasztása okozta. A Belarusz Köztársaságban például 1995-ben 158 esetet regisztráltak, 
1997-ben 126-ot, 1998-ban 108-at és 1999-ben 123-at, azaz gyakorlatilag nem figyelhető meg 
javulás. (114) Ez a tendencia egyébként valamennyi FÁK országra jellemző. Ugyanakkor nő a 
biológiai toxinok (gombák) okozta mérgezéses esetek száma is. Ukrajnában a gombamérgezés az 
ételmérgezés leggyakoribb formája, mivel Ukrajna lakosságának több, mint 63%-a rendszeresen 
gyűjt és fogyaszt gombát. (60) 

Az étellel kapcsolatos betegségek halmozódását az orvosok ritkán jegyzik fel, vagyis a tényleges 
esetek száma összességében valószínűleg jóval magasabb. Regisztrálási kötelezettség csak a 
gombamérgezés és a botulizmus esetében áll fenn. Bár az utóbbi években néhány országban 
csökkent az ételmérgezések előfordulási gyakorisága (Kazahsztán, Üzbegisztán), ez esetleg a 
tényleges esetszám regisztrálásának elmaradásából eredhet. 

A hiányállapotok, elsősorban jódhiányos étrend további problémát jelent. Amennyiben nem 
vezetnek be megfelelő megelőző intézkedéseket, mint például a só általános jódozása, a 
gyermekek esetében nő a szellemi visszamaradottság, a felnőtt lakosságnál pedig a golyva 
incidenciája. 
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Az élelem alacsony jódtartalma a felelős az endémiás golyva gyakori előfordulásáért a Belarusz 
Köztársaságban, a Moldovai Köztársaságban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban és 
Üzbegisztánban. A Belarusz Köztársaságban a golyva előfordulási gyakorisága a felnőttekben 
két év alatt (1995-96) 1,7-szeresére nőtt (100.000 főre vetítve 226,5 esetről 377,8 esetre), míg a 
gyermekek körében megduplázódott, vagyis 1996-ban 100.000 gyermek közül 601,98 betegedett 
meg golyvában. (114) Tadzsikisztánban a jódozott sóhoz való korlátozott hozzáférés miatt a 
jódhiányos betegségek jelentős mértékű emelkedése figyelhető meg. Körülbelül 3,5 millió 
embert, vagyis a lakosságnak több, mint 60%-át érinti a golyva. A vizsgálatok azt mutatták, hogy 
egyes régiókban az iskolás korú gyermekeknek mintegy 86%-át érinti a golyva. (115) 
Kirgizisztánban az erőforrások hiánya miatt nem sikerült végrehajtani egy, a jódhiány 
megelőzését célzó programot, Üzbegisztánban azonban jelenleg folyik egy ilyen program. 2001-
ben a jódozott só gyártása elérte a 30%-ot. (215) 

129. táblázat A jódhiányra vonatkozó legfrissebb becslések a FÁK-ban 

 A jódhiány által érintett lakosság 

 % Érintett emberek száma 

Örményország <5 - 

Azerbajdzsán 11,1 892.000 

Belarusz Köztársaság 21,8 2.219.000 

Grúzia 21,2 1.116.000 

Kazahsztán 6,6 1.072.000 

Kirgizisztán 26,6 1.308.000 

Moldovai Köztársaság 11,4 490.000 

Orosz Föderáció 10,0 14.549.000 

Tadzsikisztán 57,8 3.517.000 

Türkmenisztán 12,0 568.000 

Ukrajna 13,9 6.904.000 

Üzbegisztán 45,0 11.196.000 

Összesen 14,9 40.831.000 

Forrás: WHO Globális adatbázis *on IDD, MDIS, Genf, 2002 

 

Kazahsztán nyugati részén a vashiány okoz problémát. Az 1995-ös adatok azt mutatják, hogy a 
nők 49%-a és a gyermekek 69%-a anémiás. A vashiány terhes nők esetében fokozza a perinatális 
mortalitás és az újszülöttek veleszületett fejlődési rendellenességei kialakulásának kockázatát. 
(220) 

 

2.2.7. Foglalkozás-egészségügy 
A FÁK-ban a munkafeltételekkel kapcsolatos problémák forrása a Szovjetunió összeomlása után 
jelentkező ipari válság. Az ipari termelés jelentősen visszaesett, és számos vállalkozás csődbe 
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ment. Mindazonáltal a szovjet időszakban épített egyes nagy ipari komplexumok továbbra is 
működnek, annak ellenére, hogy a gépek és berendezések elavultak és nem biztonságosak. Ennek 
eredményeképp a munkások egészségét és biztonságát számos veszély fenyegeti. Az új 
munkaadók gyakran nem ismerik a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági követelményeket, és 
nem hajtják végre a drága megelőző intézkedéseket. 

Az Orosz Föderációban a dolgozó lakosság egészségi állapotának átfogó értékelése azt mutatja, 
hogy a foglalkoztatottak egészsége az elmúlt években jelentősen romlott. Az ebből a 
szempontból legkockázatosabb munkahelyek a szénbányászat, a hajóépítés, az erdőgazdálkodás, 
a mezőgazdaság, a traktor és mezőgazdasági gépgyártás és az építőanyag gyártó iparág. A 
textilipari munkahelyekre, ahol többnyire nők dolgoznak, a nagyfokú zaj, por, és nem megfelelő 
világítás jellemző. A szénbányák többségében a szén és kőpor koncentrációja a fúrás és a szén 
berakodása és szállítása során hagyományosan meghaladja a 20-1300 mg/m3-t, és gyakorlatilag 
nincsenek hatékony por-kiküszöbölési eszközök. A munkahelyeken a zajszintek gyakran 
meghaladják a 90 dB-t, a vibrációs szintek pedig a 138 dB-t. A fizikai tényezők és lebegő 
részecskék hatása hozzáadódik a kémiai anyagokéhoz. Egyelőre nem hoztak létre olyan hatékony 
gazdasági és jogi mehanizmusokat, amelyek a munkaadókat egészséges és biztonságos 
munkakörülmények biztosítását szolgáló intézkedések megtételére köteleznék, ezért a 
munkavédelmi és egészségügyi előírásokat számos üzemben figyelmen kívül hagyják. (72) 

Ez a probléma azokban a FÁK országokban is jelentkezik, ahol a kis- és középvállalkozások 
terjedőben vannak, és az új munkaadók nem tekintik elsőrendű fontosságúnak a munkavédelmi- 
és egészségügyi követelményeknek való megfelelést, és egyelőre nem létezik olyan 
mechanizmus, amely ezeknek az előírásoknak a teljes körű betartására kötelezné őket.  

A Belarusz Köztársaságban úgy tűnik csökkenőben van azoknak az üzemeknek a száma, ahol a 
termelési egységekben az egészségi feltételek nem kielégítőek. 1996 óta ezeknek az üzemeknek 
az aránya 28,7%-ról 12,9%-ra esett vissza. Mindazonáltal az ártalmas munkafeltételeknek kitett 
alkalmazottak száma nem csökkent, csak egy viszonylag szűk sávban mozgott (25% - 28%) 
elhanyagolható mértékben az elmúlt 8 évben. Az ártalmas munkafeltételeknek kitett dolgozók 
több, mint 36%-a nő. (114) 

Ukrajnában a munkakörnyezetet tanulmányozó vizsgálatok kimutatták, hogy az egészségkárosító 
tényezőkkel szembeni expozíció a legerősebben a szénbányászat terén érvényesül. A donyetszki 
régióban 1 millió embert foglalkoztatnak a szénbányászati ágazatban, akik közül 400.000 a 
földfelszín alatt dolgozik. A szén kibányászása a Donbass mélyen fekvő rétegeiből (amelyek 
egyes esetekben akár a felszíntől 1 kilométerre is lehetnek) a gázrobbanások miatt igen nagy 
kockázattal jár. A szénpor mért koncentrációja eléri a 60-1000 mg/m3–t, míg a szilikon az összes 
por 2% - 13%-át teszi ki. A páratartalom és a hőmérséklet is nagyon magas. (227) 

Kirgizisztánban több, mint 30.000 dolgozó munkahelye nem felel meg a biztonsági előírásoknak. 
A munkahelyén összesen 11.000 munkás van kitéve rendkívül szennyezett levegőnek, és 9.000 
dolgozó megengedett szinteknél nagyobb zajterhelést kénytelen elszenvedni. Összességében a 
munkahelyek 13%-ának levegője porral, 10%-ának pedig gáznemű anyagokkal szennyezett, 
mindkét esetben a maximális megengedett szintnél magasabb koncentrációban. (62) 

Az országok többségében a gazdasági hanyatlás miatt visszaesett ipari tevékenység 
következtében csökken a foglalkozási megbetegedések és az ipari balesetek száma. A nehézipar 
háttérbe szorulása, a kisüzemek elterjedése, és a mezőgazdasági termelésben bekövetkező 
változások nyomán módosult a foglalkozási megbetegedések összetétele is. 
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Jó néhány gépgyártó, energetikai, fafeldolgozó és vegyipari üzemben a feldolgozó 
berendezéseknek több, mint fele elavult. A gépek és berendezések 50% - 80%-a elhasználódott. 
Az egészségügyi és biztonsági eszközök és a szellőzés nem eléggé hatékony ahhoz, hogy 
biztosítsa a munkaterületek biztonságát. Ennek következtében a por és gázok koncentrációja, a 
zaj- és rezgésterhelés egyaránt jelentős mértékben meghaladja a megengedett maximális 
határértékeket. A gyártó üzemek levegőjében kimutatható por és toxikus anyagok szintje is 
meghaladja a maximális megengedett koncentrációt, és az ipari zaj és rezgés a maximális 
megengedett szinteket, hozzájárulva a lakott területek környezetének szennyezéséhez. Ez főként 
annak tudható be, hogy az elmúlt 10 évben nem cserélték le az elavult, elhasználódott gépeket és 
berendezéseket. A magasan kvalifikált szakembereket „elcsábítják” ezekről a munkahelyekről, és 
az egyéni védőeszközök, védőruha és lábbeli nem áll elegendő számban rendelkezésre. A 
túlságosan nagy zajterhelés gyakorlatilag valamennyi gépipari, könnyűipari és fafeldolgozó 
üzemre jellemző. 

A FÁK országokban 1989 és 1994-95 között általában nőtt a foglalkozási megbetegedések 
aránya, majd ez a tendencia ellenkező irányba fordult. Megjegyzendő, hogy a regisztrált 
foglalkozási megbetegedések száma inkább az egészségügyi szolgálatok megfelelő voltát, és a 
regisztrációs és kártérítési rendszerek kapacitását tükrözi, semmint a munkafeltételeknek a 
dolgozók egészségére gyakorolt valós hatásait. Összességében véve a foglalkozási 
megbetegedések szintje jóval alacsonyabb a FÁK országokban, mint az EU-ban és a közép- és 
kelet-európai országokban. 1998-ban például a foglalkozási megbetegedések száma az EU-ban 
100.000 lakosra vetítve 41,9 volt, a közép- és kelet-európai országokban 35,3, míg a FÁK-ban 
11,4. A FÁK országokat összességében vizsgálva a foglalkozási megbetegedések aránya a 
közép-ázsiai országokban a legmagasabb. Ugyanakkor a legtöbb munkahelyi baleset a FÁK 
európai részén történik. 

A FÁK-ban a munkával kapcsolatos balesetet elszenvedők számát tekintve csökkenő tendencia 
figyelhető meg, és ez a mutató számottevően alacsonyabb a FÁK-ban, mint az EU-ban és a CEE 
országokban. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a FÁK-ban a munkával kapcsolatos baleseti 
halálozás magasabb, mint az EU-ban és a CEE országokban. Ez azt jelzi, hogy míg a FÁK-ban 
kevesebben szenvednek el munkahelyi balesetet, a balesetek többsége a munkások halálához 
vezet. A jelenség esetleges másik magyarázata az lehet, hogy nem minden foglalkozási 
megbetegedést diagnosztizálnak ekként, és nem regisztrálják a munkahelyi balesetek valamennyi 
áldozatát. A FÁK-ban összességében 1990 óta a halálos kimenetelű balesetek számát tekintve 
csökkenő tendencia figyelhető meg, amelynek oka esetleg az ipari termelés visszaesése. 

Ezen felül azt is meg kell jegyezni, hogy mivel a foglalkozás-egészségügyi rendszer válságban 
van, a hivatalos statisztikák valószínűleg nem tükrözik a foglalkozási- és munkával kapcsolatos 
betegségek valós szintjét. Ez eredhet egyrészt abból, hogy a foglalkozási megbetegedések 
arányára vonatkozó adatok gyűjtésére, regisztrálására és feldolgozására szolgáló mechanizmusok 
nem eléggé fejlettek, másrészt abból, hogy nem diagnosztizálnak minden foglalkozási 
betegséget, és a dolgozók rendszeres orvosi vizsgálata nem hatékony. A 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 1990 óta hanyatlanak, miáltal hirtelen visszaesés 
következett be a foglalkozási betegségek diagnosztizálásában és regisztrálásában. A foglalkozási 
betegségek diagnosztizálására és regisztrálására szolgáló rendszerek gyakorlatilag 
működésképtelenek, ezért a nemzeti statisztikák megbízhatatlanok. Az Orosz Föderációban 
azonban már kialakulóban van egy, a foglalkozási betegségek regisztrálására, oknyomozására és 
elemzésére szolgáló, jól tervezett rendszer, bár a diagnosztikai eljárások egyelőre még nem a 
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legmodernebbek. Az Egészségügyi Minisztérium Szövetségi Közegészségügyi és Járványügyi 
Központja egy több, mint 300.000 esetet tartalmazó adatbázist tart fenn a foglalkozási 
betegségekről, és működteti az adatok gyűjtését és elemzését végző különleges számítógépes 
programot. (72) A Belarusz Köztársaságban működnek a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, 
és a foglalkozási betegségek nemzeti szintű nyilvántartásban kerülnek regisztrálásra. 
Összefoglalva, a FÁK munkakörnyezetre és foglalkozás-egészségügyre vonatkozó adatai nem 
teljes körűek. 

Az Orosz Föderációban a foglalkozási betegségben szenvedők száma az elmúlt évtizedben az 
előző 10 évhez viszonyítva 27,7%-kal nőtt. A foglalkozási betegségek legnagyobb arányát a 
szénbányászat, építő- és útépítő berendezésgyártás, színesfém kohászat, energetikai gépgyártás, 
nehézipar és vaskohászat terén regisztrálták. Ukrajnában a szénbányászok közül kerül ki a 
foglalkozási betegségekben szenvedők túlnyomó többsége (76,8%), míg a Belarusz 
Köztársaságban a gépgyártás részesedik a legnagyobb mértékben (58,3-66,3%) a diagnosztizált 
foglalkozási betegségekből. A Belarusz Köztársaságban a foglalkozási betegségek előfordulási 
gyakorisága 1993 és 2001 között 0,54-0,84 eset volt 10.000 munkásra vetítve; 1997 óta a vegyi 
anyag expozíciónak tulajdonítható foglalkozási betegségek, és az akut ipari mérgezések 
számában általános visszaesést regisztráltak. Ukrajnában a foglalkozási betegségek előfordulási 
gyakorisága 1989 után nőtt: ekkor 10.000 munkásból 1,2 betegedett meg, míg 1994-ben 
regisztrálták az addigi legmagasabb arányt, azaz 6,8 esetet 10.000 munkásra vetítve. 1994 után a 
foglalkozási betegségek előfordulási gyakorisága csökkent. (60, 72, 114) 

A valamennyi FÁK országra jellemző legfőbb foglalkozási betegségek a légzőszervi 
megbetegedések (por okozta bronchitis, pneumoconiosis, krónikus bronchitis), a vázizomzati 
kórképek, a környéki idegrendszer betegségei, hallásvesztés, rezgéssel kapcsolatos betegségek, 
fertőző betegségek, és élősködők okozta betegségek. 

A foglalkozási eredetű rák komoly probléma a magas kockázatú iparágakban, mint például a 
vegyipar és fémfeldolgozó ipar. Bár nem állnak rendelkezésre pontos adatok a foglalkozási 
expozíció okozta rákos megbetegedések számáról, a közvetett bizonyítékok azt sugallják, hogy a 
FÁK európai részén a megbetegedések nagyságrendje hasonló a nyugat-európai helyzethez, ahol 
mintegy 20.000 esetet diagnosztizálnak évente. (50) 

Hangsúlyozni kell, hogy a közép-ázsiai és a Kaukázuson túli köztársaságokban a diagnosztizált 
és regisztrált foglalkozási betegségek száma jelentősen csökkent az ipari tevékenység 
visszaesése, a munkanélküliség, és a fiatal munkások kivándorlása következtében. Jelenleg 
nagyon kevés adat áll rendelkezésre a foglalkozási betegségekről, és a foglalkozás-egészségügyi 
gondokról. Kazahsztánban például, Közép-Ázsia többi részéhez hasonlóan, a foglalkozási 
megbetegedések előfordulási gyakorisága sokkal alacsonyabb, mint az európai országok esetében 
meghatározott középértékek. Kazahsztánban 1998-ban a regisztrált incidencia 6 eset volt 100 000 
dolgozóra vetítve, szemben az Európában feljegyzett 30 esettel. A foglalkozási megbetegedések 
szintjében megfigyelhető jelentős eltérések, miközben a foglalkozási megbetegedések miatti 
halálozási arányok majdnem azonosak, a megbetegedési szint nem megfelelő rögzítésének 
tulajdoníthatók. (220). Üzbegisztánban például ezért az eltérésért a nem teljes körű regisztráció, a 
nem megfelelő egyéni és kollektív védő intézkedések, a nem elegendő klinikai és expozíciós 
adat, és a szakorvosi kezelés, adatok és képzés hiánya a felelős. (63) 

Egy másik, valamennyi FÁK országra jellemző fontos foglalkozás-egészségügyi probléma az 
1990 után megjelenő kis- és középvállalkozások térhódításából származik. Ezek a vállalkozások 
nem rendelkeznek a környezet és az emberi egészség védelmét szolgáló megfelelő struktúrákkal, 
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ami a foglalkozási megbetegedések emelkedését eredményezi. A jelenség mindazonáltal nem 
egyértelmű, és a regisztráció hiánya miatt nem tükröződik a nyilvántartásokban. 

 

2.2.8. Vegyi anyagok 
Az Orosz Föderációban több, mint 100 dioxin kibocsátó forrás létezik, ideértve a klórtartalmú 
peszticideket és nátronlúg gyártó üzemeket, a papír-fehérítő és kohászati üzemeket. A dioxin 
emissziók az Orosz Föderációban 711 kg dioxin ekvivalens körül vannak, ami többszöröse az 
európai országokban jellemző dioxin kibocsátásoknak. A különböző városok lakosaitól gyűjtött 
anyatejben és vérben mért emelkedett dioxin koncentráció azt mutatja, hogy a dioxinok 
hatásának több százezer ember van kitéve. A legmagasabb vér-dioxin koncentrációt az ipari 
munkások és a lakosság tekintetében a bashkortosztáni Ufaban található klór üzem munkásainál 
(412 pg TEF-k/g lipidek), és a csapajevszki szerves klór peszticideket gyártó üzemben (44-76 pg 
TEF-k/g lipidek) mutatták ki. (72) (TEF – toxicitási ekvivalens tényező) 

Karakalpaksztánban, Üzbegisztánban hexaklórbenzol(HCB), HCH, p,p’-diklórdifenildiklóretán 
(pp-DDE) és 2,3,7,8-TCDD jelenlétét mutatták ki nők anyatejében és gyermekek köldökzsinór 
vérében. Emelkedett volt a PCB koncentráció is a gyermekek vérzsírjában az egészséges svéd 
gyermekekhez viszonyítva. (223) Az anyatejben Ukrajnában kimutatott dioxinok szintje 2,5-
szerese volt a Hollandiában mért értéknek, és az anyai szervezet 2,3,7,8-TCDD terhelése 5-ször 
magasabb volt (60). 

 

2.2.9. Specifikus egészségi hatások 

Rák 
1 keretes írás: Rák előfordulás az azerbajdzsáni Szumgaitban (ipari város): Leíró tanulmány 

A rendelkezésre álló adatok alapján arra következtethetünk, hogy az 1990-es évek elején 
Szumgaitban magasabb volt a rákos megbetegedések aránya, mint az ország többi részében. 
Az arány hasonló volt az Örményországban és Grúziában jellemző arányhoz, de alacsonyabb, 
mint az Orosz Föderációban, és csak harmada – fele a kanadainak. 

Az esetleges zavaró tényezők kiszűrése céljából végzett életmód felmérés szerint a 
dohányzási, étkezési, és ivási szokások a tanulmányozott azerbajdzsáni régiók mindegyikében 
hasonlóak, így valószínűleg nem felelősek a rákos megbetegedések arányában mutatkozó 
eltérésekért. 

A vizsgálat azt sugallja, hogy a rákos betegségek Szumgaitban tapasztalható magasabb 
aránya nagy valószínűséggel ipari expozíciók hatása. Mindazonáltal az adatok hiányosságai 
miatt az eltérés mértékét nehéz megbecsülni. A Szumgaitban magasabb arányban előforduló 
rákok a húgyhólyag- és tüdőrák, valamint az összes rákfajta együttesen. Az ismert vagy 
gyanított karcinogén hatású különféle vegyi anyagok dokumentált jelenléte és használata a 
szumgaiti gyárakban alátámasztja a vizsgálat eredményeit. 

Az 1990-es évek elején a rákos megbetegedések arányának csökkenése Szumgait városában, 
valamint egész Azerbajdzsánban, Örményországban és Grúziában arra enged következtetni, 
hogy a visszaesés a Szovjetunió összeomlását követő társadalmi, gazdasági és adminisztratív 
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változások eredménye. Azoknak a nehézségeknek a következtében, amelyekkel ezek az 
országok a függetlenség elérésekor szemben találták magukat, a rák kórismézésének és 
bejelentésének hatékonysága is minden bizonnyal csökkent, még ha a rákos megbetegedések 
tényleges száma nem is változott. Az Azerbajdzsán és Kanada között a rák előfordulásában 
mutatkozó eltérés vártnál kisebb mértéke is valószínűleg a rákos megbetegedések 
regisztrálási hiányosságainak tulajdonítható. 
A vizsgálatot az edmontoni University of Alberta (UofA), az Egészségügyi Világszervezet Rómában 
működő Európai Környezet és Egészség Központja (WHO-ECEH), az Egyesült Nemzetek Fejlesztési 
Programja (UNDP), a szumgaiti Környezeti Rehabilitációs Központ és az azerbajdzsáni Egészségügyi 
Minisztérium (MoH) közreműködésével végezték el. 

 

Allergiás betegségek 
Az Orosz Föderációban az elmúlt években növekedés volt tapasztalható a súlyos allergiás 
megbetegedések, és a környezetszennyező tényezőkkel való kontaktus miatt fellépő akut 
allergiás reakciók okozta halálesetek számában. Az 1990-es években lefolytatott epidemiológiai 
vizsgálatok adatai szerint egyes kedvezőtlen ökológiájú régiókban a felnőttek 15-35%-ánál, és a 
gyermekek 15-20%-ánál mutattak ki allergiás kórképeket. (72) Az allergiás betegségek 
előfordulási gyakoriságának elemzése Tadzsikisztánban a bronchialis asztma növekedését 
mutatja. Az elmúlt öt évben a bronchialis asztmában szenvedő betegek száma majdnem 20-
szorosára nőtt, ez azonban szinte minden bizonnyal a környezeti hatásokon kívüli egyéb 
tényezőkkel hozható kapcsolatba. (115) 

Veleszületett rendellenességek 
A hátrányos ökológiai feltételekkel bíró régiókban megfigyelhető veleszületett rendellenességek 
előfordulásáról csak kevés vizsgálatot folytattak. Az Orosz Föderációban a fejlett fémkohászattal 
és vegyiparral rendelkező városi területeken végzett epidemiológiai vizsgálatok némi növekedést 
állapítottak meg a veleszületett fejlődési rendellenességekben szenvedő gyermekek számában, 
ahhoz a kontroll csoporthoz viszonyítva, akik esetében a városi környezetből hiányoztak a 
hasonló környezetszennyező anyagok. A veleszületett fejlődési rendellenességek arányának 
mutatója a súlyos ökológiai állapotban lévő városi területeken volt a legmagasabb. 
Prokopjevszkben (Dél-Kuzbass) például a veleszületett fejlődési rendellenességek aránya 
6,4/100: azaz duplája a régió egy másik, kedvezőbb ökológiai feltételekkel bíró 
bányászvárosban, Mezsdurecsenszkben regisztrált számnak. A fejlett vegyiparral rendelkező 
városi területeken magas a veleszületett fejlődési rendellenességek aránya. Csapajevszkben 
például ez az arány 1,5-szöröse a Szamara tartomány vidéki területein jellemző aránynak. (72) 

Alacsony születési súly 
A születési súly az anyaméhben töltött időtől és a terhesség során végbemenő magzati növekedés 
alakulásától függ, és e közül a két változó közül a környezeti tényezők bármelyiket 
befolyásolhatják. (39) Az anya légszennyező anyagokkal, különösen lebegő porral szembeni 
expozíciója a terhesség folyamán (40), valamint bizonyos foglalkozási ártalmakkal szembeni 
expozíciók (41-42) kapcsolatba hozhatók az alacsony születési súllyal. Az Orosz Föderációban 
az 1985-1999 közti időszakban a legfeljebb 2500 g súlyú csecsemők születésének gyakorisága 
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1000 élveszületésre vetítve 5,6-ról 6,4-re nőtt. Az alacsony születési súlyú újszülöttek számának 
növekedése gyakrabban figyelhető meg az Ural legszennyezettebb városi területein, valamint a 
vegyi iparral, petrokémiai- és kohászati iparral rendelkező városi területeken. (72) 

Reproduktív egészség 
Az Orosz Föderációban végzett leíró epidemiológiai vizsgálatok rámutattak, hogy 1,5-3-
szorosára nőtt a spontán vetélés az olyan fokozott környezettszennyezésnek kitett városokban élő 
nőknél, mint Kirovográd és Krasznouralszk (rézkohászat), Kamenszk-Uralszki és Bratszk 
(alumínium kohászat), Nikel és Moncsegorszk (nikkel kohászat), az Irkutszk tartományban 
található Bajkalszk (CKB), Csapajevszk (magas környezeti dioxin szint) és Szerpukov 
(emelkedett környezeti poliklórozott bifenil szint). A petrokémia iparban dolgozó, különféle 
vegyi anyagok keverékével állandóan érintkező nők körében végzett vizsgálatok szerint ezeknél 
a nőknél a spontán vetélés aránya duplája a lakossági átlagnak. (72) 
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2. keretes írás: Egészségi állapot az Aral- tó vidékén 
Az Aral tó vidékének lakossága szerves klór peszticidek, poliklórozott bifenilek és 
nehézfémek magas koncentrációjának van kitéve. Az Aral tó vidéke ökológiai viszonyainak 
romlásával párhuzamosan növekedett az anémia, gyomor-bélrendszeri betegségek, vese- és 
májbetegségek, valamint a légúti betegségek előfordulási gyakorisága is. 

Ezen kívül emelkedett esetszámot regisztráltak a veleszületett rendellenességek, és az olyan 
reproduktív kórképek terén is, mint a spontán vetélés és terhességi komplikációk. 

Ezen a területen nagy számban fordulnak elő légúti betegségek. A kazah szakemberek 
feltételezik, hogy az emelkedett morbiditás kapcsolatban áll a levegő magas sószemcse 
tartalmával. 

 

2.3. A gyermekek egészsége és a környezet 
Az elmúlt években a FÁK országokban a gyermekek egészségére vonatkozó mutatók romlását 
figyelték meg. Az Orosz Föderációban például az összmorbiditás a 14 évesnél fiatalabb 
gyermekek esetében majdnem másfélszeresére nőtt az elmúlt 10 évben. A 14 évesnél fiatalabb 
gyermekeknél a betegségek előfordulása 20%-kal magasabb, mint a 15 – 17 éves serdülők 
körében. (72) A Belarusz Köztársaságban az 1987-től 2001-ig terjedő időszakban a gyermekek 
megbetegedési aránya a legtöbb betegség-kategóriában nőtt, és a krónikus betegségben szenvedő 
gyermekek számában is folyamatos emelkedés mutatkozott. (114) A Moldovai Köztársaságban a 
gyermekintézményeket látogató, illetve iskolás gyermekek egészségi indikátorai romlottak. 
Növekedett az általános morbiditás és a fertőző betegségek, valamint a vér- és a vérképző 
szervek betegségeinek, a légző és emésztőszervek betegségeinek, és az allergiás betegségeknek 
az aránya (az összmorbiditás esetében 2000-hez képest 2001-re 10%-kal). (73) A többi FÁK 
országokban is hasonló tendenciák figyelhetők meg. 

 

2.3.1. Környezeti kockázatok 
A gyermekek egészségi állapota szoros kapcsolatban áll a környezeti tényezőkkel, például a 
környezeti levegő és víz minőségével, a táplálkozással, az oktatási és nevelési körülményekkel, 
és a testmozgással. A Belarusz Köztársaságban a legmagasabb morbiditási arányokat (az 
orvosnál való megjelenések számából ítélve) az igen kedvezőtlen ökológiai viszonyokkal bíró 
régiókban élő gyermekek esetében regisztrálták. A légúti betegségek hagyományosan a legelső 
helyen állnak a csecsemőkori morbiditás terén, ami a környezeti levegő jelentős mértékű 
szennyezettségét tükrözi. Több vizsgálat is igazolta, hogy a gyermekkori légúti betegségek 
inkább a környezeti levegő szennyezettségével hozhatók összefüggésbe. A környezeti levegő 
szennyezettségének fokozódásával párhuzamosan jelentős növekedést figyeltek meg a (gyakran 
krónikusan) beteg gyermekek számában. (114) Üzbegisztánban 2001-ben  a légúti 
megbetegedések a 14 évnél fiatalabb gyermekek esetében az összmorbiditás 27%-át tették ki, és 
egyes területeken ez az arány elérte a 36%-ot is. (63) Örményországban 1998-ban a légúti 
betegségek az összes megbetegedés 44,2%-át képviselték, 2001-re pedig ez az arány 46%-ra nőtt. 
(61) Egy Bishkekben (Kirgizisztán) folytatott vizsgálat azt mutatta, hogy a város szennyezettebb 
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részein élő gyermekeknél a tisztább részeken lakó gyermekekhez viszonyítva nőtt a légúti 
tünetek aránya. (62) 

A gyermekeknél a bronchialis asztma és egyéb allergiás betegségek arányának növekedését 
állapították meg: a megbetegedések sokkal nagyobb számban fordulnak elő az ipari régiókban, 
ahol a légkör igen szennyezett, valamint az ipari üzemek és nagy forgalmú utak közelében. Az 
Orosz Föderációban a bronchialis asztmában szenvedő gyermekek száma 2,5-szeresére nőtt az 
1991 és 2001 közti 10 év alatt. (72) A bronchialis asztma háromszor gyakoribb a Taskentben és a 
Navoj tartományban élő gyermekek körében, mint a többi tartományban. (63) 

A gyermekek nagyon érzékenyek az ólom hatásaira: az emelkedett vér-ólom szint negatívan 
befolyásolja a neuropszichológiai fejlődést. A FÁK országokban a környezeti levegő ólmozott 
benzin használata következtében megemelkedett ólom koncentrációja igen súlyos probléma. A 
gépjármű emissziók képezik a környezetbe bejutó ólom elsődleges forrását. Megállapították, 
hogy a közutak és ólomöntödék közelében élő gyermekek vérének ólomtartalma meghaladja a 
megengedett szinteket. Egy Alma-Atában folytatott vizsgálat során is emelkedett vér-ólom 
szintet mutattak ki a gyermekeknél. (220) Az ólom expozíció különösen a gyermekek 
szempontjából veszélyes, mivel az emelkedett ólom koncentráció közvetlenül hat egészségükre 
és fejlődésükre. Ugyanakkor a levegő emelkedett ólom koncentrációjának a felnőttek 
egészségére gyakorolt hatásai kevésbé ártalmasak. 

Több vizsgálat is kimutatta, hogy a vegyiparban és olajfinomító iparban dolgozó szülők 
karcinogén expozíciója összefüggésben áll a gyermekeknél kifejlődő rosszindulatú daganatokkal. 
Ez azonban a környezetszennyezettség inkább másodlagos, mint közvetlen hatásának tekinthető a 
gyermekek egészsége szempontjából. 

Az Aral tó vidékén a fejlődési visszamaradás, a felszívódási zavarok, a hypothyreosis, az 
immunhiányos állapotok, és a krónikus vese- és tüdőbetegségek gyakorisága a gyermekekben a 
normálisnál magasabb. Az Üzbegisztán mezőgazdasági régióiban végzett vizsgálatok során 
súlyos egészségi problémákat jegyeztek fel, bár nem igazoltak összefüggést a jelenség és a 
peszticidek túlzott használata között. (63) 

A gyermekeknél a fertőző betegségek aránya magasabb, mint a felnőtteknél, és a csecsemő 
halálozás halálokai között a második helyen állnak. A hepatitis A vírus fertőzések aránya 
különösen magas. A fertőző betegségek aránya a gyermekeknél közvetlen kapcsolatban áll olyan 
környezeti tényezők mikrobiális szennyezettségével, mint a víz és az élelem. A gyermekek 
különösen sérülékenyek a piszkos kéz révén terjedő fertőző betegségekkel, valamint a rossz 
vízminőséggel összefüggésbe hozható betegségekkel szemben. Az akut bélfertőzések jóval 
gyakoribbak a 14 éven aluli gyermekeknél, mint a felnőtteknél. Több vizsgálat is magas szintű 
mikrobiális szennyezettséget állapított meg a gyermekek számára otthon készített ételekben, ami 
szintén hozzájárul a gyermekeknél előforduló fertőző betegségek nagy számához. (72) 

 

2.3.2. Hiánybetegségek 
A nyomelemek túlságosan magas szintje vagy hiánya a szervezetben, vagy a környezeti 
nyomelemek és makroelemek egyensúlyának megbomlása egyaránt súlyos zavarokat okozhat a 
gyermekek fizikai és mentális fejlődésében. Egyes országokban a gyermekek jód- és vashiányos 
betegségei komoly problémát jelentenek. Kazahsztán jó néhány régiójában a jód- és vashiány 
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általánosan jellemző állapot. Egy 1995-ben végzett vizsgálat szerint a gyermekek 69%-a 
anémiás. Tadzsikisztánban az elmúlt öt évben az endokrin rendszer betegségei több, mint 
hétszeresére nőttek a jódhiányos kórképek következtében, míg a vér- és vérképző szervek 
betegségei az anémia eredményeként megduplázódtak. A Karakalpaksztánban (Üzbegisztán) 
lefolytatott epidemiológiai vizsgálatok megállapították, hogy a gyermekeknek több, mint 50%-a 
különböző súlyosságú vashiányos anémiában szenved. Az újszülötteknek összesen 86,9%-ánál 
találtak újszülöttkori anémiát. (228) 

1955 és 1970 között a Szovjetunió területén a jódhiányt gyakorlatilag kiküszöbölték. Ennek 
eredményeként jelentősen csökkent az endémiás golyva előfordulási gyakorisága, és szinte 
eltűntek a jódhiány okozta legsúlyosabb betegségek, mint például a kretenizmus. A siker egy sor 
intézkedésnek köszönhető, ideértve számottevő mennyiségű jódozott só előállítását; 
jódtáblázatok szétosztását meghatározott célcsoportokban, elsősorban a veszélyeztetett területen 
élő nők és gyermekek közt; valamint gondos monitorozást. Az 1970-es és 1980-as években a 
felügyelet és a rendszeres, hatékony monitorozás lanyhulása következtében a jódhiány 
fokozatosan visszatért. Ezen kívül az általános gazdasági és politikai problémák következtében a 
prevenció hatékonysága tovább romlott, és a Szovjetunió 1991-es összeomlása végül a prevenció 
teljes megszűnését eredményezte. (228) 

A táplálkozás minőségében bekövetkező romlás következtében a gyermekek közt növekedést 
figyeltek meg a nem elegendő, nem megfelelő étrenddel kapcsolatba hozható betegségek 
előfordulási gyakorisága terén, ideértve az anémiát, a gyomor-béltraktus és epeelválasztó szervek 
betegségeit, anyagcsere zavarokat és az endokrin rendszer betegségeit (ideértve a túlsúlyt, a 
cukorbetegséget, és a pajzsmirigy betegséget). A gyermekkori túlsúlyosság szerte a régióban 
egyre súlyosabb probléma, mivel egyre korábban mutatnak ki II típusú diabéteszt. Egy vizsgálat 
eredményei szerint a Karakalpaksztánban (Üzbegisztán) megvizsgált gyermekeknek több, mint 
egynegyedénél találtak A vitamin hiányra utaló jeleket. (228) 

2.3.3. Gyermekek lakáskörülményei és az iskolai környezet 
A beltéri környezetben fellelhető, a gyermekek egészségét befolyásoló tényezők egyrészt az 
otthoni, másrészt az iskolai körülményekből adódnak. Amennyiben ezek nem felelnek meg a 
közegészségügyi normáknak és higiénés szabályoknak, kockázati tényezőkké válhatnak a 
patologikus és azt megelőző állapotok kialakulása tekintetében. A gyermekek egészségére ható 
további tényezők közé tartozik a családorvosi ellátás színvonala, a szülők esetleges káros 
szokásai, a gyermek testmozgásának szintje, és az oktatási folyamat. 

Az iskolák egészségügyi és higiénés állapota különösen kedvezőtlen hatást gyakorolhat a 
gyermekek és serdülők egészségére. Számos FÁK országban komoly probléma a központi fűtés 
hiánya és a rendszertelen vízellátás okozta nem megfelelő mikroklíma mind otthon, mind a 
bölcsődékben, óvodákban, napközi otthonokban és iskolákban. Örményországban például 2001-
ben  a bölcsődék, óvodák, és egyéb iskolán kívüli gyermekintézmények 81,6%-a és az iskolák 
83,8%-a nem felelt meg a közegészségügyi követelményeknek. (61) Kirgizisztánban az iskolák 
77%-a, és az óvodák 44%-a nem rendelkezik csatornával. (62) A Belarusz Köztársaságban 
végzett vizsgálatok során azt találták, hogy az iskolás évek során a tanulók egészsége romlik, és 
nő a krónikus betegségekben szenvedő gyermekek száma. (114) 

Az iskolákban problémát jelent mind a természetes, mind a mesterséges megvilágítás nem 
megfelelő volta is, amely a gyermekeknél szembetegségekhez vezethet. Örményországban 



EUR/04/5046267/BD/5 
166. oldal 

 
 
 

 

például a vizsgált iskolák 51%-ában a világítás nem felelt meg az előírásoknak, és valószínűleg 
ez oka az iskolás gyermekek közt nagy arányban tapasztalható rövidlátásnak. (229) 

A lakosság utóbbi időben jellemző fokozódó elszegényedése következtében sok gyermek 
meglehetősen rossz lakáskörülmények közt él. A fa, szén és szerves tüzelőanyagok főzés és fűtés 
céljából való égetése miatt a lakások levegője erősen szennyezett. Azokon a területeken is, ahol 
van gáz- és elektromos áram, gyakoriak az ellátási zavarok és kimaradások, melynek 
következtében a lakásokban sokszor jelentős mértékben csökken a hőmérséklet. Mindezen 
tényezők káros hatást gyakorolnak a gyermekek egészségére, hozzájárulva a betegségek, illetve 
elsősorban a légúti megbetegedések számának növekedéséhez. 

 

2.3.4. Veszélyes gyermekmunka 
1990 után az új társadalmi-gazdasági feltételek kialakulásával együtt egy új probléma is 
megjelent a FÁK országokban: a gyermekek illegális foglalkoztatása. A társadalom számos 
rétegében az anyagi feltételek romlása arra kényszerítette a gyermekeket, hogy a családi 
pénzeszközök hiánya miatt valamilyen munkát keressenek és végezzenek. 

A gyermekek foglalkoztatására vonatkozó statisztikai adatok hiányosak, és nem tükrözik a 
probléma tényleges súlyát. A valóságban a különféle területeken alkalmazott gyermekek száma 
jelentős mértékben meghaladja a hivatalos adatokban szereplő számokat. Moldovában az 5-14 
éves korosztályba tartozó gyermekek 37,1%-a gazdaságilag aktív. Bár számos serdülőkorú 
gyermek állandó munkahellyel rendelkezik, a magánvállalkozások és farmok is nagy számban 
foglalkoztatnak gyermekeket bejelentés nélkül. Ezek a gyermekek gyakran napi 12 órát is 
dolgoznak, sokszor egészségtelen körülmények között. A vidéki területeken jellemző 
gyermekmunkát, ahol a gyermekeknek kötelezően dolgozniuk kell mind iskolaidő alatt, mind az 
után, segítve szüleiknek a mezőgazdasági feladatok elvégzésében, a statisztikák nem 
tartalmazzák, és kevésbé képezi vizsgálatok tárgyát. 

A gyermekmunka különféle formáit tanulmányozó vizsgálatokból meglehetősen kevés adat áll 
rendelkezésre. A gyermekeket gyakran veszik igénybe a legalantasabb munkák elvégzésére – 
például utcai autómosásra –, így azok gyakran egész napjukat az utcán töltik, belélegezve a 
gépjárművek kipufogógázait. Ukrajnában a 350.000 dolgozó gyermek közül 147.000 (42%) 
dolgozik veszélyes körülmények között, nagy fizikai terhelésnek kitéve, túlzott koncentrációt 
igénylő, szemet megerőltető munkát végezve, poros, füstös, zajos munkahelyeken. Különösen az 
utcán, családjuktól külön élő, megélhetésük biztosítása érdekében dolgozni kénytelen, 
gazdaságilag kizsákmányolt gyermekek vannak fokozott kockázatnak kitéve. Az üzbegisztáni 
hivatalos statisztikai adatok szerint például az utcán élő gyermekek száma a 2001-es 30.587-ről 
2002-ben 34.562-re nőtt. A gyermekek nem hivatalos, rossz munka- és környezeti feltételek 
melletti foglalkoztatása komoly hatást gyakorol egészségükre. Ezt a problémát a FÁK-ban nem 
vizsgálták behatóan, de nyilvánvalóan nagyon fontos, tehát feltétlenül erőfeszítéseket kell tenni 
tényleges nagyságrendjének megállapítására, és intézkedéseket kell életbe léptetni a 
megoldására. 
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2.4. Szociális egyenlőtlenségek a környezetvédelem és egészségügy 
terén 

2.4.1. Nem 
 
A nők egészsége azok közé az indikátorok közé tartozik, amelyek a társadalom fejlettségi szintjét 
jellemzik. A környezet minőségével együtt a nem szerepe az alapvető egészségi indikátorok 
alakulásában elsősorban a női szervezet biológiai jellemzőiből ered. A férfiak és nők 
expozíciójának mértékét meghatározzák társadalmi szerepeik és feladataik is. A FÁK 
országokban a nemi különbségek rendkívül kifejezettek és tipikusak. Napi tevékenységeik és 
munkájuk természetének megfelelően a férfiak és nők gyakran eltérő kockázati tényezőknek 
vannak kitéve. Az egészségre káros környezeti tényezők sajátos módon befolyásolják a női 
szervezetet a terhesség során, amikor az sérülékenyebb a környezeti tényezőkkel szemben, és az 
egészségkárosító környezeti tényezőkkel szembeni expozíció sajátos hatásokkal jár. Számos adat 
áll rendelkezésre a terhes nők egészsége és reproduktív egészsége, és a munkahelyi körülmények 
közti kapcsolatról. 

A fizikai egészségre gyakorolt hatásain kívül a csernobili atomerőműben történt baleset a 
mentális egészségre is befolyást gyakorolt, főleg a nők esetében. Egy hét évvel a balesetet 
követően lefolytatott vizsgálat a baleset következtében szennyeződött területeken élő nők közt a 
nem szennyezett területeken élő társaikhoz viszonyítva mentális egészségkárosodást és stresszből 
eredő tüneteket állapított meg. (225) 

A FÁK országokban a nők nagy számban vannak kitéve a passzív dohányzás ártalmainak. Bár a 
férfiak közt jóval több a dohányos, mint a nőknél, a nők kénytelenek elszenvedni a dohányfüst 
hatásait otthonukban, mivel a férfiak nagy része dohányzik. Például míg mindössze a teljes 
lakosság mintegy 30%-a dohányzik naponta Örményországban, a férfiaknál, akik általában a 
családfenntartó szerepét töltik be, ez az arány körülbelül 60%: azaz a passzív dohányzás 
problémája legfőként a nők esetében jelentkezik. (229) 

A káros környezeti tényezőkkel szembeni expozíciónak a nők reproduktív egészségére gyakorolt 
hatásai sajátosak. Az Orosz Föderációban a tudományos adatok azt mutatják, hogy a fémipari 
üzemekben végzett munkájuk során nikkel, kobalt és foszfor vegyületek hatásainak kitett nők 
38,5%-ánál terhességi szövődmények merültek fel. Az orvosi megfigyelések is alátámasztják, 
hogy számottevően nagyobb az aránya a nőgyógyászati betegségeknek azoknál a nőknél, akik 
munkájuk során nehéz tárgyakat mozgatnak, és a spontán vetélések száma 3-4-szerese az 
átlagosnak. (72) A Belarusz Köztársaságban a dolgozó nőknél a szaporítószervek működési 
zavarainak előfordulási gyakorisága átlag feletti a varrónők, számítógép kezelők- és 
programozók, festők és dekorátorok, és a műanyag-feldolgozó üzemekben alkalmazott nők 
esetében. A legfőbb szaporítószervi kórképek a korai és késői terhességi szövődmények, a 
fenyegető spontán vetélés, extragenitális betegségek, a méh betegségei és halvaszülések, 
valamint magzati és újszülött kórképek. (114) Üzbegisztánban (Karakalpaksztán) az ökológiai 
feltételek romlásának következtében nő a terhesség és szülés alatti komplikációk aránya, 
valamint a spontán vetélések száma. (230) Tadzsikisztán szennyezett régióiban élő nőknél 
nagyarányú a gátolt nemi fejlődés és a menstruációs ciklus zavara, és gyakori a petesejt 
beágyazódását követően a placenta elégtelen működése. (115) 
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A FÁK országokban a nők nagy része dolgozik, és munkájuk során gyakran olyan manuális 
eljárásokat végeznek, amelyek során közvetlenül ki vannak téve káros tényezők hatásainak. Az 
Orosz Föderációban a különböző iparágakban foglalkoztatott munkavállalóknak körülbelül 
50%-a nő. (50). A nők gyakran ki vannak téve munkahelyükön egészségkárosító környezeti 
tényezők hatásainak, mivel sokan közülük olyan körülmények között dolgoznak, amelyek nem 
felelnek meg a közegészségügyi követelményeknek. Ez jelentős hatással jár a nők egészségére 
nézve. A statisztikai adatok szerint 2000 végén az Orosz Föderációban a nők 15,1%-át 
foglalkoztatták olyan körülmények között, amelyek nem feleltek meg a közegészségügyi 
előírásoknak. A kimutatott foglalkozási megbetegedéseknek majdnem egynegyede nőket érintett. 
A kötelező rendszeres orvosi vizsgálat révén rendelkezésre álló adatok szerint a megvizsgált nők 
28 - 50%-a szenvedett különböző betegségekben, elsősorban magas vérnyomásban, gyomor-
bélrendszeri betegségekben és csontváz- és izomrendszeri betegségekben. (72) 

A nők és férfiak közti társadalmi különbségeket az általuk végzett tevékenységek fajtája és 
természete határozza meg. A társadalomban betöltött szerepük természetéből következően a nők 
gyakrabban maradnak otthon, és látják el a családjukat, mint a férfiak. Az otthoni feladataik nagy 
terhet rónak rájuk, és az ételkészítés, ruhamosás és gyermekgondozás, stb. során rendkívül 
sokféle káros hatásnak vannak kitéve. Ezek közé tartozik a kedvezőtlen mikroklíma, az 
ételkészítés közben keletkező füst és égéstermékek, a hideg vízben mosáskor és öblítéskor a 
hideghatás, nehéz súlyok cipelése a vízhordáskor, stb. Az otthonok túlnyomó többségében a 
központi fűtés hiánya, a rendelkezésre álló különféle tüzelőanyagok különböző célból való 
égetése (ideértve a főzést), a melegvízellátás hiánya, és a hideg víz rögzített időpontokban 
(reggel és este) való szolgáltatása eredményeként a nők esetében fokozottan érvényesül számos 
káros tényező hatása. 

A nem otthoni munka esetében a nők által végzett tevékenységek szintén sajátosak: sokan 
takarítónőként, varrónőként és eladóként dolgoznak, vagy a mezőgazdasági termények 
termesztésével kapcsolatban felmerülő nem gépesített feladatokat végzik el. A nem hivatalos 
magánszféra növekedése következtében különösen a nem szervezett nagy- és kiskereskedelem és 
szolgáltatások terén szintén főként nők dolgoznak. Ezeknek a tevékenységeknek a végzése során 
a nők gyakran a szabadban tartózkodnak, bármiféle higiénés ellátás nélkül, nincsenek 
szabadnapjaik, munkaidejük nem meghatározott (vagyis korlátlan), és általában állva végzik a 
munkát, segítők nélkül. Ez a probléma a FÁK országokban végbemenő gazdasági változások 
folyománya, és a női szervezetet érő káros hatások addicionális forrásának számít. 

2.4.2. Szegénység 
 
Az EVSZ hangsúlyozta, hogy a szegénység és a környezetegészségügy közt szoros és fontos 
kapcsolat létezik. Bizonyított tény, hogy az Európai Régióban a szegényeknek nincsen elegendő 
táplálékuk, nem megfelelő lakáskörülmények közt élnek, és ki vannak téve a környezeti 
feltételek különféle káros hatásainak, ideértve a szennyezett levegőt és az egészségtelen ivóvizet 
is [3]. A Szovjetunió összeomlása után felmerülő gazdasági nehézségek valamennyi 
utódállamban a lakosság tömeges elszegényedéséhez vezettek. A 4. táblázatból kitűnik, hogy a 
szegénységi szinteket illetően az egyes FÁK országok közt jelentős eltérések vannak. A lakosság 
legnagyobb része Azerbajdzsánban és Kirgizisztánban él a nemzeti szegénységi küszöb alatt. A 
nemzetközi szegénységi küszöbökhöz képest a helyzet Türkmenisztánban sem mondható jónak. 
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A szegénységi intervallum a szegények és tehetősek jövedelme közti eltérés mértékét fejezi ki, és 
ez az eltérés Türkmenisztánban a legnagyobb, amelyet a Moldovai Köztársaság követ. 

A szegénység és a környezeti és egészségi állapot közti kapcsolatról a FÁK országokból igen 
kevés adat áll rendelkezésre. Az országok többségében a szegényeket terhelő legsúlyosabb 
gondok a mennyiségileg és minőségileg nem megfelelő táplálkozás, amely alultápláltságot 
eredményez, a nem megfelelő zöldség és gyümölcs fogyasztás, és túlságosan sok (különösen 
állati eredetű) zsír, cukor és sós étel fogyasztása, ami mikroelem hiányállapotokat idéz elő, 
túlsúlyossághoz és az ehhez kapcsolódó szív- és érrendszeri egészségi problémák kialakulásához 
vezet. A probléma a gyermekek esetében a legsúlyosabb, mivel a nem kiegyensúlyozott étrend és 
az alultápláltság károsan befolyásolja fizikai fejlődésüket. A Belarusz Köztársaságban a 
gazdasági válság és a jövedelmek csökkenése következtében jelentős csökkenést figyeltek meg 
az átlagos tej-, tejtermék-, tojás-, hal- és zöldségfogyasztásban. (114) Az Orosz Föderációban 
végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a szegényeknek élelem formájában adott segély nem 
elegendő, és nem felel meg fiziológiai szükségleteiknek. (72) Tadzsikisztánban a gyermekek 2,9 
- 11%-a az alultápláltság következtében visszamaradt fizikai fejlődés jeleit mutatja. Egyes 
régiókban a rendszeresen alultáplált gyermekek aránya eléri az 53%-ot. Tadzsikisztánban az 
életminőségről folytatott vizsgálatok szerint a háztartások 50%-ában az elfogyasztott élelem 
mennyisége csökkent, és a lakosság 85%-a olcsóbb ételek fogyasztására tért át. (115) 

A lakáskörülmények szintén egyértelműen romlottak; a legnagyobb mértékben a lakosság 
szegényebb rétegei esetében, akik gyakran zsúfolt körülmények között élnek, elégtelen fűtésű, 
vagy fűtés nélküli otthonokban. Örményországban a háztartások 5,8%-ában nincsen fűtés, és 
csak 7,0%-ában van központi fűtés. A szegény emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy 
olyan fűtési formát válasszanak, ami nem károsítja az egészséget. Örményországban folytatott 
vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy a háztartások 56,5%-a használ fűtési célra fát, míg 
16,7%-a számos egyéb, különféle tüzelőanyagot. Ez a lakóbelsőterekben fokozott 
légszennyezettséget eredményez, és számos káros hatást gyakorol a lakók egészségére. Egy 
EVSZ vizsgálat megállapította, hogy a nem megfelelő fűtés következtében télen többen halnak 
meg, miáltal a mortalitás becslések szerint akár 40%-kal is nőhet. Ez a tényező a legnagyobb 
mértékben a lakókocsikban vagy átmeneti hajlékokban élőket sújtja. (229) 

A fejlett országokban a lakókörnyezeti légszennyezettség gyakran az országok és városok 
szegényebb kerületeiben és lakossági csoportjainál jellemző. Az ilyen közösségek nem 
rendelkeznek elegendő befolyással és anyagi eszközökkel ahhoz, hogy beleszólhassanak a 
veszélyes gyárak és üzemek helyére vonatkozó döntésekbe. Ezzel szemben a FÁK országokban 
ennek ellentéte érvényesül. A fejlett iparral rendelkező kerületekben lakók jobban élnek, mert 
van munkájuk. A jereváni adatokból például kitűnik, hogy annak ellenére, hogy a 
városközpontban a külvárosokhoz képest az intenzív ipari termelés és gépjármű emissziók 
következtében magas szintű levegőszennyezettség a jellemző, a tehetősek mégis inkább a 
városközpontban akarnak lakni, és ott vásárolnak lakást. (229) 

A gazdasági válság különösen súlyosan érintette a vidéki lakosságot. A vidéki területekre 
jellemző szegénység az ivóvíz szennyeződéséhez, vízhiányhoz, nem kielégítő csatornázáshoz és 
a környezet mezőgazdasági folyamatokból eredő szennyeződéséhez vezet. 
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20. táblázat Szegénység a Független Államok Közösségében 
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Örményország 2001b .. .. 16.0 .. .. .. .. .. 

Azerbajdzsán 1995a .. .. 68.1 .. .. ..   

Belarusz 
Köztársaság 

1995 a  .. .. 22.5 1998 a <2 <0.5 <2 0.1 

Grúzia 1997 a  9.9 12.1 11.1 .. .. .. .. .. 

Kazahsztán 1996 a  39.0 30.0 34.6 1996 a 1.5 0.3 15.3 3.9 

1993 a  48.1 28.7 40.0      Kirgizisztán 

1997 a  64.5 28.5 51.0      

Moldovai 
Köztársaság 

1997 a  26.7 .. 23.3 1992 a 7.3 1.3 31.9 10.2 

Orosz 
Föderáció 

1994 a  

2001c 

.. .. 30.9 

27.6 

1998 a 7.1 1.4 25.1 8.7 

Tadzsikisztán .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Türkmenisztán .. .. .. .. 1993 a 20.9 5.7 59.0 23.3 

Ukrajna 1995 a  .. .. 31.7 1996 a <2 <0.5 23.7 4.4 

Üzbegisztán 2002d .. .. 40.0 1993 a 3.3 0.5 26.5 7.3 

 

Források: a Jelentés a világ fejlődéséről 2000/2001, Világbank, Washington, 2002; b Örményország nemzeti 
környezetegészségügyi állapota, Egészségügyi Minisztérium, Jereván, 2003; c Az Orosz Föderáció nemzeti 
környezetegészségügyi állapota, Moszkva, 2003 (az Orosz Föderációban);  d Üzbegisztán nemzeti környezetegészségügyi 
állapota, Egészségügyi Minisztérium, Taskent, 2003 
e Átlagos távolság a szegénységi küszöb alatt, amikor az átlagértéket a teljes lakosságra nézve számítják ki, és a nem szegényeket 
úgy tekintik, mint akiknek a szegénységi intervalluma nulla. Jelen esetben ez a szegénységi küszöb átlagos deficitje 
(elégtelenség) (amennyiben a nem szegényeket úgy tekintjük, mintha nulla deficitjük lenne), a szegénységi küszöb százalékos 
értékeként kifejezve. 
 

2.4.3. Őslakosok 
 
A környezet őslakosokra gyakorolt hatása szintén jól példázza a FÁK-ban megfigyelhető 
társadalmi egyenlőtlenségeket. Az Orosz Föderáció északi sarki régióiban élő őslakosok körében 
a születési arányszám az országos átlag fele, míg a csecsemőhalandóság az országos átlag 
duplája. Az őslakosokat sújtó legfőbb környezetegészségügyi problémák a rossz minőségű 
ivóvíz, az ipari üzemek emissziói által szennyezett környezeti levegő, és az ionizáló sugárzással 
szembeni expozíció. A rossz lakáskörülmények kapcsolatban állnak a fertőző betegségek, az 
élősdiek okozta betegségek és a rák növekvő arányával. Az őslakosok tápláltsági állapotáról 
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készült tanulmányok megállapították, hogy jelentősen csökkent az olyan kulcsfontosságú étrendi 
összetevők fogyasztása, mint a hús, hal, tojás, gyümölcsök és zöldségek, és manapság az 
étrendjük uralkodó elemét a szénhidrátok képezik. 

Egyes északi régiók cézium-137-el való szennyeződése kulturális és táplálkozási szokásaik révén 
súlyos hatást gyakorolt az őslakosokra. A radioaktív elemek bekerülése az élelmiszerláncon 
keresztül a zuzmókból a rénszarvasba majd az emberekbe bioakkumulációt eredményezhet. Ezen 
felül az északon jellemző alacsony hőmérséklet késlelteti a környezeti vegyi szennyező anyagok 
biokémiai lebomlását. (231) 

Az északi régiók iparosodása negatív hatást gyakorolt, illetve továbbra is gyakorol az őslakosok 
társadalmi és biofizikai életfeltételeire. A munkások beáramlása az Orosz Föderáció más 
részeiről összezavarta a helyi hagyományokat, megbolygatta a társadalmi és kulturális életet, és 
súlyos orvosi, szociális és ökológiai problémákat eredményezett. Az őslakosok körében a fő 
halálokok a balesetek, sérülések és mérgezés. (72, 232) 

 
2.5. A társadalmi-gazdasági átalakulás során felmerülő 

környezetegészségügyi problémák 
A Szovjetunió összeomlását követő időszakban különböző nagyságrendű társadalmi-gazdasági 
változások következtek be. A gazdasági változások a tervgazdálkodási rendszer liberalizálásához, 
és a piacgazdaság kialakulásához vezettek. Az országok többségében a termelés jelentős 
visszaesése következtében csökkent az életszínvonal, és terjedni kezdett a szegénység és a 
munkanélküliség. Egyes országokban „sokkterápiát” alkalmaztak, míg másokban fokozatos, 
szakaszos gazdasági reformokat hajtottak végre. Alapvetően a társadalmi-gazdasági élet 
valamennyi FÁK országban hanyatlásnak indult, ami természetesen befolyásolta a 
környezetegészségügyet is. A lakosság egészsége, ami szorosan kapcsolódik mind a társadalmi-
gazdasági tényezőkhöz, mind a környezet állapotához, szintén romló tendenciát mutat. 

A szovjet időszakban a fejlett ipar nagymértékben szennyezte a környezetet vegyi anyagokkal, 
porral, nehézfémekkel és egyéb szennyező anyagokkal, és az így kialakult ökológiai katasztrófa 
súlyos közegészségügyi következményekkel járt. Jelenleg az ipari termelés jelentős mértékű 
visszaesése, és a számottevően csökkent emissziók ellenére a FÁK országokban a környezet 
állapotát továbbra is a kültéri és beltéri levegő, a felszíni vizek és a talaj fokozott 
szennyezettsége, az élelem mikrobiális és vegyi szennyezettsége, és a veszélyes hulladékok és 
peszticidek felhalmozódása jellemzi. (233) 

A motorizált közlekedés környezetszennyezéshez való hozzájárulásának az utóbbi időben 
megfigyelhető növekedése, és az ipari üzemek emisszióinak csökkenése külön figyelmet 
érdemel. A FÁK országok többségében a gépjármű emissziók képezik a levegőszennyezettség fő 
forrását, és az összes kibocsátásból való részesedésük folyamatosan emelkedik. Az elmúlt 
évtizedben lényegesen nőt az autók száma. A FÁK-ba igen sok kiöregedett (10 évesnél öregebb) 
autót importálnak, amelyek ólmozott benzint használnak, és így súlyosan szennyezik a 
környezetet. 

Az 1995-96 előtti időszakban tapasztalható stagnálást követően az utóbbi néhány évben az ipari 
termelés ismét növekedni kezdett a FÁK országokban, és ezzel egy időben a környezetbe 
kibocsátott káros anyagok mennyisége is némi emelkedést mutatott. A szennyező anyagok 
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légköri kibocsátása csökkenésének általános folyamatával párhuzamosan egyes üzemek 
emissziója azonban az elhasználódott berendezések, elégtelen szellőzés, az eszközök mosása, 
tisztítása és az elavult technológia következtében nőtt. 

Számos régi üzemet privatizáltak, és a magánosítás óta működésük jellege megváltozott. 
Költségtakarékossági okokból a privatizált üzemeket gyakran az egészség és a természet 
védelméhez szükséges előírások figyelmen kívül hagyásával, sőt, a meglévő tisztító eszközök 
kiiktatásával működtetik. Ezekben az üzemekben nem biztosított az alkalmazottak egészségének 
védelme, illetve a biztonságos munkafeltételek. Az új vállalkozók nem ismerik az ipari 
munkások egészségét fenyegető kockázati tényezőket, és nem ellenőrzik a munkakörülményeket 
és biztonsági berendezéseket. A munkásokat nem látják el megfelelő védőruházattal vagy egyéni 
védőeszközökkel, és ritkán végeznek rendszeres orvosi vizsgálatokat. 

Az ivóvíz ellátás minőségének csökkenése az átalakulási időszak egyik fő problémája, amelynek 
közvetlen oka az elhasználódott vízellátó rendszerek és a vízvezetékek nem kielégítő állapota. Az 
ivóvíz vezetékek gyakran közel fekszenek a szennyvíz csövekhez, ami növeli az ivóvíz 
szennyeződésének kockázatát az esetleges csőtörések esetén. 

Az országok többségében az élelem jelentős mértékű mikrobiális szennyezettsége komoly gondot 
jelent. Ennek elsődleges oka az élelem patogén mikroorganizmusokkal való szennyeződése, 
különösen az ellenőrizetlen piaci körülmények és az élelmiszer behozatal nem hatékony 
monitorozása következtében. 

Az átalakulás időszakában jelentkező további fontos problémák közé tartozik a veszélyes, 
toxikus és szilárd hulladékok felhalmozódása, és az elöregedett peszticidekből raktáron lévő 
nagy mennyiség. Túlságosan kevés létesítmény áll rendelkezésre az ipari és háztartási hulladék 
tárolására, feldolgozására és hasznosítására, és az ipari hulladékot gyakran ugyanazokon a 
telepeken rakják le, mint a háztartási hulladékot. Bár a peszticidek alkalmazását jelentős 
mértékben csökkentették, a peszticid használat továbbra is megoldatlan kérdés, mivel a korábban 
felhalmozott, és azóta betiltott raktárkészletek gyakran mégis felhasználásra kerülnek. 

A lakosság elszegényedése az átalakulás idején a lakáskörülmények romlásához vezetett, és a 
túlzsúfolt otthonokban gyakran kedvezőtlen egészségügyi feltételek alakulnak ki. A háztartási 
célú elektromos energia és gáz általános szűkössége következtében különféle alternatív 
energiahordozókat használnak fűtésre és főzésre, amelyek következtében jelentősen romlik a 
környezeti levegő minősége. A kommunális szolgáltatások színvonala folyamatosan hanyatlik, és 
a víz, szennyvíz és fűtővíz csövek elhasználtsága miatt gyakori a csőrepedés, ami tovább rontja 
az otthoni életfeltételeket. 

A régóta fennálló környezetegészségügyi problémákon felül új gondok is felszínre kerültek: 
például a genetikailag módosított élelmiszerek előállítása és felhasználása. Egyes országokban - 
az Orosz Föderációban, Ukrajnában, Grúziában és Kazahsztánban – a génmanipulált 
élelmiszerekre vonatkozó előírások egyértelműek, máshol azonban továbbra is folynak a viták a 
felhasználásukkal kapcsolatban megteendő intézkedéseket illetően. Az elmúlt évtizedben a 
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok, mint például a dioxinok, poliklórozott bifenilek 
(PCB-k) és polibrómozott bifenilek (PBB-k) közegészségügyi hatásai szintén előtérbe kerültek. 

Az átmeneti időszakban az állami közegészségügyi rendszerek anyagi forrásai jelentősen 
szűkültek, ami számos, a környezetegészségügy monitorozásáért felelős alkalmazott 
elbocsátásához vezetett. Az erőforrások elégtelensége következtében nem került sor az 
elöregedett berendezések lecserélésére, miáltal a laboratóriumi ellenőrzés minősége gyakorlatilag 
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elfogadhatatlanná vált. A modernizálás, ideértve az új berendezések megvásárlását is, csak lassan 
halad előre, ami kedvezőtlen hatást gyakorol a FÁK országok környezeti monitorizáló 
rendszereire. A megfelelő mennyiségű, jó minőségű eszközök beszerzésének pénzforrások 
hiánya miatti elmaradása következtében csak korlátozott számú környezeti szennyezőanyag 
kimutatására és megfigyelésére van lehetőség. A monitorozással kapcsolatban módszertani 
problémák is tapasztalhatók a mintavétel, mérési módszerek, stb. tekintetében. Mindazonáltal 
megfigyelhető némi előrelépés a jobb környezeti monitorozás terén. A Belarusz Köztársaságban 
például létrehozták a Nemzeti Környezet-figyelő Rendszert, bár az anyagi források hiánya ez 
idáig nem tette lehetővé annak teljes körű beindítását. (114) Az Orosz Föderációban 
folyamatosan fejlesztik a meglévő állami közegészségügyi monitoring rendszert, amely magába 
foglal bizonyos kiválasztott egészségi, levegő és ivóvíz, valamint élelmiszer szennyezettségi 
mutatókat is. Jelenleg a rendszer működése csak a problémák regionális és helyi szintű 
rangsorolását teszi lehetővé. Ezért arra lenne szükség, hogy a gyakorlati közegészségügyi 
monitorozás terén szélesebb körben használjanak egy olyan rendszert, amely biztosítja a 
kockázatok értékelését és ellenőrzését, ésszerűen kombinálva azt egyrészt a dolgozók és a 
lakosság egészségére gyakorolt hatások epidemiológiai elemzésével, másrészt a munkafeltételek 
és a lakókörnyezet technológiai eredetű szennyeződésének felmérésével, valamint új 
biomonitorozó módszert alkalmazó közegészségügyi monitorozó technológiák bevezetésével, és 
a lakosság szociális lakáskörülményeinek egészségre gyakorolt hatásai elemzésére szolgáló 
módszerek kidolgozásával. (72) 

A FÁK országok általában tudatában vannak annak, hogy a környezetegészségügy területén 
teendő intézkedések végrehajtására szolgáló anyagi és technikai erőforrások nem elégségesek. 

Az átalakulás időszakában a FÁK országokban sor került a környezetegészségügyi jogszabályok 
módosítására is. A meglévő normákon és az 1990 előtt elfogadott törvényi szabályozáson kívül, 
megkezdődött a nemzeti érdekeket és a tagországok jellegzetességeit tükröző törvények és 
jogszabályok kidolgozása és bevezetése. Az Orosz Föderációban például 1991 és 2003 között 
több, mint tizenöt olyan szövetségi törvényt fogadtak el, amely környezetegészségügyi kérdések 
szabályozását célozta, és az Orosz Föderáció Egészségügyi Minisztériuma több, mint 15.000 
higiéniai normát, szabályt és közegészségügyi előírást fogadott el. Az új jogszabályok 
bevezetésével párhuzamosan folyik a meglévő törvényi szabályozás felülvizsgálata és a 
nemzetközi szervezetek ajánlásainak és normáinak megfelelő átalakítása. Ez minden bizonnyal 
biztosítja a környezeti minőség szabályozására szolgáló törvényi és normatív alapokat. (72) 

 
2.6. Következtetések 
A FÁK környezetegészségügyi helyzetének elemzése számos problémára vetett fényt, amelyek 
közül néhány a múlt öröksége, mások pedig újak. A fő környezetegészségügyi problémák az 
alábbiak: 

  A levegő lebegő porral való szennyezettsége, ami a légúti betegségek és tüdőrák miatti 
halálozás növekedéséhez vezet 

  A közlekedési eredetű légszennyezettség és az ólmozott benzin használata kihat a 
lakosság általános egészségi állapotára, különösen pedig a gyermekek tanulási 
képességeire 
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  A beltéri levegő környezeti dohányfüsttel és bio tüzelőanyagokból származó füsttel való 
szennyezettsége következtében igen magas az asztma előfordulási gyakorisága, és nő a 
légúti fertőzések miatti gyermekhalandóság 

  A víz mikrobiológiai szennyezettségéből eredően magas a gyermekek hasmenéses 
betegségek miatti halálozási aránya, és számos halmozott gyomor- és bélrendszeri 
megbetegedés fordul elő 

  A vidéki területeken az ivóvíz peszticidekkel és nitráttal szennyezett, ami különösen a 
gyermekekre és terhes nőkre van káros hatással 

  Az ipari és katonai létesítmények környékén a talaj nehézfémekkel, peszticidekkel és 
radioizotópokkal szennyezett, ami növeli a rák kockázatát 

  A lakókörnyezet radon-szennyezettsége, és a csernobili katasztrófa következtében nőtt a 
rák egyes típusai miatti morbiditás és mortalitás, különösen a gyermekek körében 

  Az ételek házi tartósításával kapcsolatos kockázatok következtében az ételmérgezés sok 
áldozatot szed 

  A munkahelyeken fennálló kockázatok kiküszöbölésére szolgáló intézkedések hiányában 
magas a foglalkozási betegségek száma, és nő a betegség miatti hiányzás 

Ezen felül jó néhány olyan egészségi probléma is fennáll, amely nagymértékben egy sor 
együttesen ható környezeti tényezővel szembeni expozíciónak tulajdonítható, mint például a rák. 
Bár a rák miatti összhalálozás a FÁK-ban alacsonyabb, mint Európa más részein, minden jel arra 
mutat, hogy azokon a területeken, ahol nagy arányban koncentrálódnak bizonyos iparágak, a 
regisztráltnál magasabb a halálozási arány. A bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a 
veleszületett rendellenességek és az alacsony születési súly összefüggésben áll bizonyos 
környezeti tényezőkkel szembeni expozícióval, mint például a vegyipar, petrokémiai és 
fémkohászati ipar okozta komplex ipari szennyezés. 

A gyermekek, akik az egyik legsérülékenyebb csoportot alkotják, súlyos árat fizetnek a 
környezetszennyezésért. Ezen kívül a gyermekek egészségére káros hatást gyakorol az iskolai 
környezet minőségének romlása, és a számos kockázati tényező, amelyeknek otthonukban ki 
vannak téve. Az élelemhiány, és az ásványi elemek és vitaminok hiánya különösen 
nagymértékben járul hozzá a gyermekek betegségterhéhez. A gyermekmunka új jelenség a FÁK-
ban, amelynek egészségi kihatásairól kevés információ áll rendelkezésre, bár komoly okunk van 
feltételezni, hogy legrosszabb formái, mint például a veszélyes munka valamennyi FÁK 
országban számos gyermek egészségét és jóllétét fenyegetik. 

A szovjet társadalom deklaráltan az egyenlőség társadalma volt. A piacgazdaságra való átállás 
azonban a társadalom rétegződéséhez, és az egyes társadalmi csoportok közti egyenlőtlenségek 
kialakulásához vezetett. Az egyik legmarkánsabban jelentkező egyenlőtlenség a férfiak és nők 
eltérő helyzete a környezeti egészségi kockázatokból eredő teherviselés, illetve az előnyökből 
való részesedés terén. A dolgozó és otthon lévő nők aránytalanul nagyobb mértékben vannak 
kitéve olyan súlyos foglalkozási és környezeti veszélyeztető tényezők hatásainak, amelyeknek 
előnyeit főként a férfiak élvezik. 

A sérülékeny sarkvidéki területek ökológiai viszonyait figyelmen kívül hagyó iparosítás, és a 
társadalmi környezetben bekövetkező változások alapjaiban rengették meg az őslakosok 
egészségét és jóllétét. Az őslakosok különösen sérülékenyek a környezeti változásokkal 
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szemben, és az északi sarkkörön kialakult helyzet nem feltétlenül egyedüli jelenség, hiszen a 
FÁK-ban több területen is élnek őslakosok zárt közösségekben. 

A szegénység, amely a szovjet rezsim bukását követő időszakban új jelenségnek számít, fokozza 
a veszélyes környezeti expozíciókkal szembeni sérülékenységet, és az általános egészségi állapot 
romlásához vezet. A szegénység legfőbb hatásai az élelemhiány és a hiánybetegségek 
megjelenése, az otthoni környezet minőségének romlása, és a veszélyes gyermekmunka. 

A FÁK országok környezetegészségügyi politikája és intézményi keretei egyelőre nem képesek 
teljes mértékben megfelelni ezeknek az új kihívásoknak. A nemzetközi együttműködés, és 
különösen a FÁK országok aktív részvétele az európai Környezet és egészség folyamatban 
hathatós eszköz a környezetegészségügyi kockázatok felmérését és kezelését szolgáló új és 
hatékony megközelítések bevezetése, a környezetvédelem és egészségügy közti kapcsolatok 
kialakítása terén, valamint a FÁK országokban a környezet és egészség védelme általános 
szintjének javítását elősegítő szakmai és pénzügyi támogatás biztosítása céljára. 

Európában az „Egészséget mindenkinek” célkitűzést lehetetlen megvalósítani annak figyelembe 
vétele nélkül, hogy az egészséges és harmonikus környezethez való hozzáférés az egyik alapvető 
emberi jog. Ez a jog a FÁK országokban gyakran sérül, ezért a negatív tendenciák 
visszafordítása és a környezeti expozíciók és egészségi állapot terén a FÁK és Európa többi része 
közt meglévő szakadék megszüntetése a nemzetközi együttműködés egyik kihívásának számít, és 
az EVSZ Európai Régiója békéjének és biztonságának előfeltétele. 
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3. RÉSZ: AZ EURÓPAI KÖRNYEZET ÉS 
EGÉSZSÉG FOLYAMAT ÉRTÉKELÉSE 

 

 
Ennek a kihívásnak a megválaszolása érdekében az egészségügyért és környezetvédelemért 
felelős miniszterek az Európai Környezet és egészség folyamat részeként megrendezett európai 
konferencia sorozat keretében rendszeresen áttekintik az aktuális helyzetet és meghatározzák a 
szükséges teendőket. A folyamat fő célja az egészségügyi és környezetvédelmi ágazat közti 
együttműködés erősítése a környezeti problémák emberi egészségre gyakorolt káros hatásai 
nemzeti és nemzetközi szintű kezelésének biztosítása érdekében. A Frankfurt-am-Main-ben 
1989-ban megrendezett Első Európai Környezet és Egészség Konferencia elfogadta az Európai 
Környezet és Egészség Chartát, és létrehozta az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Európai 
Környezet és Egészség Központját. A Második Európai Környezet és Egészség Konferencia, 
amelyre 1994-ben Helsinkiben került sor, elfogadta az Európai Környezetegészségügyi 
Akcióprogramot, amelynek monitorozását az Európai Környezet és Egészség Bizottság vállalta 
magára az EVSZ támogatásával. Helsinkiben a miniszterek kormányaik nevében kötelezettséget 
vállaltak a nemzeti környezetegészségügyi akcióprogramok (NEKAP) kidolgozására. 

Az 1995 és 1999 közötti időszakban számos európai ország dolgozott ki nemzeti 
környezetegészségügyi akcióprogramot. Ez lehetővé tette az 1999-ben Londonban tartott 
Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia számára a nemzeti 
környezetegészségügyi akcióprogramok megvalósításának ösztönzését helyi szintű folyamatok, a 
nagyközönség tájékoztatása és bevonása, jobb monitorozás és kockázatfelmérés révén. A londoni 
Konferencia ugyanakkor elfogadta a Határokat Átszelő Vízfolyások és Nemzetközi Tavak 
Védelméről és Használatáról szóló 1992. évi Egyezményhez fűzött, jogilag kötelező erejű Víz és 
Egészség Jegyzőkönyvet, valamint az Európai Közlekedés, Környezet és Egészség Chartát. 

A miniszteri konferenciák az európai Környezet és Egészség folyamat mérföldköveinek 
számítanak. A nemzeti kormányok az egymást követő miniszteri konferenciák folyamán egyre 
nagyobb fontosságot tanúsítottak a környezet és egészség kérdésének, ahogyan azt a résztvevők 
rangja is jelzi. Míg Frankfurtban a nemzeti delegációk többségét az egészségért és környezetért 
felelős minisztériumok vezető kormányhivatalnokai alkották, Helsinkiben a delegációknak több, 
mint felében már ott volt az egészségügyi miniszter, vagy a környezetvédelmi miniszter, vagy 
mindkettő. Londonban már az országok háromnegyedét miniszteri szintű delegációk képviselték, 
és általában mind az egészségügyi, mind a környezetvédelmi miniszter tagja volt a 
delegációknak. Ez a folyamat, mint sajátos európai kezdeményezés, hasonló folyamatok 
indítására inspirált más EVSZ régiókban is, mint például az Amerikai Régióban és a 
Nyugat-Csendes óceáni Régióban.  

A két ágazatot és két minisztériumot, valamint egy sor elsődleges fontosságú kérdést érintő 
európai miniszteri konferenciákat rendkívül kiterjedt és alapos szakmai és politikai előkészítő 
munka előzi meg annak érdekében, hogy meghatározzák a tárgyalandó szakmapolitikai kérdések 
körét, és megalapozzák a kitűzendő környezetegészségügyi szakmapolitikai célokat. Maguk a 
konferenciák a továbbiakban a nemzeti és nemzetközi szinteken végrehajtandó szakmapolitika 
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kialakítását és elfogadását szolgáló fórumként működnek. A miniszteri konferenciák 
következtetéseit eljuttatják a nemzeti kormányokhoz, az EVSZ-hez és más kormányközi 
szervezetekhez, a nem kormányzati szervezetekhez (NGO-k) és a folyamat részeseiként szereplő 
egyéb érdekcsoportokhoz. A korábbi konferenciákon végzett munka ez idáig azonban nem terjedt 
ki a politikai értékelésre. 

A Budapesten 2004-ben tartandó Negyedik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia 
előkészítésének részeként az Európai Környezet és Egészség Bizottság értékelést kért az európai 
Környezet és Egészség folyamat hatásairól. Egy Koppenhágában 2002 júniusában tartott 
megbeszélésen a környezetegészségügyi szakmapolitikák és intézkedési tervek értékelését 
koordináló Nemzetközi Irányító Bizottság (NIB) vállalta az értékelési módszerek ’tesztelését’. 
Az értékelés két komponensből tevődik össze: nemzeti és nemzetközi értékelésből. 

A nemzeti komponens a környezetegészségügyi tervek áttekintésére és az európai Környezet és 
egészség folyamat egyes országokban érvényesülő hatásainak felmérésére szolgál. A nemzetközi 
komponens az európai Környezet és egészség folyamat Európában megfigyelhető eredményeinek 
értékelését célozza, vagyis azt vizsgálja, hogy mennyire releváns, hatékony és fenntartható a 
folyamat. Az EVSZ Európai Regionális Irodája több megbeszélést is tartott a kísérleti 
értékelésben résztvevő országok képviselőivel, és kidolgozott egy értékelési jegyzőkönyvet, 
amely a környezet-egészségüggyel foglalkozó szakmapolitikai dokumentumok áttekintését, és 
egy sor interjú lefolytatását írta elő az adott ország NEKAP-ját ismerő, vagy abban résztvevő 
legfontosabb informátorokkal és érdekcsoportokkal, azaz a különböző ágazatok képviselőit is 
magába foglaló válaszadókkal. A kísérleti nemzeti értékelések végrehajtására 2002 utolsó 
negyedévében került sor, és december közepére tíz ország adta be az erről szóló jelentést. A 
nemzeti értékelések eredményeit egy nemzetközi beszámolóban összegezték, amelyet azután a 
NIB Luxemburgban 2003-ban tartott, az EVSZ és az Európai Bizottság által közösen szervezett 
második megbeszélésén vitattak meg, amelyre egyébként hivatalosak voltak más EU országok 
képviselői is. A megbeszélés során levonták a kísérleti értékelésből eredő következtetéseket, 
kidolgoztak egy sor ajánlást a nemzeti környezetegészségügyi folyamatok, valamint az EVSZ 
Európai Régiójának valamennyi tagállamában lefolytatandó teljes körű értékelés tekintetében. 

A teljes körű értékelés a legtöbb tagállam környezetegészségügyi szakmapolitikája terén érintett 
legfontosabb érdekcsoportok véleményének felmérésén alapult. A felmérést, amely során 44 
tagállamból 406 személyt interjúvoltak meg, a Gallup International végezte. Az eredményeket a 
NIB Varsóban, 2003 szeptemberében tartott harmadik megbeszélésén vitatták meg. A kísérleti és 
teljes körű értékelés eredményeinek alapján a varsói megbeszélésen kidolgozták az európai 
Környezet és egészség folyamat továbbvitelével kapcsolatos ajánlásokat.  

Jelentésünk bemutatja mind a nemzeti, mind a teljes körű értékelések során használt 
módszereket, illetve azok eredményeit, a levont következtetéseket, és az ezek alapján kidolgozott 
ajánlásokat. A nemzeti értékelések eredményeit a nemzeti jelentések tartalmazzák, amelyek 
egyben ismertetik a módszereket is, elemzik és értelmezik az interjúkat és a válaszadók 
csoportjait, áttekintést adnak a dokumentumokról, és összefoglalják a következtetéseket és 
ajánlásokat. Jelentésünk célja a nemzeti kísérleti értékelésekből levonható tanulságok 
meghatározása annak érdekében, hogy azokat fel lehessen használni az európai Környezet és 
egészség folyamat teljes körű értékelésének megtervezéséhez. Ugyanakkor közöljük az európai 
Környezet és egészség folyamat és a NEKAP-ok hatásáról a tíz európai országban rögzített 
megfigyeléseket. A kísérleti nemzeti jelentésekhez hasonlóan a nemzetközi jelentés először 
áttekintést ad a módszerekről, majd a NEKAP tervezési folyamat szempontjából megvizsgálja az 
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eredményeket, a NEKAP végrehajtási szakaszát, a NEKAP-ok egyes országokban tapasztalt 
hatásait, az érdekcsoportok bevonását, és a nemzetközi erőfeszítések eredményeit. A 
következtetéseket tartalmazó rész levonja a tanulságokat, és rögzíti az európai Környezet és 
egészség folyamat teljes körű értékelésének kidolgozásakor megfontolandó kérdéseket. 

A teljes körű értékelést a korábbi három miniszteri konferencia környezetegészségügyi hatásait 
és eredményeit felmérő európai közvélemény-kutatás eredményeinek, valamint a Budapesten 
2004-ben tartandó negyedik miniszteri konferencia eredményeivel kapcsolatos várakozásoknak a 
szemszögéből mutatjuk be. A jelentés először a közvélemény-kutatás során alkalmazott 
módszereket ismerteti, majd a miniszteri konferenciák egyes hatásaival kapcsolatos 
eredményeket. 

Az eredmények elemzését a Michigan State University keretein belül működő Állami Politikai és 
Szociális Kutatási Intézet (Institute of Public Policy és Social Research) független szakemberei 
végezték el. A következtetéseket és ajánlásokat a NIB dolgozta ki. 

Az adatgyűjtést és a NIB üléseit az EVSZ államközi és országos programjainak forrásaiból, 
Finnország és az Egyesült Királyság által biztosított önkéntes adományokból, az Európai 
Bizottság és a lengyel Egészségügyi Minisztérium pénzügyi hozzájárulásából, valamint a NIB 
tagjait adó országok nemzeti kormányainak természetbeni hozzájárulásaiból finanszírozták. 

 
3.1. Nemzeti folyamatok 
 

A Budapesten 2004-ben sorra kerülő Negyedik Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciára 
való felkészülés részeként megrendezett első pán-európai kormányközi találkozón (Lucca, 
Olaszország, 2001. április) az EVSZ Európai Régiója tagállamainak felajánlották a NEKAP-ok 
és az európai Környezet és egészség folyamat hatásának nemzeti szintű kísérleti értékelésében 
való részvétel lehetőségét. Bulgária, Észtország, Németország, Magyarország, Lettország, Málta, 
Lengyelország, az Orosz Föderáció, Svédország, Svájc, az Egyesült Királyság és az Európai 
Bizottság hajlandóságot mutatott az értékelésben való részvételre. A kísérletben résztvevő 
országok Nemzetközi Irányító Bizottságot állítottak fel, amelynek feladatául a 
Környezetegészségügyi szakmapolitikák és Akciótervek értékelésének irányítását és 
koordinálását tűzték ki. A Nemzetközi Irányító Bizottság 2002 júniusában Koppenhágában tartott 
ülésén kidolgozott egy ajánlást a NEKAP-ok tervezése és megvalósítása terén elért eredmények 
értékelésére szolgáló kísérleti vizsgálat lefolytatása során alkalmazandó módszerekre 
vonatkozóan. Az ajánlást a Máltán 2002 júliusában rendezett egyeztető megbeszélésen vitatták 
meg. A megbeszélésen jelen voltak három Nemzetközi Irányító Bizottsági tagország képviselői, 
akik nem vettek részt a korábbi koppenhágai találkozón, valamint az Európai Bizottság és a 
Nemzetközi Környezetegészségügyi Szövetség képviselői is. 

 

3.1.1. Módszerek 
Az Irányító Bizottság erőfeszítései nyomán sikerült meghatározni a nemzeti kísérleti értékelés 
során alkalmazandó módszereket. A tervek szerint a kísérletben résztvevő országoknak nemzeti 
környezetértékelési munkacsapatot kellett felállítania, és mélyinterjúk lefolytatása, válaszadó 
csoportok összeállítása, és tartalom elemzés terén tapasztalt külső értékelők szolgálatait kellett 
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biztosítania. A fő érdekcsoportokat és fontos érdekképviseleti csoportokat képviselő 
kulcsfontosságú informátorokkal folytatandó mélyinterjúkra közvetlen négyszemközti vagy 
telefonbeszélgetés formájában került sor. Kidolgoztak egy interjúkészítési minta dokumentumot 
is. A Nemzetközi Irányító Bizottság azt javasolta, hogy legalább egy interjút folytassanak az 
alábbi típusú érdekcsoportokkal: az egészségügyért felelős minisztérium; a környezetvédelemért 
felelős minisztérium; helyi hatóságok; szakemberek és szolgáltatók; civil társadalmi szervezetek 
és nem kormányzati szervezetek (NGO-k); tömegtájékoztatási eszközök; tudományos körök; és 
az üzleti élet és ipar képviselői. A javaslat szerint a kísérletben résztvevő országoknak egy vagy 
két műhelyfoglalkozást kellett tartania, amelyre számos érdekcsoport és érintett fél képviselőit 
meghívják. A műhelyfoglalkozásokon 8–12 résztvevőt konstruktív vitába kell bevonni fókusz 
csoport formájában, és ily módon meg kell vitatni a NEKAP folyamat erősségeit, gyengeségeit, 
lehetőségeit és korlátait. A metodológiai javaslat szerint sort kellett keríteni két vagy három 
fontos környezetegészségügyi dokumentum áttekintésére a NEKAP-pal való kapcsolódási 
pontok felderítése, valamint az EVSZ charták és nyilatkozatok nyomán felmerülő elképzelések 
és ötletek megvitatása érdekében. A résztvevő országok ezen kívül tetszésük szerint gyűjthettek 
további információkat is, feltéve, hogy erre az időhatárok és anyagi keretek lehetőséget adtak. A 
metodológiai javaslat kitért a 2002 decemberének közepén benyújtandó nemzeti jelentés 
körvonalazására is. 

Tizenegy ország készített nemzeti értékelő jelentést: Bulgária, Németország, Észtország, 
Magyarország, Lettország, Málta, Lengyelország, az Orosz Föderáció, Svédország, Svájc5 és az 
Egyesült Királyság. Az országok közt méretüket tekintve szerepelt Európa legkisebb (lakosság: 
380.000 fő, terület 321 km2) és legnagyobb állama is (lakosság: 146.800.000, terület: 17.075.117 
km2). Németország, Svédország és az Egyesült Királyság tagjai az Európai Uniónak (EU); 
Észtország, Magyarország, Lettország, Málta és Lengyelország hamarosan csatlakoznak; 
Bulgária jelölt ország; és az Orosz Föderáció és Svájc nem tagok. Nyolc résztvevő ország bízott 
meg külső értékelőket vagy tanácsadókat, három pedig saját kormányának vagy ügynökségeinek 
alkalmazottait vette igénybe. Két ország nem alkalmazta a javasolt módszereket. Az egyik egy 
hosszú összefoglaló jelentést adott be, a másik pedig egy publikált cikket. A fennmaradó nyolc 
ország közül kettő jelentős mértékben módosította az interjúban szereplő kérdéseket. A 
meginterjúvolt kulcsfontosságú informátorok száma 9 és 30 között mozgott, akik legtöbb esetben 
a fő érdekcsoportok képviselői voltak. Hat ország rendezett értékelő műhelyfoglalkozásokat 
fókusz csoportok szervezésével, és egy számolt be további panel formátumú viták szervezéséről. 
A résztvevők száma 4 (valamennyi minisztériumi szintű) és 20 között mozgott. Összesen 247 
ember vett részt az értékelésben, akik közül 166 fő vett részt a személyes interjúkban, 81 fő 
pedig az értékelő műhelyfoglalkozásokon és a fókusz csoportokkal folytatott beszélgetéseken. 
Hat ország végzett valamiféle dokumentum elemzést, kezdve a javasolt három dokumentum 
áttekintésétől egészen az adott ország környezetegészségügyi kérdéseire irányuló átfogó 
Internetes keresésig. 

Bármilyen értékeléssel szemben alapkövetelmény, hogy figyelembe kell venni az érvényességet 
fenyegető tényezőket, és ez alól ez a nemzetközi értékelés sem kivétel. Először is, ez egy 
retrospektív vizsgálat, amely nagyban támaszkodik az emlékezetre, illetve az egyes 
eseményekről megőrzött emlékekre, amelyek közül sok 5–7 évvel ezelőtt történt. Több jelentés is 
említést tett arról, hogy az annak készítésében már a kezdetektől résztvevő egyes személyek 

                                                 
5 Kahlmeier S, Künzli N, Braun-Fahrländer C. A svájci Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP) végrehajtásának első évei: 
lessons for környezetal egészség promotion. Sozial- und Präventivmedizin, 2002, 47:1–7. 
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időközben más beosztásba kerültek, vagy nehezen emlékeztek vissza a konkrét adatokra. Ezen 
felül, mivel csak néhány ember volt abban a helyzetben, hogy átlássa a háttérben érvényesülő 
szélesebb körű nemzetközi érdekeket, számos válaszadó nem tudott válaszolni egy sor kérdésre. 
Különösen a tömegtájékoztatási eszközök, üzleti élet és ipar, civil társadalmi szervezetek és nem 
kormányzati szervezetek képviselői nem tudtak választ adni számos kérdésre. Bár ez az 
információk terjedésének közvetett mérése, de úgy tűnt az interjúalanyok mégis kényelmetlenül 
érezték magukat emiatt. Legalább egy esetben több válaszadó úgy érezte, hogy a kérdések inkább 
valamiféle teszthez hasonlítottak, és hogy nyomás nehezedett rájuk az irányban, hogy a helyes 
válaszokat adják. 

A feltett kérdések, a résztvevők, az interjúkat lefolytatók és a dokumentumok terén érvényesülő 
módszertani eltérések következtében az összevethetőség némileg csökkent. A legtöbb jelentés 
kvalitatív megközelítést alkalmazott, bemutatva az egyéni véleményeket, majd egy sor állítás 
alapján levonva az általános következtetéseket, néhány jelentés azonban inkább kvantitatív 
jellegű volt, százalékos arányokat adva meg az egyes válaszok esetében. Mivel csak tíz 
értékelhető jelentés állt rendelkezésre, és bizonyos információk hiányosak voltak, az eredmények 
ismertetésekor esetenként a „legalább” vagy „legtöbb” kifejezéseket használtuk. Mindazonáltal, 
ahogy az az alábbiakból is kitűnik, a főbb eredmények azonos irányba mutatnak a kísérletben 
résztvevő mind a tíz ország esetében. 

Bizonyos további nehézségek a megfogalmazással kapcsolatos problémákból erednek, amelyeket 
a kísérleti értékelés lefolytatására rendelkezésre álló meglehetősen rövid idő miatt nem sikerült 
teljes mértékben kiküszöbölni. Például az egyik kérdés így szólt: “Miért döntött úgy, hogy részt 
vesz a NEKAP folyamatban?” A válaszadók közül sokan kormányhivatalnokok voltak, akiknek 
vagy ez a kijelölt feladata, vagy pedig a munkájuk része. Ezeknek a válaszadóknak nem sok 
választási lehetőségük volt, és ebből kifolyólag nem tudatos döntés alapján választották a 
folyamatban való részvételt. Egyes válaszadóknak nehézségeik támadtak a hipotetikus „mi lenne, 
ha…” kérdések megválaszolása terén, mivel nem ismerték eléggé a folyamatot vagy annak 
alapjait ahhoz, hogy érdemi választ tudjanak adni. 

Az érvényességet fenyegető külső tényezők még nagyobb kihívást jelentenek. A NEKAP-ok 
kidolgozására és bevezetésére, illetve végrehajtására dinamikusan fejlődő társadalmi és politikai 
miliőben került sor. Ez magába foglalja az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága 
által szponzorált, párhuzamosan folyó, de független „Környezetet Európának” folyamatot, az 
Egyesült Nemzetek 1992-ben Rio de Janeiroban tartott Agenda 21 Környezet és Fejlődés 
Konferenciáját, az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött 1997-es 
Kiotói kiegészítő Jegyzőkönyvet, és az EU bővítési folyamatát. Az európai Környezet és 
egészség folyamat és a NEKAP folyamat tehát nem „légüres térben” zajlott, és ahogyan az 
számos ország esetében a továbbiakban látható lesz, sok esetben háttérbe szorult, különösen az 
EU bővítési folyamatának következtében. 

 

3.1.2. Eredmények 

NEKAP tervezési folyamat 
A Helsinkiben 1994-ben tartott Második Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia 
elfogadta az Európai Környezetegészségügyi Akciótervet. A miniszterek elkötelezték országaikat 
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a NEKAP kidolgozására. Értékelési okokból a NEKAP-ok kialakításába beletartozik egy vezető 
ügynökség vagy ügynökségek meghatározása, egy titkársággal vagy személyzettel támogatott 
irányító bizottság felállítása, valamint hozzájárulás vagy visszacsatolás biztosítása egy sor 
különféle érdekcsoport részéről, több szektorból és kormányzati szintről, valamint NGO-któl, 
oktatási és kutató intézetektől, a tömegtájékoztatási eszközöktől és az üzleti és ipari szférából. A 
terv létrehozásához szükséges előfeltételek közé tartoznak a környezet minőségét monitorozó, és 
a környezettel kapcsolatba hozható betegségek incidenciájáról és prevalenciájáról epidemiológiai 
adatokat biztosító adatszolgáltató információs rendszer, és egy olyan folyamat, amely felméri és 
értékeli a környezetegészségügyi veszélyeztető tényezőket vagy problémákat, és rangsorolja 
azokat. Ennek eredményeként olyan NEKAP jön létre, amelyet a nemzeti kormány végrehajtó 
vagy jogalkotó ága jóváhagy, elfogad vagy más módon hivatalosan elismer. 

A kísérletben résztvevő tíz ország közül hat 1995 és 1998 között dolgozta ki NEKAP-ját. Kettő 
1999-ben fejezte be, kettő pedig 2001-ben, azaz a legtöbbjük esetében a folyamat már lezárult az 
1999-ben megrendezett Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia időpontjára, 
amely elindította a végrehajtási fázist. A közép- és kelet-európai országok a NEKAP kidolgozási 
szakaszában konzultálhattak, illetve segítséget kaptak az EVSZ-től, az Egyesült Királyságtól 
vagy Dániától. 

Az országok több, mint felében a NEKAP kidolgozását irányító ügynökség az egészségügyi 
ágazatba tartozik, vagy önmagában, vagy egy környezetvédelmi egység vezető partnereként. 
Három esetben a vezető ügynökség olyan környezetvédelmi egység, amely úgy tűnik, független a 
minisztériumoktól. Hat ország egyértelműen meghatározta az irányító bizottság tagjait, akik 
általában mind a kormányzat egészségügyi, mind környezetvédelmi egységeit képviselték. Egyes 
irányító bizottságokban részt vettek a kormányzati közlekedésügyi egységek, valamint 
tudományos és kutatási intézmények képviselői. Egy esetben egy nagyon kevés tagból álló 
koordináló testület kidolgozott egy előzetes NEKAP tervezetet. Az irányító bizottságok a 
NEKAP kidolgozásához szükséges ’inputot’ vagy olyan munkacsoportok révén szerezték meg, 
amelyek a kormányzat több szintjének képviselőiből, valamint egyes NGO-k és különféle 
szektorok képviselőiből álltak, vagy szemináriumokat és fórumokat rendező kutatóintézetek 
segítségével. Az értékelési kérdőív nem kérdezett rá kifejezetten a nagyközönség részéről való 
visszacsatolásra, amely nagy valószínűséggel a NEKAP tervezetének és végleges változatának 
elkészítése közti időszakban megtörtént. 

Elvben a NEKAP alapját a környezet minőségére és az egészségi állapotra vonatkozó 
információs rendszerekből való adatgyűjtés képezi, amely adatok birtokában azután elvégzésre 
kerül a kockázat-felmérés vagy egyéb elemzés, és az így kapott eredmények fényében 
rangsorolják azokat a területeket, amelyekre a végrehajtási szakaszban különös figyelmet kell 
fordítani. Az országok mintegy fele rendelkezett olyan környezetegészségügyi információs 
rendszerrel, amely képes volt a tervhez szükséges adatok biztosítására. Egyes esetekben az 
információs rendszerek kialakítása éppen folyamatban volt, vagy az adatokat csak regionális 
vagy helyi szinten gyűjtötték, és nem kerültek összesítésre egy országos jelentés-generáló 
rendszer keretében. Négy vagy öt ország végzett kockázat-felmérést, vagy egyéb módon 
vizsgálta felül a rendelkezésre álló adatokat annak meghatározása érdekében, hogy mely 
kockázati tényezők okoznak tényleges károsodást. Sok ország egyszerűen átvette a nemzetközi 
nyilatkozatokban vagy környezetegészségügyi direktívákban meghatározott területek és kérdések 
hosszú listáit, majd rangsorolta az azokban szereplő tételeket. Két ország határozott meg három – 
öt különösen aggasztó területet. Néhány ország arról számolt be, hogy bizonyos problémák 
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rangsorolása helyi vagy regionális hatáskörbe tartozik. Ennek nyomán felvetődött a kérdés, hogy 
vajon mik a nemzeti és helyi prioritások, és hogyan lehet azokat keretbe foglalni és bemutatni. 

A tervezési folyamat eredményeként olyan NEKAP jön létre, amelyet a nemzeti kormány 
jóváhagy, elfogad vagy más módon hivatalosan elismer. Négy ország számolt be arról, hogy 
nemzeti törvényhozó testületük, vagy ennek a testületnek egy hivatalos bizottsága jóváhagyta 
vagy elindította a NEKAP-ot. Három ország jelentése szerint a kormány (azaz valószínűleg a 
közigazgatási ágazat) hivatalosan jóváhagyta a NEKAP-ot. Másik három ország megjegyezte, 
hogy a NEKAP olyan írásban rögzített politika vagy terv, amelyet belefoglaltak egyéb jogi 
aktusokba vagy törvényekbe, elsősorban az EU direktívákhoz való közelítéssel kapcsolatos 
jogszabályokba. 

NEKAP végrehajtási szakasz 
Amint a NEKAP-ot jóváhagyták, a következő szakasz annak végrehajtása vagy megvalósítása. A 
végrehajtás egyik első akadálya a pénzügyi erőforrások hiánya. Legalább öt ország esetében 
érvényesültek bizonyos költségvetési megszorítások a NEKAP beindítása tekintetében. Két vagy 
három ország arról számolt be, hogy részletes terveket és költség-indoklást kértek tőlük a 
javasolt projektekkel kapcsolatosan, mielőtt komolyan fontolóra vették volna javaslataikat. Más 
országok esetében úgy tűnik, a NEKAP-pal kapcsolatos irányítási költségeket a vezető 
ügynökségek viselték, és a projekt finanszírozás a regionális és helyi források biztosításának 
függvénye. Néhány ország egyes projektjeihez külső forrásokat igyekezett biztosítani. 

A NEKAP végrehajtási szakaszának eredményeit egy sor környezetegészségügyi irányítási 
eszköz jelenti, amelyek alkalmasak változtatások megvalósítására: (a) a környezetegészségügyi 
információs rendszerek, (b) a kockázatértékelés, (c) az ellenőrző intézkedések és a szabályok 
érvényesítése, (d) a gazdasági eszközök és elemzés, (e) a környezetegészségügyi szolgáltatások, 
(f) a szakmai képzés, oktatás és kapacitás-építés, (g) a nyilvánosság tájékoztatása és 
egészségnevelés, valamint (h) a kutatás és műszaki fejlesztés terén. 

Környezetegészségügyi információs rendszerek 

Az információs rendszereknek két feladatuk van: a veszélyforrások azonosításához szükséges 
adatok biztosítása, és a tervezési folyamat során a prioritások meghatározása, valamint a 
környezet minősége és az egészségi állapot terén elért haladás és változások mérése. Ahogyan 
már az előbbiekben, a tervezési folyamat tárgyalásakor is említettük, az országoknak mintegy 
felében létezik információs rendszer, más országokban pedig folyamatban van a rendszer 
kialakítása, vagy oly módon való fejlesztése, hogy képes legyen standardizált, országos szintű 
adatok biztosítására. 

Kockázatértékelés 

Az egészséget fenyegető környezeti veszélyforrások felismerésének képessége attól függ, hogy 
rendelkezésre állnak-e adatok, léteznek-e a káros anyagok koncentrációjára vagy az azokkal 
szembeni expozícióra vonatkozó határértékek megszabására szolgáló elfogadott normák, 
valamint, hogy rendelkezésre áll-e a veszélyeztető tényezők vagy kockázatok elemzésének 
képessége. Úgy tűnik, mindössze három vagy négy ország végzett tudományos, adatokon alapuló 
veszélyeztető tényező- vagy kockázatfelmérést. Több ország említette, hogy a nemzetközi 
tudományos közösségnek fejlettebb intézkedéseket és technikákat kellene kidolgoznia, hogy a 
NEKAP-ok elkezdhessék használni azokat. 
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Ellenőrző intézkedések és a szabályok érvényesítése 

Néhány jelentés említést tett az ellenőrző intézkedésekről és a szabályok érvényesítésének 
kérdéséről. Megjegyezték, hogy nemzeti vagy helyi szinten sor került a környezettel és 
egészséggel kapcsolatos kérdéseket szabályozó jogszabályok életbe léptetésére. Egyesek jelezték, 
hogy az ellenőrző intézkedések bevezetésének alapját a törvények és szabályozások alkalmazását 
előíró EU irányelvek képezték. Néhányan azonban utaltak a NEKAP-ért felelős nemzeti 
kormányzati ügynökségek és a regionális vagy helyi szintek közti kényes kapcsolatra, hiszen a 
célkitűzések konkretizálására az alsóbb szinteken kerül sor, és a végrehajtásért és monitorozásért 
szintén a helyi/regionális szervezetek felelnek. Egy jelentés megjegyezte, hogy a siker a rendszer 
integrálásának mértékétől függ, és minden szinten együttműködésre és felülről lefelé irányuló 
koordinációra van szükség. Egy másik ország azt az észrevételt tette, hogy bár ezek felsőbb 
szinteken kezdeményezett, hierarchikus projektek, az egészség kérdéskörének nyilvánvalóbb 
elsőbbséget kell biztosítani a helyi szinten, és ez nem érhető el csupán azzal, hogy a 
közhivatalnokokat utasítják a projektek végrehajtására és utókövetésére. 

Gazdasági eszközök és elemzés 

A gazdasági eszközök közé tartozik a költség–haszon elemzés és a költségvetési indoklások. 
Ezek alkalmazhatók a tervezési folyamat során is, de a legtöbb ország szerint ezt a fajta 
dokumentációt leginkább a finanszírozók igényelték a végrehajtási szakaszban. A ‛szennyező 
fizet’ elvvel kapcsolatos kérdések, a szociális kiadások vagy a hatékonyság mérése nem merültek 
fel az interjúk vagy műhelyfoglalkozások, illetve a fókusz csoportokkal folytatott beszélgetések 
során. 

Környezetegészségügyi szolgáltatások 

A betegségmegelőzést vagy kockázatcsökkentést célzó környezetegészségügyi szolgáltatásokat 
főként regionális vagy helyi szinten biztosítják. Három fő csoportba sorolhatók: (1) a vízzel, 
levegővel, élelemmel, szilárd hulladékkal és talajszennyezettséggel, ionizáló és nem ionizáló 
sugárzással, katasztrófákkal és balesetekkel, valamint zajjal kapcsolatos környezeti veszélyeztető 
tényezők kiküszöbölése, illetve az ezekkel szembeni expozíció mérséklése; (2) lakó- és munka 
környezet, ideértve a lakásokat, vidéki közösségeket és a munka-biztonságot és -egészségügyet; 
valamint (3) a különféle iparágak: termelőipar, energia ipar, közlekedés/szállítás, mezőgazdaság 
és idegenforgalom. Majdnem minden ország beszámolt ilyen jellegű tevékenységek 
bevezetéséről és végzéséről. Ide tartozott a gépjárművek ólom emissziójának kiküszöbölése, a 
parlagfű felszámolása, az azbeszt használatának csökkentése, az élelmiszerbiztonság fokozása, a 
fürdő- és ivóvíz minőségének javítása, és a kullancs okozta agyvelőgyulladás kiküszöbölése. A 
legtöbb NEKAP 100 vagy ennél több különféle intézkedést vagy feladatot foglal magába, és sok 
ország arról számolt be, hogy ez idáig már legalább a feladatok egyharmadát végrehajtották. 

Szakmai képzés, oktatás és kapacitás-építés 

Három ország számolt be közegészségügyi oktatási intézményekben indított új, felsőfokú 
képesítést adó környezetegészségügyi szakon végezhető különféle képzési és oktatási 
programokról, amelyek célja új szakemberek, környezeti kockázatfelmérő felügyelők képzése. 
Két másik ország jelezte, hogy igény lenne a képzett szakemberek számának emelésére, és a 
környezetegészségügyi kapacitás bővítésére. Legalább két ország feltételezhetően rendelkezik 
környezetegészségügyi képzési programokkal: bár ezek saját terveikben nem szerepeltek, a 
szóban forgó országok azonban nyújtanak ilyen jellegű képzést más országok számára. 
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A nyilvánosság tájékoztatása és egészségnevelés 

A jelentéseknek legalább a fele jelezte, hogy a közönségkapcsolatok nem kielégítő minősége és a 
NEKAP ismertségének hiánya hátrányosan befolyásolta a végrehajtást. Néhány ország úgy vélte, 
hogy mivel a NEKAP nem számít szenzációs hírnek, ezért a tömegtájékoztatási eszközök nem 
igazán érdeklődnek iránta. Néhány ország megemlítette, hogy bár a tömegtájékoztatási eszközök 
beszámoltak a NEKAP folyamat útnak indításáról, a politikák és programok végrehajtását már 
nem követték nyomon. Mások megjegyezték, hogy bár eljuttatták az információkat a 
tömegtájékoztatási eszközökhöz, azok számára nem volt egyértelmű, hogy a szóban forgó 
információk a NEKAP-hoz kapcsolódnak. A legtöbb ország a NEKAP-pal kapcsolatos terveket 
és dokumentumokat megjelentette egy Internetes webhelyen, bár néhány arról számolt be, hogy 
ehhez a szegények és a vidéki lakosok nem könnyen fértek hozzá. Egy országban végrehajtottak 
egy kísérleti környezetegészségügyi oktatási projektet egy megyében, amely az óvodától kezdve 
a középiskola befejezéséig tartott, és biztosította a tanárok számára a tananyagot. 

Kutatás és műszaki fejlesztés 

A kutatatási és műszaki fejlesztési célokra rendelkezésre állnak külső források, melyek 
segítségével a szakmai tudás is elmélyíthető, a szakmai pályafutás sikere növelhető. Egyes 
országok ezt a végrehajtási tevékenységet összekapcsolták a képzéssel. Három vagy négy ország 
a NEKAP titkárságot vagy egy kutatásokat végző és képzést nyújtó nemzeti intézetben, vagy 
olyan félig-meddig autonóm egységekben állította fel, mint pl. egy környezetvédelmi ügynökség. 

A NEKAP végrehajtásának egyik kézzelfogható eredménye a regionális vagy helyi 
környezetegészségügyi akciótervek (REKAP-ok vagy LEKAP-ok) kidolgozása. A 
kulcsfontosságú érdekcsoportok több országban is megemlítették, hogy a környezetegészségügyi 
szakmapolitikai célkitűzések végrehajtása, és sok program esetében a felelősség is regionális 
vagy helyi szintű. A tervezési és végrehajtási folyamat regionális vagy helyi szinten való 
reprodukálásának képessége ezért rendkívül fontos. A tíz ország közül öt számolt be arról, hogy 
a nemzeti szint támogatásával REKAP-okat vagy LEKAP-okat dolgoztak ki. Három ország nem 
készített LEKAP-okat: egy azért, mert kis ország, a második azért, mert a NEKAP 
végrehajtásával meg tudták bízni a helyi hatóságokat, hogy kielégítsék azok igényeit, a harmadik 
pedig támogatást nyújtott a regionális és helyi hatóságoknak anélkül, hogy előírta volna 
számukra egy teljes körű LEKAP kidolgozását. A két másik ország egyáltalán nem tett említést 
LEKAP-okról vagy helyi szintű tervezésről. 

A hosszú távú eredmény az expozíció tényleges csökkentése, illetve a lakosság kedvezőtlen 
környezetegészségügyi helyzetének javítása lenne. Két ország számolt be arról, hogy e téren 
eredményeket értek el: az egyik országban csökkent a levegőszennyezettség, és növekedett az 
élelmiszer biztonság, a másikban pedig azt tapasztalták, hogy csökkent azoknak a gyermekeknek 
a száma, akiknél emelkedett volt a vér-ólom koncentráció. 

A NEKAP-nak az országra gyakorolt hatása 
Az első értékelő kérdés az alábbi: milyen hatást fejtett ki a NEKAP a kísérletben résztvevő 
különböző országokban? A hatás-elemzés célja annak meghatározása, hogy adott tevékenység 
eredményeként történt-e változás ahhoz képest, hogy ha nem hajtották volna végre az adott 
tevékenységet, vagy ha egy alternatív tevékenységet végeztek volna. Ideális esetben a hatás-
elemzéshez szükséges egy kontroll csoport felállítása, vagy egy olyan viszonyítási csoport 
meghatározása, amely ugyanazon cél elérése érdekében eltérő folyamat hatásainak van kitéve, 
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illetve eltérő kezelésben részesül, majd az eredmények mérése, és ezt követően az eredmények 
eltéréseinek vizsgálata annak megállapítása céljából, hogy vajon azok az adott tevékenységnek 
tudhatók-e be. 

Ez a NEKAP értékelés kísérleti szakaszában nem volt lehetséges, mivel a kísérletben való 
részvételre önként jelentkező valamennyi ország rendelkezett valamiféle környezetegészségügyi 
nemzeti tervvel. Bár a tíz résztvevő ország némiképp eltérő módokon fogadta el és hajtotta végre 
a NEKAP-ot, a terv alapjában véve azonos. Ezen kívül egy másik, a környezeti feltételek 
javítását célzó miniszteri szintű konferencia sorozat elindította a ‛Környezetet Európának’ 
folyamatot. A ‛Környezetet Európának’ folyamatot a kísérletben részt vevő tíz ország közül több 
is elfogadta, és a NEKAP-pal párhuzamosan megkezdte a megvalósítását. Ugyanakkor mindkét 
folyamat az EU csatlakozás és direktívák meghatározta szélesebb körű és több kötelezettséggel 
járó folyamatával egy időben zajlik. 

Az egyetlen, amit tenni lehet, az, hogy a NEKAP-ok várható hatásait megpróbáljuk elkülöníteni 
a Környezetet Európának folyamat és az EU csatlakozási folyamat hatásaitól. Ezt több csoport 
kiegészítendő, ún. nyitott kérdés segítségével kíséreltük meg. Az első kérdéscsoportban az adott 
ország NEKAP-járól érdeklődtünk. Milyen hatást fejtett ki a NEKAP? Vajon sor került volna a 
változásokra a NEKAP nélkül is? A változások formája a NEKAP nélkül más lett volna? 
Gyakorolt-e valamilyen befolyást a NEKAP a környezetegészségügyi helyzetre? Mely 
tevékenységek vagy kezdeményezések voltak a leghatékonyabbak, illetve legkevésbé 
hatékonyak? 

A második kérdéscsoport arról érdeklődött, hogy a válaszadók tudtak-e az európai Környezet és 
Egészség folyamatról, és véleményük szerint járt-e az valamilyen eredménnyel az országukban. 
Ha igennel válaszoltak, az első kérdéscsoporttal azonos kérdéseket tettek fel nekik az európai 
Környezet és Egészség folyamat hatásairól. Ezután két kérdés arról érdeklődött, hogy vajon az 
európai Környezet és Egészség folyamat és a Környezetet Európának folyamat egymás felesleges 
ismétlése-e, és javasolnák-e, hogy a két folyamatot olvasszák egybe, végezzék külön-külön, vagy 
a kettőt koordinálják jobban. A 3.3 pont a NEKAP adott országra gyakorolt hatásait, a 3.4 pont 
az állami- és magánszektorok érdekcsoportjainak bevonását, a 3.5 pont pedig az európai 
Környezet és Egészség folyamattal és a Környezetet Európának folyamattal kapcsolatos 
szélesebb körű kérdéseket tárgyalja. 

Együttműködés 

Az európai Környezet és egészség folyamat fő célja a környezeti problémák emberi egészségre 
gyakorolt káros kihatásainak kiküszöbölése terén az egészségügyi és környezetvédelmi szektorok 
közti együttműködés erősítése mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. A NEKAP-ok az egyik 
olyan mechanizmusnak tekinthetők, amelyek pontosan a fenti célkitűzést megvalósító feladatot 
jelentenek. A NEKAP kialakításának folyamata összekötő hídként szolgálhat a legtöbb esetben 
elkülönülten működő környezetvédelmi és egészségügyi ügynökségek és szakértők közt. Az 
együttműködés már a tervezési szakaszban elkezdődhet, és tovább folytatódhat a végrehajtás 
idején is. 

A NEKAP hatását egy adott országban tehát mindkét szakaszban meg kell vizsgálni: azaz a 
kidolgozás és a végrehajtás fázisában egyaránt. Az egyik ország szerint az Egészségügyi 
Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium közti együttműködés igen szoros volt mind a 
kidolgozás, mind a végrehajtás során, bár a Környezetvédelmi Minisztérium nem fogadta 
túlságosan lelkesen a NEKAP-ot. A legtöbb ország jelentős mértékű együttműködésről számolt 
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be a tervezési folyamat során, amely azután a végrehajtás folyamán visszaesett. Az 
együttműködés a tervezési fázisban összefogottan dolgozó kis irányító bizottság munkájának 
végeztével egy adminisztratív struktúrán belüli jóval korlátozottabb kapcsolatnak adja át a helyét, 
amelynek során a projektek napról napra való megvalósításával járó felelősséget általában vagy a 
környezetvédelem, vagy az egészségügy terén tevékenykedő egyetlen ügynökségre ruházzák. 

Az egyik ország jelentése pontról pontra ezt a forgatókönyvet írta le. Megjegyezték, hogy a 
NEKAP előtti időben valamennyi szektor a saját területére összpontosított, és a kidolgozott 
szakmapolitikák nem lépték át az adott szektor szabta határokat. Ezután fáradtságot nem kímélve 
megtettek minden intézkedést annak érdekében, hogy valamennyi fő érdekcsoportot teljes 
mértékben bevonják a célkitűzések és az elsődleges fontosságú tevékenységek meghatározásába. 
A NEKAP sikere, különösen a tervezési szakaszban, a részvétel érzésének, és a szektorok közti 
párbeszédnek tulajdonítható, melynek eredményeként a fő érdekcsoportok mindegyike magáénak 
érezte a feladatot és az elért eredményeket. Az egészségügy, mint szektor számos olyan 
kormányzati bizottságban vett részt, például a földhasználattal, környezetvédelemmel, 
idegenforgalommal, közlekedéssel és mezőgazdasággal kapcsolatos bizottságokban, amelyek 
azelőtt soha nem tekintettek úgy az egészségügyre, mint résztvevőre. A tárcaközi bizottságok, 
amelyek a tervek készítése és a jogszabályok kidolgozása során egyfajta „agytrösztként” 
működtek, továbbra is részt vettek az együtt végzett munkában, bár egyesek állítása szerint ekkor 
már kevésbé szoros volt a tárcák közti összefogás, mint korábban. Sajnos egy kormányváltás, és 
az új kormányzatnak a nemzetközi direktívákról és prioritásokról vallott másféle nézetei 
következtében az irányító bizottságot gyakorlatilag feloszlatták, és az többé hivatalos keretek 
közt már soha nem ült össze. Ennek eredményeként a NEKAP nem tudta betölteni azt a 
közvetítői, vagy katalizátori szerepet, amely biztosította volna az együttműködést a végrehajtási 
szakaszban is. 

Egy másik ország ugyanakkor arról számolt be, hogy számos érdekelt fél vett részt a 
folyamatban, ideértve állami, önkormányzati és nem kormányzati intézményeket is. Először 
került sor arra, hogy az egészségügy és a környezetvédelem minisztériumi szintű osztályai 
közösen dolgoztak ki egy többoldalú politikai dokumentumot. Egy másik országban az 
érdekcsoportok határozottan egyetértettek abban, hogy a NEKAP összefogott és koordinált olyan 
kezdeményezéseket, amelyek egymástól elkülönülten indultak, vagy esetleg személyes 
kezdeményezések voltak. Ez rendkívül nagymértékben hozzájárult a folyamat hatékonyságához. 

Egy harmadik ország jelentős javulást tapasztalt az Egészségügyi Minisztérium és a 
Környezetvédelmi Minisztérium közti együttműködés terén a NEKAP végrehajtása folyamán. Ez 
volt az első olyan program, amelyeket közösen dolgozott ki és hajtott végre az Egészségügyi 
Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium, a Tudományos Minisztérium és a gazdasági 
szektorok részvételével. A NEKAP mérföldkő lett az egészségügyi és környezetvédelmi 
szektorok közti jó munkakapcsolatok kiépítése terén gyakorlatilag valamennyi szinten: azaz 
központi, regionális és helyi szinten, különösen a kísérleti LEKAP-ban résztvevő régiókban. Ezt 
feltétlenül hangsúlyozni kell, mint a NEKAP folyamat hozzáadott értékét. 

Újfajta gondolkodásmód 

Az együttműködés szépsége, ahogyan az egyik jelentés megfogalmazta, abban rejlik, hogy a 
folyamat fókuszpontként szolgált, és erősítette azt az érzést, hogy a nemzeti környezetvédelmi és 
egészségügyi tárcáknak közösek az érdekei. Befolyásolta a tárcák gondolkodásmódját és a 
környezetegészségügyhöz való hozzáállását. 
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Az egyik országban a NEKAP elősegítette a környezetegészségügyi helyzet értékelését, 
prioritásokat határozott meg az új jogszabályok kidolgozásához, és hozzájárult ahhoz, hogy az 
egészséggel kapcsolatos környezeti kérdésekre több figyelmet irányuljon. Az Egészségügyi 
Minisztérium keretei közt működő környezetegészségügyi osztály szerepét megerősítették, és a 
Minisztériumon belüli alárendelt intézmények környezetegészségügyi tevékenységét 
kibővítették. A környezetvédelmi szektor nagyobb figyelmet szentelt az emberi egészség 
kérdésének. A Közlekedési Minisztérium képviselői elismerték, hogy a NEKAP több környezet-
egészségüggyel kapcsolatos tevékenység elindítását idézte elő a közlekedési ágazatban, és a 
Minisztérium továbbra is a NEKAP-ra támaszkodik, amikor ezen a téren különféle feladatokat 
hajt végre. 

Egy másik ország hasonló jelenségről számolt be: a NEKAP létrehozta a környezetegészségügyi 
kialakításához szükséges alapot. Több figyelem irányult a környezetegészségügyre, a 
környezetből eredő egészségi kockázatokra, és a kockázatkezelésre is. Ezek olyan új fogalmak, 
amelyek a NEKAP-pal párhuzamosan egyre gyakrabban merülnek fel. Egy harmadik ország 
megjegyezte, hogy az Egészségügyi Minisztérium különleges figyelmet fordított a 
környezetegészségügyi problémákra az Egészségügyi Minisztérium és a Környezetvédelmi 
Minisztérium közti sikeres együttműködés részeként, amely kiterjedt azok különböző 
intézményeire és szakértőire is. Egy negyedik ország arra a következtetésre jutott, hogy az 
európai Környezet és egészség folyamat által biztosított támogatás nélkül a 
környezetegészségügyi koncepciók kevesebb figyelmet élveznének, és az egészségi és környezeti 
problémák jobban elkülönülnének – lévén, hogy az egyik Minisztérium az egészséget tekintené 
elsődlegesen fontosnak, a másik pedig a környezetet. A több minisztérium közt kialakult 
együttműködés az egyik legjelentősebb pozitív eredménye a NEKAP folyamatnak. 

Az érdekcsoportokra gyakorolt hatás 

Az érdekcsoportok olyan egyének vagy csoportok, akiknek érdekeit érinti egy program vagy egy 
folyamat. Érdekcsoportnak tekinthetők a programot kidolgozó és végrehajtó emberek és 
ügynökségek, a program által közvetlenül érintett lakosság és szervezetek, valamint a 
tömegtájékoztatási eszközök és a nagyközönség, akik tudni szeretnének a programról. A kísérleti 
értékelés céljára a Nemzetközi Irányító Bizottság az alábbi érdekcsoport típusokat határozta meg: 
az egészségért felelős minisztérium; a környezetvédelemért felelős minisztérium; helyi 
hatóságok; szakemberek és szolgáltatók; civil társadalmi szervezetek és NGO-k; a 
tömegtájékoztatási eszközök; tudósok; és az üzleti és ipari szféra. 

Az egyik jelentés az érdekcsoportokat részvételük és az általuk tanúsított együttműködés mértéke 
szerint kategorizálta. A legalacsonyabb szinten csak információcsere történik, és ide tartozónak 
tekintették az üzleti szférát és a tömegtájékoztatási eszközöket. A második szint a véleménykérés 
volt; ide tartoztak a civil szervezetek és nem kormányzati szervezetek, tudósok, nyilvános 
megbeszélések és találkozók, és a helyi hatóságok. A harmadik szint a tervezésben és 
végrehajtásban való részvétel; itt szerepeltek a nemzeti kormány minisztériumai és ügynökségei, 
például a közlekedési, energiaipari, mezőgazdaság és idegenforgalmi tárcák/ügynökségek. A 
legmagasabb szintű részvétel a döntéshozás volt, amely a két fő minisztérium, a 
Környezetvédelmi és az Egészségügyi Minisztérium feladata, valamint az irányító bizottság és 
annak titkársága vagy adminisztratív testülete volt. 

Legalacsonyabb szint: információ csere – üzleti szféra és tömegtájékoztatási eszközök 
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Számos ország azt tapasztalta, hogy az egyik leggyengébb pont az üzleti szféra nem megfelelő 
részvétele volt, valamint az, hogy a tömegtájékoztatási eszközök nem adtak tájékoztatást a 
NEKAP-ról. Az egyik jelentés megjegyezte, hogy az üzleti vállalkozásoknak a környezetvédelmi 
erőfeszítésekkel kapcsolatban túlzott bürokráciával kell megküzdeniük. Az üzleti közösség 
bírálta a döntéshozókat azért, hogy nem értik meg a végrehajtási szakaszban érvényesülő 
követelményeket. Egy másik jelentés meglehetősen élesen fogalmazott: számos vállalkozó 
büntetéseket és illetékeket fizet a környezeti-, élelmiszerbiztonsági- vagy foglalkozás egészségi 
jogszabályok előírásainak megsértéséért, melynek következtében nem hajlanak a NEKAP 
tevékenységek támogatására. 

A válaszadók kétféle magyarázatot is adtak a tömegtájékoztatási eszközök érdektelenségére. 
Egyesek szerint a NEKAP nem számít szenzációs hírnek, ezért nem igazán érdeklődtek iránta. 
Sokan felismerték azonban, hogy a NEKAP-ok és talán az európai Környezet és Egészség 
folyamat nem fordítottak elegendő figyelmet a közönségkapcsolatokra. A legtöbb jelentés 
jelezte, hogy a NEKAP és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok hozzáférhetők Internetes 
webhelyeken vagy kérésre írásbeli formában, kevesen látták azonban át, hogy nem mindenki 
rendelkezik Internetes hozzáféréssel, illetve nem feltétlenül tudja, hogy honnan kérhet 
tájékoztatást. Az egyik ország megemlítette, hogy a tömegtájékoztatási eszközök hasznosak 
voltak ugyan a NEKAP hivatalos elindításakor, de azután nem követték nyomon a NEKAP-pal 
kapcsolatos környezetegészségügyi politikák végrehajtását. Egy másik ország propaganda és 
tájékoztató dokumentumok készítését javasolta, amelyek címzettjei a NEKAP és LEKAP 
partnerei lennének, valamint felvetette, hogy érdemes lenne probléma-orientált képzéseket 
szervezni a tömegtájékoztatási eszközök számára. Két ország javasolta egy hivatásos PR 
menedzser vagy szóvivő alkalmazását, aki elősegíthetné a program megismertetését, amennyiben 
a kutatási eredmények megfelelő módon kerülnek bemutatásra. 

Második szint: véleménykérés – nem kormányzati szervezetek, tudósok, a nagyközönség és helyi 
hatóságok 

A környezetegészségügyi intézkedési folyamat egyik alapelve a kétirányú kommunikáció volt a 
NEKAP-ok és LEKAP-ok kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős személyek/szervezetek, és a 
rálátást és visszacsatolást biztosítani képes személyek/szervezetek (civil szervezetek és NGO-k, 
tudósok, nyilvános megbeszélések és találkozók és helyi hatóságok) között. Az egyik ország 
arról számolt be, hogy hiányzott a nagyközönség felé irányuló, közegészségüggyel kapcsolatos 
aktív, érthető kommunikáció. A modern környezetegészségügyi ügykezelés megkívánja, hogy a 
közegészségügyi szakemberek képesek legyenek kommunikálni a nagyközönséggel, reagálni 
annak igényeire, kérdéseire és panaszaira. 

Az NGO-k segíthetnek a program ismertségének terjesztésében, az anyagi források, és a 
hibafeltáró visszacsatolás biztosításában. Több országban az NGO-k s részt vettek a kidolgozási 
szakaszban. Az egyik ország legnagyobb nem kormányzati szervezete képviseltette magát a 
NEKAP irányító bizottságában, és az ország NGO konferenciája nemrégiben javaslatot tett 
további két képviselő delegálására az irányító bizottságba. Az irányító bizottsági tagságon kívül 
azonban az országban nem sikerült biztosítani a civil szervezetek és NGO-k részvételét, illetve 
széles körben bevonni őket a munkába. Egy másik ország is többé-kevésbé hasonló 
tapasztalatokról számolt be: az NGO-k aktívan részt vettek a tervezés korai fázisában, de miután 
a NEKAP írásos formában rögzítésre került, elvesztették érdeklődésüket. Az értékelés azonban 
ismét felkeltette az érdeklődést, és az NGO képviselők ekkor már ragaszkodtak ahhoz, hogy a 
NEKAP-pal kapcsolatban sokkal aktívabb propaganda tevékenységet végezzenek. Néhány 
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ország arról számolt be, hogy az NGO-k aktívan együttműködtek a helyi szinteken a helyi 
hatóságokkal egyes konkrét projektek megvalósításában. 

A NEKAP titkársága vagy adminisztratív testületeként szolgáló, környezetegészségügyi 
kutatásokat folytató NEKAP központokban dolgozó tudósok tanácsadóként aktívan kivették a 
részüket a tervezési szakaszban folyó munkából, a végrehajtás során pedig szakmai támogatást 
biztosítottak. Néhány tudós közvetve vagy közvetlenül képviselte a szakmai szövetségeket és 
NGO-kat. 

Egyes jelentések számos példát soroltak fel a nagyközönséggel és a nem kormányzati 
érdekcsoportokkal folytatott megbeszélésekről, más országok esetében azonban a nagyközönség 
hozzájárulása úgy tűnik csupán az irányító bizottságban nemzeti vagy helyi szinteken részt vevő 
képviselők tevékenységére korlátozódott. Mindazonáltal a NEKAP-ot a jelentések szerint úgy 
tekintették, mint ami nagyon kevéssé befolyásolja azoknak a körülményeit, akik ilyen módon 
részt vehettek volna a kidolgozásában/végrehajtásában. 

A legérdekesebb és legnagyobb kihívást képviselő kapcsolat a regionális és helyi hatóságok 
viszonya. Elvileg a tervezésben és végrehajtásban való részvétel szerint tartozhatnának a 
harmadik szinthez is, de a legtöbb esetben úgy tűnik az történt, hogy a regionális és helyi 
hatóságoktól véleményt és hozzájárulást kértek, majd rájuk ruházták a felelősséget a projektek 
végrehajtásáért. Két vagy három ország tájékoztatta a regionális és helyi hatóságokat, saját 
REKAP-ok és LEKAP-ok kidolgozására és végrehajtására bátorítva őket. Más országok azt 
szerették volna, ha a regionális és helyi hatóságok részt vesznek az országos szintű 
felmérésekben, illetve a környezet minőségének monitorozását célzó erőfeszítésekben. Az egyik 
ország az országos szinten átszervezte a környezetegészségügyi szolgálatokat, és létrehozott egy 
nemzeti környezetegészségügyi információs rendszert, amely a regionális környezetegészségügyi 
szolgálatokon keresztül gyűjti az adatokat. Egyes NEKAP-ok segítséget és szakmai támogatást 
ajánlottak fel a helyi hatóságoknak; mások nem. Egyes helyi hatóságok hajlandónak mutatkoztak 
a részsvételre, de ez a részvétel általában nem bizonyult túlságosan aktívnak. Nem volt 
egyértelmű, hogy vajon ezek a regionális és helyi hatóságok függetlenek voltak-e a központi 
minisztériumoktól, vagy azok kihelyezett területi irodáiként működtek. 

Az egyik országban olyan világosan felépített és átlátható struktúrát hoztak létre, amely több 
szinten is összekapcsolta az erőfeszítéseket. Ugyanakkor a felelősség a szervezeti hierarchia 
alsóbb szintjeire került. Mindazonáltal legalább három ország úgy vélte, hogy mind a NEKAP, 
mind a LEKAP-ok végrehajtása során mindenképp szükséges a feladatok és felelősségi körök 
egyértelműbb meghatározása és kijelölése. Világosabb megfogalmazást szerettek volna a 
NEKAP hatásköréről, és annak a LEKAP-ok hatásköréhez való kapcsolódásáról. Például a víz 
szennyezettsége általában földrajzilag behatárolt probléma, a végrehajtásnak ezért elsősorban a 
helyi szervezetek hatáskörében kell történnie. A végrehajtás kevésbé hivatalos jellegű volt, és 
meglehetősen kevés hivatalos utasítás állt rendelkezésre a végrehajtás felügyeletével és a 
felelősségi körökkel kapcsolatosan. 

Harmadik szint: részvétel a tervezésben és végrehajtásban – nemzeti minisztériumok és 
ügynökségek 

A környezetvédelmi és egészségügyi minisztériumokon és ügynökségeken kívüli egyéb nemzeti 
minisztériumok és ügynökségek részvételét a NEKAP irányító bizottságaiban a fentiekben 
ismertettük. Egyes minisztériumok és ügynökségek a Víz és egészség Jegyzőkönyvvel, vagy az 
Európai Közlekedés, Környezet és Egészség Chartával kapcsolatos konkrét projektek 
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végrehajtásában vettek részt. Néhány jelentés úgy vélte, hogy a minisztériumok és ügynökségek 
közt jobb koordinációra, illetve fokozottabb részvételükre lenne szükség. 

Legmagasabb szint: döntéshozás – a környezetvédelemért felelős minisztérium és az 
egészségügyért felelős minisztérium 

A két fő érdekcsoport közti kapcsolatokat a fenti, tervezési folyamatról szóló részben leírtuk. A 
nemzeti kormányzat szintjén a NEKAP eredményeként némi átszerveződés ment végbe. Ahol 
még nem léteztek, ott az országok többnyire létrehoztak környezetvédelmi, egészségfejlesztési és 
betegségmegelőzési, vagy környezetegészségügyi egységeket. A legtöbb ország azonban a 
NEKAP irányító bizottságának titkárságát a minisztériumokon kívül, olyan félig-autonóm 
egységek keretei közt állította fel, mint például környezetvédelmi ügynökségek, vagy a nemzeti 
környezetegészségügyi központ vagy intézet. Egy nemzeti egészségügyi ügynökség 
közhivatalnoki hálózatot hozott létre, akik a környezetegészségügyi kérdésekben 
együttműködnek oktatási csoportokkal és tájékoztatási ügynökségekkel, egy másik ország pedig 
felállított egy nemzeti környezetegészségügyi információs rendszert. 

A nemzetközi erőfeszítések hatásai 
Az egyik ország megjegyezte, hogy az alábbi kötelezettségei vannak a NEKAP kidolgozásával és 
végrehajtásával kapcsolatosan: a Helsinkiben (1994) és Londonban (1999) tartott konferenciákon 
az európai Környezet és Egészség folyamat alapján kötött megállapodások; a Harmadik 
Miniszteri Konferencián Szófiában (1995) és a Negyedik Miniszteri Konferencián Aarhusban 
(1998) a Környezetet Európának folyamat értelmében kötött hasonló megállapodások; az 
Európai Közösség Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogramja; az EU Amszterdami 
Szerződésének 153. cikke; az EU Maastrichti Szerződésének 129. cikke; és Egyezmény az 
országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról (Espoo Egyezmény). 

Mindazonáltal szinte az összes jelentés jelezte, hogy az interjúalanyok, illetve a 
műhelyfoglalkozásokon és fókuszcsoportokban résztvevők nagy része nem tudott a nemzetközi 
konferenciákról és a NEKAP-okat támogató tevékenységekről. A legtöbb információval az a 
néhány magas minisztériumi beosztásban lévő személy, illetve azok a szakértők voltak, akik az 
európai Környezet és Egészség folyamatba tartozó konferenciák háttéranyagait készítő 
bizottságok mellett tanácsadóként dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy a témában tájékozottak ugyan 
részletes megjegyzéseket tettek, és jó meglátásaik voltak, a túlnyomó többség azonban vagy nem 
tudott válaszolni, vagy nem közvetlen tapasztalatokon vagy ismereteken alapuló nézeteket és 
véleményeket fejeztek ki. 

Az európai Környezet és egészség folyamat 

A nemzetközi erőfeszítések ösztönözték a NEKAP-ok létrehozását. Az európai Környezet és 
egészség folyamathoz közvetlenül kapcsolódó fő konferencia sorozat a Frankfurt-am-Main-ben 
1989-ben megrendezett Első Európai Környezet és Egészség Konferenciával kezdődött, amely 
elsőként ültette egy asztalhoz az egészségügyért és a környezetvédelemért felelős 
minisztériumokat. A frankfurti konferencia jóváhagyta az Európai Környezet és Egészség 
Chartát, amely meghatározta a szakmapolitikai alapelveket és stratégiai elemeket, és az 
intézkedési prioritásokat. A konferencia ugyanakkor útjára indította az európai Környezet és 
Egészség folyamatot is. Ennek ellenére a frankfurti konferenciáról csak néhány jelentés tett 
említést. 
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A Második Európai Környezet és Egészség Konferenciát 1994-ben Helsinkiben rendezték meg. 
A Konferencia jóváhagyta az Európai Környezetegészségügyi Akciótervet, amelynek 
monitorozását az Európai Környezet és Egészség Bizottság vállalta fel az EVSZ támogatásával. 
A miniszterek környezetvédelmi és egészségügyi minisztériumaik nevében kötelezettséget 
vállaltak a NEKAP-ok kidolgozására. A támogatást elsősorban az átalakulóban lévő 
országoknak, valamit a fegyveres konfliktustól sújtott államoknak kínálták fel. A helsinki 
konferenciát szinte minden jelentés a NEKAP-ok forrásaként nevezte meg. 

Az 1999-ben Londonban tartott Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia 
elfogadta a jogilag kötelező erejű Víz és Egészség Jegyzőkönyvet, és az Európai Közlekedés, 
Környezet és Egészség Chartát. A hangsúlyt a partnerségben való cselekvésre helyezték, ideértve 
a NEKAP-ok és helyi környezetegészségügyi folyamatok végrehajtását is. Az egyik ország 
azonban ezt úgy értelmezte, mint a tervezéstől való elszakadást. Azt állította, hogy a NEKAP 
elvesztette központi szerepét és csökkent a neki tulajdonított fontosság, és észrevételezte, hogy a 
nemzetközi NEKAP munkacsoport megbeszéléseit a londoni konferencia után már nem 
folytatták. E szerint az ország szerint a munkacsoport rendszeres megbeszélései folyamatos 
visszacsatolást biztosítottak az EVSZ-től és más tagállamoktól is. A munkacsoport 
megbeszélései ideális fórumnak bizonyultak a nehézségek megvitatásához, a tervezési 
tapasztalatok megosztásához, és a többi tagállamban alkalmazott legjobb gyakorlat 
megismeréséhez és átvételéhez. Ehelyett az Európai Regionális Iroda energiáit a londoni 
konferencián a figyelem középpontjába került konkrét szektorok (pl. közlekedés) kötötték le, és 
így nem gondoskodott az Európai Környezetegészségügyi Akcióterv egészének integrált 
utókövetéséről. Ugyanakkor három másik ország kedvező fejleménynek ítélte, hogy a 
közlekedési minisztériumok együttműködtek a NEKAP tervezésében és/vagy kivitelezésében, 
egy negyedik pedig az Európai Közlekedés, Környezet és Egészség Chartára utaló 
hivatkozásokról számolt be a nemzeti politikákban és dokumentumokban. 

Végül két vagy három ország, amelyek alaposan kiveszik a részüket a Budapesten 2004-ben 
rendezendő Negyedik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia tervezési munkáiból, már 
be is épített NEKAP-jaiba két várhatóan prioritást kapó kérdéskört, melyek: a gyermekek 
egészsége és környezete illetve a környezetegészségügyi indikátorokon alapuló értékelés. 

A kísérletben résztvevő országok egyetértettek abban, hogy az európai Környezet és Egészség 
folyamat egyik fő eredménye az egészségügyi és környezetvédelmi szektorok közti 
együttműködés és koordináció javulása volt. Ebben az értelemben az európai Környezet és 
Egészség folyamat elérte kitűzött célját, azaz a környezetvédelmért és egészségügyért felelős 
kormányzati szervek közti kapcsolatok erősítését. Több ország is megjegyezte, hogy ennek az 
európai folyamatnak ugyanakkor sikerült a politikai döntéshozók figyelmét a környezet és 
egészség kérdéseire irányítania, különösen nemzetközi szemszögből. A miniszterek részvétele a 
környezetegészségügyi konferenciákon fontos közös intézkedéseket és párbeszédet 
eredményezett. A nemzeti szakértők részvétele a miniszteri konferenciákat előkészítő 
kormányközi üléseken igen hasznosnak bizonyult a más országokkal folytatott tapasztalatcsere 
szempontjából, és hozzájárult a kormányoknak a környezetegészségügyi kérdésekről alkotott 
nézetei módosulásához. Az európai Környezet és Egészség folyamat keretében folyó nemzetközi 
tevékenységekben való részvétel alátámasztotta a nemzeti tevékenységek fontosságát is. Az EU 
országok hajlanak arra, hogy az európai Környezet és Egészség folyamatot úgy tekintsék, mint 
ami hasznosabb az újonnan létrejött demokráciák, mint a már hagyományosan demokratikus 
rendszerben működő államok számára. Az új demokratikus államokban ez a folyamat hozzájárult 
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új jogszabályok életbe léptetéséhez, és bizonyos intézményi reformok megvalósításához, míg a 
hagyományosan demokratikus államokra gyakorolt hatása a politika-formálás szintjén általában 
kevésbé közvetlen. Az európai Környezet és Egészség önmagában nem okozott nagymérvű 
változásokat, hanem inkább felgyorsította azokat a környezetegészségügyi változásokat, amelyek 
egyébként lassan, koordinálatlan módon mentek volna végbe. Az egyik országban az európai 
Környezet és Egészség folyamatot úgy tekintik, mint ami lehetőséget biztosít az „Európai 
kulturális térben” való részvételre, annak másokkal való megosztására. 

Az európai Környezet és Egészség folyamat egyik fő hiányossága a tájékoztatás és a 
konzultációkra, konferenciákra és azok eredményeinek végrehajtására vonatkozó nyilvánosság 
hiánya. Számos interjúalany és az értékelési műhelyfoglalkozások résztvevőinek többsége 
semmit sem tudott az európai Környezet és Egészség folyamatról. Azok, akik rendelkeztek némi 
információval az európai Környezet és Egészség folyamatról, többnyire a központi 
kormányzatból, illetve az európai Környezet és Egészség folyamattal kapcsolatos események, pl. 
kormányközi találkozók résztvevői közül kerültek ki. Azok közül az interjúalanyok közül, akik 
tisztában voltak az európai Környezet és Egészség folyamat mibenlétével, többen rámutattak, 
hogy az egyes országok szempontjából annak fő eredményét a NEKAP-ok jelentik. Az egyik 
ország megemlítette, hogy a helyi akciótervek kidolgozása során felhasználták az Európai 
Közlekedés, Környezet és Egészség Chartát is. 

A jelentésekben az egyéb hiányosságok közt említették az európai Környezet és Egészség 
folyamat felületes és deklaratív dokumentumait, amelyek a nemzeti szint vonatkozásában kevés, 
a helyi szint tekintetében pedig még kevesebb információval szolgáltak, valamint az ajánlásokat, 
amelyeknek a megvalósítása szempontjából nem bizonyultak egyértelműen reálisnak, és nem 
vették figyelembe a már létező nemzeti politikákat és terveket. Az EVSZ szerepét az európai 
Környezet és Egészség folyamat ajánlásai terén úgy ítélték meg, hogy az „tanácsadóként, 
közvetítőként és katalizátorként lépett fel a tagállamok által ténylegesen alkalmazható, hasznos 
politikák, tervek és intézkedések kidolgozása terén.” 

Egyéb nemzetközi folyamatok 

Két jelentés említést tett az Agenda 21-ről, amelyet az Egyesült Nemzetek 1992-ben tartott 
Környezet és Fejlesztés Konferenciáján fogadtak el, és a Közgyűlésnek az Agenda 21 
végrehajtásának értékelése és felülvizsgálata céljából 1997-ben tartott rendkívüli ülésén (5. 
Világcsúcs) New Yorkban, és a 2002-es Fenntartható fejlődés csúcstalálkozóján 
Johannesburgban tekintettek át. Az Agenda 21 révén ezek a globális konferenciák számos, a 
környezet és egészség fejlesztését célzó különféle intézkedést vázoltak fel, és felszólítottak a 
környezetvédelem és egészségfejlesztés elkülönült területeinek összekapcsolására. Az egyik 
jelentés annak a véleménynek adott hangot, hogy az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlesztés 
Konferenciájának határozata alapján a NEKAP-ok és az Agenda 21 folyamat elkülönítése 
akadályozza a környezetvédelem és egészségügy nemzeti szintű integrálását. Egy másik ország 
ugyanakkor a NEKAP-ban szereplő koncepciókat és javaslatokat be tudta építeni a helyi szinten 
az Agenda 21 alapján folyó tevékenységekbe. Ennek az országnak az esete is azt jelzi, hogy az 
egészségügyi szektor hozzájárulása nélkül a helyi tervek környezetegészségügyi tartalma 
korlátozott, és elsősorban környezetvédelmi irányultságú. 

Több ország kifejezetten említést tett arról, hogy a Környezetet Európának folyamat részeként 
Szófiában 1995-ben és Aarhusban 1998-ban tartott miniszteri konferenciák komoly befolyást 
gyakoroltak nemzeti környezetegészségügyi akcióprogramjukra. Ezeket a konferenciákat az 
Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága szponzorálta, és elsősorban a 
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környezetvédelmi miniszterek egy asztalhoz ültetését célozták. Bár párhuzamos folyamatnak 
tekintik, az egyik ország úgy vélte, hogy a környezetvédelmi konferenciák nem biztosítanak 
kellő súlyt az egészségügyi kérdéseknek. Az európai Környezet és Egészség folyamat és a 
Környezetet Európának folyamat bizonyos mértékben ismétlik egymást, de a tevékenységek 
hathatóssága eltérő. Végül is a fenti ország azt a következtetést vonta le, hogy az európai 
Környezet és Egészség folyamat fenntartható folyamat, amelyet folytatni kell. Egy másik ország 
feltételezte, hogy a környezetvédelem terén a műszaki specialisták és jogászok vannak döntő 
többségben, és a mérnökök számára az egészségügyi vagy higiéniai kérdések általában nem 
feltétlenül a legfontosabbak. Egy harmadik ország úgy fogalmazott, hogy a 
környezetegészségügy a környezetvédelem kistestvére, és megtörténhet, hogy a 
környezetegészségügyi prioritások egyszerűen elsikkadnak. 

Az interjúk során és a műhelyfoglalkozásokon bebizonyosodott, hogy a nemzeti értékelések 
résztvevőinek vélekedése szerint az európai Környezet és Egészség folyamat kissé homályos, 
nem egyértelműen meghatározott, és mint folyamat, nem bír jól megkülönböztethető identitással, 
azaz nehéz elválasztani egyéb nemzetközi folyamatoktól. Számos országban az emberek jobban 
ismerték a Környezetet Európának folyamatot, mint az európai Környezet és Egészség 
folyamatot. Amikor a két folyamat közti kapcsolatról, illetve a tevékenységek esetleges 
ismétlődéséről kérdezték őket, az interjúalanyok és a műhelyfoglalkozások résztvevőinek 
túlnyomó része elismerte, hogy bár némi felesleges ismétlés előfordul, ez a jobb koordináció 
révén minden bizonnyal elkerülhető lenne. Nagyon kevesen javasolták a két folyamat 
összeolvasztását. Sőt, néhányan annak az aggodalmuknak adtak hangot, hogy az esetleges 
összeolvasztás az egészségügyi kérdéseket belemosná a fontosabb környezetvédelmi 
témakörökbe. Az egyik ország azt javasolta, hogy mindkét folyamat jövőjéről a feladataikra és 
tevékenységeikre vonatkozó bizonyítékok elemzése alapján kellene dönteni. 

Az EU és a csatlakozási folyamat hatásai 

A változások legerősebb motorja az EU csatlakozás folyamata volt. Ez a közelmúltban ismét 
beigazolódott, amikor az EU a Hatodik Környezetvédelmi Akcióprogram négy sürgős 
intézkedést igénylő prioritása között megnevezte a környezetegészségügyet és az életminőséget 
is. Az egyik EU tag jelentésében azt írta, hogy az EU szabályok sokkal erősebb irányítási 
funkciót testesítenek meg, mint az EVSZ miniszteri konferenciáin elfogadott nyilatkozatok. A 
helyi szinten, ahol a végrehajtás történik, nem lényeges, hogy az EU, az EVSZ vagy maga az 
adott ország biztosítja az alapot a vonatkozó környezetvédelmi célkitűzésekhez. A pénzügyi 
erőforrások megszerzési lehetőségei azonban, amelyek egyes projektek esetében EU források 
formájában rendelkezésre állnak, a rangsorban nyilvánvalóan jobb helyezést biztosítanak az EU 
célkitűzéseinek. 

Az EU konkrét környezetegészségügyi jogszabályai számos területet szabályoznak: környezeti 
hatásvizsgálat, levegőminőség, vízminőség, élelmiszer biztonság, veszélyes vegyi anyagok, 
munkabiztonság- és egészség, közegészségügy és fogyasztó-védelem. Egy nem EU tag 
megemlítette, hogy a NEKAP végrehajtási folyamata ösztönzőként hatott, és nagyban hozzájárult 
az EU programokban és projektekben való részvételhez szükséges nemzeti kapacitások 
kialakításához. Egy másik nem EU tag szerint a környezetegészségügyi vizsgálatokat és 
szakmapolitikát a NEKAP nélkül is lehetett volna javítani, mivel az EU csatlakozás a 
jogszabályok közelítését kívánja meg, és az EU részben támogatja a környezetegészségügyi 
kutatásokat. A válaszadók azonban ebben az országban egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a 
NEKAP előrevivő erőként érvényesült, és jelentős mértékben hozzájárult ehhez a folyamathoz. 
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Mindenképpen olyan programra van szükség, amely elősegíti ezt a folyamatot. Ezzel szemben 
egy harmadik nem-EU ország megjegyezte, hogy az EU direktívákat hatékonyabb változás-
ösztönzőnek tekintik a jogi szabályozás terén, mint a NEKAP prioritásokat. 

Nemzetközi megbeszéléseken és projektekben való részvétel 

Az egyik ország szerint a konferenciák és megbeszélések jelentős mértékben hozzájárulnak a 
nemzetközi folyamatok előreviteléhez. Az EVSZ Európai Környezet és Egészség Miniszteri 
Konferenciái például ismereteket biztosítanak a demokratikus folyamatokról, és valóban működő 
eljárásokat demonstrálnak. Az interjúkból kitűnik, hogy ennek nagy jelentősége volt az új 
demokráciák számára. Az EVSZ környezetegészségügyi erőfeszítései így különösen azokban az 
országokban voltak észrevehetők, amelyek még nem rendelkeznek jól szervezett 
környezetvédelmi igazgatással. 

Egy másik országban a legtöbb interjúalany a nemzetközi találkozóknak pozitív hatást 
tulajdonított. Azok, akik nem így vélték, két dolgot emeltek ki: az első negatívum szerintük az 
volt, hogy kormányuk úgy vállalt kötelezettségeket, hogy előzőleg nem végzett megfelelő 
költség-haszon elemzést, illetve nem rendelkezett a forrásokkal, és a kötelezettségek rengeteg 
bürokratikus munkát igényeltek. A másik negatívum az a nézet, miszerint az erősebb országok és 
érdekcsoportok olyan politikákért lobbiznak, amelyek nem feltétlenül szolgálják valamennyi 
tagállam közös érdekét, illetve egyes tagállamokat nem vesznek figyelembe. 

Egy harmadik országban a meginterjúvoltak többsége úgy vélte, hogy az európai Környezet és 
Egészség folyamat, a miniszteri konferenciákkal együtt, fontos fókuszpontul szolgált a számos 
szektorban feltalálható környezetvédelmi és egészségügyi érdekek összpontosításához. 
Mindkettőre szükség van a környezetvédelemi és egészségügyi kezdeményezésekkel kapcsolatos 
szélesebb körű politikák koordinálásához, valamint azon helyi kezdeményezések felépítésének 
elősegítéséhez, amelyek hozzájárulhatnak egy európai szinten is érvényesíthető hatáshoz. Ebben 
az országban egy szakmai testület úgy vélte, hogy a konferencia a normál fejlődéssel elérhetőnél 
sokkal tágabb perspektívát, és a környezetegészségügyi politikákhoz és folyamatokhoz való 
kapcsolódási pontokat biztosított számára. 

Egy másik ország megjegyezte, hogy a (többek közt tudományos anyagokat felhasználó) 
nemzetközi munkában való részvétel hazai szinten is alátámasztotta a folyamat legitimitását, és 
súlyt kölcsönzött neki. Tulajdonképpen a jelentéseknek több, mint fele kiemelte a különféle 
nemzetközi konferenciákhoz, megbeszélésekhez és projektekhez való hozzájárulásukat, és/vagy 
egy másik országnak valamilyen környezetegészségügyi kérdésben nyújtott közvetlen szakmai 
támogatásukat. 

 

3.1.3. Következtetések 

Elemzési módszerek 
A kísérleti értékelés célja az európai Környezet és Egészség folyamatnak és a NEKAP-oknak 
mint közpolitikai folyamatok hatásának a vizsgálata volt. A közpolitikai folyamat öt szakasza az 
alábbi: a kérdéskörök felépítése, a politika kidolgozása, a politika elfogadása, a politika 
végrehajtása, és a politika értékelése. (234) Esetünkben a kérdéskörök felépítéséhez az európai 
Környezet és Egészség folyamat részét képező miniszteri konferenciák témakörei szolgálnak 
alapul; a politika kidolgozása a NEKAP tervezési folyamattal egyenlő, a politika elfogadása az a 
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hivatalos döntés, mely szerint elfogadják, jóváhagyják vagy egyelőre elhalasztják a NEKAP-ot, a 
végrehajtás a politika megvalósítása és realizálása, és a politika értékelése általában 
válaszkeresés arra, hogy a politika méltányos, hatékony és hatásos-e. A kísérleti értékelés 
bebizonyította, hogy a kulcsfontosságú informátorokkal folytatott interjúk és az értékelési 
műhelyfoglalkozások és fókuszcsoportok a legjobb esetben is csak vélelmezett válaszokat adtak 
az európai Környezet és Egészség folyamat és NEKAP-ok kimenetelére és hatására irányuló 
kérdésekre. Számos válaszadónak nehézségei támadtak azoknak a kapcsolódó kérdéseknek a 
megválaszolása terén, amelyekre a politikai döntéshozók választ szeretnének: „Volt-e a 
programnak érezhető hatása? Melyik fajta program volt sikeresebb? Mi történt volna, ha nem 
létezik a program?” 

Egy másik megközelítés a fejlesztési értékelés, amelyet azzal a céllal végeznek, hogy támogassák 
a programok, projektek kidolgozását, személyzet és/vagy szervezetek felépítését, ideértve az 
értékelési logika alkalmazását fejlesztési célokra. (235) A megközelítés célja a beavatkozás és 
fejlesztés elveinek feltárása. Elismeri a helyzetek változatos voltát, és segít a programokat a 
folyamatosan változó környezethez igazítani. Sokféle okot és kimenetelt feltételez, valamint a 
beavatkozások következetlenségét és interaktív hatások érvényesülését minden szinten. A 
megközelítés hasonló Schalock funkcionális értékelés koncepciójához, amelyet ha egy csoport 
vagy szervezeti szint esetében alkalmaznak, értékeli az érintett szervezetek és ügynökségek 
alkalmazkodó magatartását, kapacitás-építését és fenntarthatóságát, valamint várható és legitim 
tevékenységeiket. (234) Ezek együttes alkalmazásával felmérhetők az értékelésnek a kísérletben 
résztvevő tíz országban általánosan érvényesülő erős és gyenge pontjai, lehetőségei és veszélyei. 

Ebből a szemszögből a kísérleti értékelés eredményei azt mutatják, hogy az európai Környezet és 
Egészség folyamat innovatív és támogató jellegű folyamat, és a NEKAP-ok hasznos eszközök és 
katalizátorok a környezet-egészségüggyel kapcsolatos közpolitikai folyamat terén. Az egyik 
jelentés azt a következtetést vonta le, hogy a kísérleti értékelés jól szolgálta a célját, azaz feltárt 
jó néhány olyan hiányosságot, amelyekből a későbbiekre nézve levonhatók a tanulságok. 
Emlékeztette az érdekcsoportokat a NEKAP létezésére, és arra a kapcsolatra, amely a 
környezetvédelmi és egészségügyi politikák és az alapvető nemzeti tennivalók közt fennáll. 
Ugyanakkor ismét felkeltette az érdeklődését az alapszinteken működő NGO-knak és a 
tömegtájékoztatási eszközöknek, amelyek ekkor már a mellett törtek lándzsát, hogy egy ilyen 
program esetében sokkal aktívabb propaganda-munkát kell végezni. A jelentésben említett egyik 
hiányosság az volt, hogy a NEKAP-nak közvetítő vagy katalizátor szerepet kellett volna játszania 
az együttműködés biztosítása szempontjából, különösen a végrehajtási szakaszban, ez azonban 
nem történt meg. 

Egy másik jelentés az EVSZ szerepéről szólva azt írta, hogy az „tanácsadóként, közvetítőként és 
katalizátorként lépett fel a tagállamok által ténylegesen alkalmazható, hasznos politikák, tervek 
és intézkedések kidolgozása terén.” Egy válaszadó azt javasolta, hogy a NEKAP-ban a „P” tagot 
programról folyamatra kellene változtatni. A NEKAP fejlődő, bővülő folyamat, és az újonnan 
függetlenné vált államokban kiváló politikai koordinációs eszköz. Ebben az országban a 
NEKAP-hoz nem kapcsolódott olyan folyamat, amely regionális és helyi szinten hasznos lett 
volna az akciótervek kidolgozása szempontjából. Egy harmadik jelentés jelezte, hogy a NEKAP 
felgyorsította a környezet egészségi hatásaira irányuló vizsgálatokat. 
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Megállapítások 
Az értékelés eredményei alapján tehető első megállapítás az, hogy a NEKAP folyamatként 
működött. Összehozta a környezetvédelmi és egészségügyi szereplőket, és lehetővé tette, hogy 
közösen dolgozzanak egy projekten. A NEKAP olyan katalizátor volt, amely irányvonalat és 
keretet adott ahhoz, hogy a célkitűzésektől el lehessen jutni a projektekig és tevékenységekig. Ezt 
a fajta „inputot” az EU direktívák nem biztosítják, és nyilvánvalóan a Környezetet Európának 
folyamat sem. A NEKAP elősegítette a különféle minisztériumok és szektorok részvételével 
történő közös tervezést és a kidolgozást. A környezetvédelmi területen dolgozók figyelmét 
ráirányította az egészségügyi kérdésekre, és az egészségügyi szakemberek számára is rávilágított 
a környezetvédelmi kérdések fontosságára. Együttműködést eredményezett a különféle szektorok 
között, és hozzájárult az újfajta gondolkodásmód elterjedéséhez, és a környezetegészségügyi 
kérdések közös megoldásához. 

A második megállapítás az, hogy a NEKAP-ok nem igazán kaptak nyilvánosságot, a közvetlen 
résztvevőkön kívül kevesen tudtak róluk. Az egyik országban még a tulajdonképpeni szerzők is 
csak homályosan emlékeztek vissza arra, hogy 5 évvel korábban konkrétan mivel járultak hozzá 
a NEKAP kidolgozásához. A többi érdekcsoport is szem elől vesztette, hogy az általuk végzett 
tevékenységek hogyan kapcsolódnak a NEKAP-hoz. Összességében véve a nagyközönség 
tájékoztatása, nevelése és a közönségkapcsolatok terén tett erőfeszítések számos kívánnivalót 
hagytak maguk után. A tömegtájékoztatási eszközöket nem vonták be, illetve nem tájékoztatták 
folyamatosan az újabb és újabb fejleményekről. Egy másik, szintén javításra szoruló terület a 
környezetegészségügyi kérdésekben közvetlenül nem érintett szektorok (pl. közgazdászok, üzleti 
szféra és NGO-k) bevonása, illetve az azokkal folytatott kommunikáció. 

A harmadik megállapítás az, hogy a NEKAP elsősorban a kormányzati szektor tevékenysége 
volt, amely gyakran a nemzeti szintre összpontosult. A nem kormányzati csoportok – civil 
szervezetek és NGO-k, szakmai és szolgáltató csoportok és az üzleti élet szereplői – részvétele 
elkeserítően kismértékű volt. Ez egyben azt is jelentette, hogy a NEKAP-oknak túl kellett élniük 
az igazgatási területen és kormányzatban bekövetkező változásokat. A változások nyomán 
megváltozott összetételű vezetés egyes esetekben hasznosnak találta a NEKAP-okat az új 
jogszabályok kidolgozása és szolgáltatások nyújtása szempontjából, más esetekben viszont nem 
ítélte elsődleges fontosságú feladatnak, és nem fordított túlságosan nagy figyelmet a 
végrehajtására. Az egyik gyenge pont az volt, hogy a NEKAP-okhoz általában nem készültek 
becsült költség-haszon elemzéssel alátámasztott költségvetési számítások, illetve nem 
azonosították a potenciális és tényleges rendelkezésre álló anyagi forrásokat. Egy másik gyenge 
pont az volt, hogy szükség lett volna a nemzeti szinten a különböző minisztériumok közti feladat- 
és felelősség megosztás egyértelműbb meghatározására, illetve a központi kormányzat és a 
regionális és helyi hatóságok által teljesítendő feladatok és viselendő felelősség konkretizálására. 
Sok esetben az is problémát okozott, hogy egyes környezetegészségügyi problémák, mint például 
egy szénbánya vagy egy kútvíz szennyeződés egyetlen politikai igazgatási körzetbe tartoznak 
ugyan, mások azonban több körzetre is kiterjedhetnek, amely körzetek esetében nem feltétlenül 
vannak hagyományai az együttműködésnek és közös munkavégzésnek. 

A negyedik megállapítás az, hogy a legtöbb válaszadó szerint az elérni kívánt célok és hatások 
előbb vagy utóbb egyébként is megvalósultak volna. Több jelentés az EU csatlakozást nevezte 
meg fő hajtóerőként, amely meghatározza a prioritásokat és összpontosítja az erőfeszítéseket. Az 
európai Környezet és Egészség folyamat és a NEKAP-ok mindazonáltal annyit mindenképp 
elértek, hogy a környezetegészségügy kérdését végrehajtandó célkitűzésként az aktuális politikai 
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feladatok körébe emelték. Ez ugyanakkor ösztönzően hatott a környezetegészségügyi 
jogszabályok kidolgozására és a kapcsolódó intézmény-fejlesztésre Közép- és Kelet-Európában. 

Az ötödik megállapítás a nemzetközi támogatásra vonatkozik. Az európai Környezet és Egészség 
folyamat részét képező konferenciák, a különféle feladatok végzésével megbízott 
munkacsoportok tevékenysége és a műhelyfoglalkozások egyaránt hasznosnak bizonyultak. A 
környezetvédelmi és egészségügyi ágazat képviselőinek találkozói és együttműködése új 
megközelítés kialakulását eredményezte, amely nemzetközi szinten erősítette a 
környezetegészségügyi ágazatot. Az EVSZ több műhelyfoglalkozást, megbeszélést és projektet 
szponzorált. A kísérleti értékelésben résztvevő országok közül kettő tagságot vállalt az öt 
országot képviselő Dán Környezetvédelmi Ügynökségben is, amelynek célja kapacitások 
kiépítése és megfelelő számban környezetvédelmi szakemberek képzése volt. A többi résztvevő 
ország közül jó néhány több területen igényelt képzést, kezdve az alsóbb szintű monitorozási 
ismeretektől egészen a kifinomult adatelemzésig. Az EVSZ és egyéb ügynökségek a kísérleti 
értékelésben résztvevő több országot is bevontak a környezetegészségügyi indikátorok közös 
kidolgozásába. Végül számos résztvevő országnak külső finanszírozásra és erőforrásokra volt 
szüksége programjaik végrehajtásához. Az EU biztosított bizonyos forrásokat, egyetlen ország 
sem tett azonban említetést arról, hogy bármilyen magánszférába tartozó non-profit nemzetközi 
alapítványhoz fordult volna ez ügyben, ami talán annak tulajdonítható, hogy az európai 
Környezet és Egészség folyamatot és a NEKAP-okat elsősorban kormányzati szintű feladatnak 
tekintették. 

A hatodik megállapítás az európai Környezet és Egészség folyamat jövőjére vonatkozó 
vélemények összegzésén alapul. Általános volt az egyetértés abban, hogy az európai Környezet 
és Egészség folyamatnak folytatódnia kell, de a hatékonyságát fokozni kellene. A hatékonyság 
úgy tűnik, kapcsolódik a NEKAP-ok megfelelő finanszírozásához és szakmai támogatásához, 
valamint az európai Környezet és Egészség folyamat és a NEKAP-ok tevékenységének jobb 
koordinálásához. A kísérletben résztvevő országok szívesen látnák, ha az európai Környezet és 
Egészség folyamat közvetlenül biztosítana forrásokat, vagy támogatná a forrásszerzési 
erőfeszítéseket. Az európai Környezet és Egészség folyamat és a Környezetet Európának 
folyamat egyesíthetné erőit a propaganda tevékenységek terén, és érdemes lenne közös adatbázist 
létrehozni a környezet minőségére vonatkozó adatok kezelése céljából. A prioritásokat és 
tevékenységeket szintén koordinálni kellene valamilyen módon. 

 
 
3.2. Az európai Környezet és egészség folyamat teljes körű értékelése 
 

A kísérleti előtanulmány alapján megterveztek egy felmérő dokumentumot, amely a különféle 
vélemények összegyűjtését szolgálja annak érdekében, hogy értékelhessék, hogy az egyes 
miniszteri konferenciák milyen mértékben járultak hozzá a különböző országokban tapasztalható 
változásokhoz az EVSZ Európai Régiójában, és információ forrásul szolgáljon a 2004-es 
budapesti konferencia tervezőinek. A jelen nemzetközi beszámoló ennek a felmérésnek az 
eredményein alapszik. Az alábbiakban először összefoglaljuk az alkalmazott módszereket, majd 
szisztematikus leírást adunk az egyes főbb konferenciák alkalmával elfogadott 
dokumentumokkal, és a közeljövőben sorra kerülő budapesti konferenciával kapcsolatos 
vélemények, nézetek és elvárások alapján gyűjtött adatok elemzésének eredményeiről. A 
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következtetésekben az adatelemzés alapján kirajzolódó tendenciákat és jellemző mintázatokat 
ismertetjük. 

 

3.2.1. Módszerek 
A felmérést az EVSZ Európai Regionális Irodája szervezte a Környezetegészségügyi politikák és 
akciótervek értékeléséért felelős Nemzetközi Irányító Bizottság iránymutatásával (NIB). A 
felmérés végrehajtásával a Gallup International-t bízták meg. A felmérésben érintett főbb 
témakörök az alábbiak voltak: az általános környezetegészségügyi helyzet, az egészséges 
környezethez való jogról és annak megsértéséről birtokolt ismeretek mélysége (Európai 
Környezet és Egészség Charta, Frankfurt, 1989), környezetegészségügyi tervezés és végrehajtás 
(Európai Környezetegészségügyi Akciótervek, Helsinki, 1994), kapcsolatok a közlekedési, 
környezetvédelmi és egészségügyi szektor között (Közlekedés, Környezet és Egészség Charta, 
London, 1999), víz és egészség (Víz és Egészség Jegyzőkönyv, London 1999), a gyermekek 
egészsége és a környezet (előkészület a budapesti 2004-es konferenciára), környezetegészségügyi 
információs platform (előkészület a budapesti 2004-es konferenciára) és a nemzetközi 
folyamatok hatásainak átfogó értékelése. 

A kutatást egy különleges web-interjúkészítő szoftver program segítségével standardizált e-
mail/Internetes felmérés (CAWI: számítógéppel támogatott Internetes Interjúkészítés) 
formájában végeztük 2003 április - júliusában. A kérdőív angol, orosz, francia és német nyelven 
állt rendelkezésre. A minta az EVSZ Európai Régiójának Környezet és Egészség folyamatában 
érintett érdekcsoportokból, pl. az egészségügyi és környezetvédelmi minisztériumok vezető 
szakembereiből, környezetegészségügyi kutatókból, a környezet és egészség kérdésével 
foglalkozó civil társadalmi szervezetek vezetőiből, helyi hatóságok szakértőiből, az üzleti szféra 
és az ipar területén tevékenykedő szakértőkből, és újságírókból tevődött össze. A válaszadókat a 
véleményvezéreken keresztül nem véletlenszerű, hólabda módszer segítségével választottuk ki. 
Az EVSZ/EURO rendelkezésünkre bocsátott egy listát az 51 tagország egészségügyi és 
környezetvédelmi minisztériumaiban dolgozó kapcsolattartókról. A kérdőív végén ezeket a 
kapcsolattartókat felkértük, hogy javasoljanak további olyan személyeket, akiknek szerintük ki 
kellene tölteniük a kérdőívet. A válaszadók körébe olyan személyek kerülhettek, akik részt 
vesznek az egészségügy és környezetvédelem terén folyó nemzeti vagy nemzetközi 
tevékenységekben, és akik:  

1. felnőttek – 16 év felettiek  
2. az EVSZ Európai Régiójába tartozó országok (51 tagállam) lakosai 
3. tevékenység - részt vesznek az egészségügy és környezetvédelem terén folyó 
nemzeti és/vagy nemzetközi szintű tevékenységekben 
4. hovatartozás – az alábbi kulcsfontosságú érdekcsoportokat képviselik: 

  egészségügyi minisztériumok (egészségügyi minisztériumok, állami 
egészségügyi hivatalok, egészségügyi és szociális ügyek főigazgatóságai) 

  környezetvédelmi minisztériumok (környezetvédelmi minisztériumok, állami 
környezetvédelmi hivatalok, környezet-, természetvédelemért vagy természetes 
erőforrások védelméért felelős főigazgatóságok vagy állami bizottságok) 
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  közegészségügyi ügynökségek (egészségügyi kérdésekkel foglalkozó nemzeti 
végrehajtó ügynökségek, pl. nemzeti egészség tanácsok, egészségvédelmi 
ügynökségek, közegészségügyi és járványügyi állomások és felügyeletek) 

  állami környezetvédelmi ügynökségek (a környezet kérdéseivel foglalkozó 
nemzeti végrehajtó ügynökségek, pl. környezetvédelmi ügynökségek és 
felügyelőségek) 

  üzleti szféra/ipar/kereskedelem (gazdasági ágazatok, mint például az energiaipar, 
közlekedés, termelő ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom, gazdasági 
vállalkozások és egyéb, elsősorban kereskedelemmel és gazdasági fejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek) 

  tudományos élet /kutatás (környezetegészségügyi kérdésekkel foglalkozó 
tudományos intézetek és egyetemek), hírközlő médiumok (újságírók és 
környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó riporterek) 

  helyi hatóságok (szub-nacionális /tartományi, kerületi, megyei/ szinten dolgozó 
kormányhivatalnokok) 

  nem kormányzati szervezetek (civil társadalmi szervezetek, polgári 
csoportosulások és környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó 
egyéb polgári szervezetek) 

Használható válaszok 406 egyéntől, 44 országból érkeztek.  Nemek szerinti eloszlás: a 
válaszadók 51,6%-a férfi, 48,4%-a nő volt.  Megközelítőleg egyharmad 40 éves, vagy fiatalabb 
volt, egyharmad 41 és 50 év közötti, és egyharmad 51 éves vagy idősebb. A válaszadók közölték 
képzettségüket is, amelynek alapján hat csoportba soroltuk őket: ökológiai tudományok, ideértve 
a biológiát, állatorvoslást és mezőgazdaságot (27,2%), humán orvoslás (25,1%), 
egészségtudományok (13,9%), természettudományok, ideértve műszaki tudományokat és a 
gépészetet (13,7%), társadalomtudományok (8,5%) és egyéb (11,6%). 

Az adatokat háromféle módon elemeztük: régiók, szektorok és szervezeti típus szerint. A jelen 
vizsgálat céljára a régiók az alábbiak voltak: Északi régió (Norvégia, Dánia, Svédország, 
Finnország, Izland), Nyugat-Európa (Hollandia, Belgium, Németország, Ausztria, Luxemburg, 
Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Svájc), Dél-Európa (Portugália, Spanyolország, 
Olaszország, Monaco, San Marino, Andorra, Görögország, Málta, Izrael), Balti régió (Litvánia, 
Lettország, Észtország), Közép-Európa (Lengyelország, Magyarország, Cseh Köztársaság, 
Szlovákia, Szlovénia), Balkáni régió (Bulgária, Románia, Törökország, Szerbia és Montenegro, 
Bosznia és Hercegovina, a korábbi jugoszláv Macedón Köztársaság, Albánia, Horvátország),  
Kelet-Európa (Belarusz Köztársaság, Oroszország, Ukrajna, Moldova), Kaukázus (Grúzia, 
Örményország, Azerbajdzsán) és Közép-Ázsia (Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, 
Tadzsikisztán, Türkmenisztán). A válaszadók százalékos aránya régiónként: északi (2,8%), 
nyugat-európai (28,3%), dél-európai (14,3%), balti (0,9%), közép-európai (7,6%), balkáni 
(14,1%), kelet-európai (23,7%), kaukázusi (2,0%) és közép-ázsiai (6,5%). Az egyenlőtlen 
válaszadási arány miatt az adatokat először a lakossággal súlyoztuk, majd a válaszadók számának 
megfelelően korrigáltuk. Ez növeli statisztikai elemzés érvényét. 

A válaszadók jelezték, hogy elsősorban melyik szervezetet képviselik. Ezt arra használtuk fel, 
hogy kétféleképpen csoportosítsuk a válaszadókat. Az első kategorizálási módszer szerint a 
válaszadókat három szektorba soroltuk: egészségügy, környezetvédelem és civil társadalom. Az 
egészségügyi szektorba tartoztak az egészségügyi minisztériumban, közegészségügyi 
ügynökségeknél, vagy valamilyen egészségügyi tudományos/kutatási intézménynél dolgozó 
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válaszadók; a környezetvédelmi szektorba soroltuk a környezetvédelmi minisztériumban, 
környezetvédelmi ügynökségeknél, vagy környezetvédelmi tudományos/kutatási intézménynél 
dolgozó válaszadókat; a civil szektorba tartoztak a helyi hatóságok, hírközlő médiumok, NGO-k, 
üzleti szféra és ipar, és egyebek. Az egészségügyi szektor adta a válaszadók 37,0%-át, 
környezetvédelmi szektor a 22,0%-át, és a civil társadalom a 41,0%-át. 

A válaszadókat a szervezetek típusa szerint is csoportosítottuk: minisztériumok, ügynökségek, 
tudományos/kutató intézmények, helyi hatóságok, NGO-k és egyéb (médiumok, üzleti szféra és 
egyéb). A minisztériumok adták a válaszadók 24,6%-át, az ügynökségek 15,7%-át, a 
tudományos/kutatási terület 18,7%-át, a helyi hatóságok 7,6%-át, a NGO-k 23,5%-át és egyéb 
9,9%-át. 

Az adatelemzéshez a Társadalomtudományi Statisztikai Csomagot (SPSS) használtuk. 
Lefuttattuk a gyakorisági és kereszt-táblázati méréseket, és a szignifikanciát Chi-négyzet teszttel 
és szimmetrikus eloszlási vizsgálatokkal - Phi, Cramer V és kontingencia koefficiens - 
segítségével becsültük meg. Meglepő módon számos eredmény szignifikánsnak bizonyult a 
0,05-ös, vagy annál magasabb szinten, ezeket a következő részben mutatjuk be. A nem 
szignifikáns eredményeket általában nem említjük. Tekintve, hogy a felméréshez a nem 
randomizált mintát használtunk, az eredményei nem általánosíthatók valamennyi kulcsfontosságú 
érdekcsoport képviselőinek véleményére nézve. A kapott adatok a mintában szereplő válaszadók 
véleményét tükrözik. 

 

3.2.2. Eredmények 

Általános környezetegészségügyi problémák és a környezet minősége 
A válaszadók először arról kérdeztük, hogy az elmúlt öt évben többet vagy kevesebbet 
beszéltek-e a nyilvánosság előtt a környezettel és egészséggel kapcsolatos kérdésekről, és hogy a 
helyzet ténylegesen javult vagy romlott-e. Ez a kérdéscsoport a londoni konferencia óta eltelt 
időben bekövetkező változásokról alkotott véleményekre vonatkozott. 
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18. ábra A nyilvánosság előtti folyó viták számában, és a tényleges környezetegészségügyi 
helyzetben bekövetkezett változások az elmúlt 5 évben 

Az összes válaszadó mintegy kétharmada (66,3%) szerint az elmúlt öt évben többet lehetett 
hallani a környezeti hatások okozta egészségi problémákról. A fokozottabb nyilvánosságot 
legtöbben (82%) Közép-Ázsiában és Dél-Európában említették, míg az északi országokban és 
Nyugat-Európában élő válaszadók a legkevesebben (55%). Leginkább a környezetvédelmi 
szektorba tartozó válaszadók szavaztak a nagyobb nyilvánosságra (77,8%), ezt követte az 
egészségügyi szektor (70,1%) és civil társadalom (55,8%). A minisztériumokban és 
kormányügynökségeknél dolgozó válaszadók többnyire fokozódó nyilvánosságról beszéltek 
(78%), míg az NGO-k képviselői kisebb számban nyilatkoztak így (58,9%). 

A környezet minőségében bekövetkező változásokkal kapcsolatosan az összes válaszadó 
körülbelül 40%-a szerint az elmúlt öt évben javulás történt. A legnagyobb arányban (74,2%) 
Közép-Európában, a legkevesebben pedig (20% alatt) Közép-Ázsiában, Kelet-Európában és a 
Kaukázus térségében vélték így. Az egészségügyi szektorba tartozó válaszadók több, mint fele 
szerint javult a környezet minősége (52,4%), ezt követte a környezetvédelmi szektor (40,7%), 
majd a civil társadalom (28,8%). Változásról legnagyobb arányban a minisztériumok dolgozói 
(55,2%), legkisebb arányban pedig az NGO-k képviselői számoltak be (15,8%) 

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy bár az embereket egyre inkább aggasztják az 
egészségügyi és környezetvédelmi problémák, a tényleges helyzet nem rosszabbodik. 

 Európai Környezet és Egészség Charta, Frankfurt, 1989 
Az egészségügyi és környezetvédelmi miniszterek első alkalommal 1989-ben ültek össze 
Frankfurtban, Németországban, közvetlenül a Berlini fal lebontását követően. A frankfurti 
konferencia eredménye az első pán-európai környezetegészségügyi politikai dokumentum 
elfogadása volt. Ez a dokumentum, amelynek címe Európai Környezet és Egészség Charta, 
létrehozta a nemzetközi környezetegészségügyi együttműködés alapjait. A Charta meghatározza 
az állami és magánszféra szereplőinek jogosultságait és felelősségi körét, a közpolitika 
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alapelveit, az egészség és környezet védelmét célzó stratégiák elemeit, a pán-európai folyamat 
prioritásait, valamint a tagállamok és az EVSZ jövőbeli feladatait. 

Jogosultságok és felelősségek 

A Charta hangsúlyozta, hogy „minden egyén jogosult olyan környezetben élni, amely biztosítja 
az elérhető legmagasabb szintű egészséget és jóllétet.” Ezért a válaszadókat a felmérés során 
megkérdeztük, hogy országukban az emberek tudatában vannak-e annak, hogy joguk van 
egészséges környezetben élni, és tudnak-e olyan esetekről, amikor ezt a jogot megsértették.  

Összességében a válaszadóknak körülbelül 70%-a vélte úgy, hogy országuk lakosainak 
meglehetősen nagy vagy jelentős része tud arról, hogy joga van egészséges környezetben élni. A 
válaszok eloszlása 100%-tól (északi és balti országok) 56,2%-ig terjedt (Kelet-Európa). Az 
egészségügyi szektorba tartozóknak javarészt így nyilatkoztak (82,2%), ezt követte a 
környezetvédelmi szektor (70,1%) és a civil társadalom (60,0%). A kormányzati ügynökségeknél 
dolgozók esetében volt a legmagasabb azoknak az aránya, akik szerint az emberek ismerték ezen 
jogukat (86,9%). 

A válaszadók majdnem 70%-a tudott olyan esetekről az országukban, amikor egy egyén 
egészséges környezethez való jogát megsértették. A válaszok 87,5% (Kaukázus) és 83,3%-tól 
(Kelet-Európa) 54,5% (északi országok) és 53,3%-ig (Közép-Európa) terjedtek. A civil 
társadalmi szervezetekbe tartozó válaszadók mind az egészségügyi, mind a környezetvédelmi 
szektornál magasabb arányban nyilatkoztak így (az utóbbi két szektor válaszadói nagyjából 
azonos mértékben tudtak ilyen esetekről). A civil társadalmi szektorban az NGO-k válaszoltak 
legnagyobb arányban igennel (85,4%). Ugyanakkor a civil társadalmi szektor esetében volt a 
legvalószínűbb az, hogy az ilyen esetek gyakoriságának növekedéséről számoljanak be az elmúlt 
öt évben, míg a minisztériumok és kormányzati ügynökségek esetében volt a legkevésbé 
valószínű. 

Az adatok azt jelzik, hogy míg az európaiak jelentős többsége tudatában van annak, hogy joguk 
van az egészséges környezethez, ez a jog még mindig túlságosan gyakran csorbát szenved, 
különösen a régió keleti részein. 

Jobb megelőzni, mint gyógyítani 

Az Európai Környezet és Egészség Charta azt is kikötötte, hogy a közpolitika kívánatos 
megközelítése az alapelv előtérbe helyezése kell legyen. Ennek a megközelítésnek az 
alkalmazását a tagállamokban egy sor kérdés révén mértük, arról érdeklődve a válaszadóktól, 
hogy vajon a prevenció fontosabbnak számít-e, mint az egészségügyi és környezetvédelmi 
problémák orvoslása.  

Az összes válaszadónak valamivel több, mint fele (56,9%) tudott olyan esetekről beszámolni, 
amikor a betegségmegelőzésnek a betegségek kezelésével szemben elsőbbséget biztosítottak. A 
dél-európai válaszadóknak körülbelül 70%-a tudott ilyen esetekről, míg a nyugat-európai 
válaszadóknak csak 42%-a, és az északi országok válaszadóinak 46%-a tudott beszámolni 
ilyenesetekről. A környezetvédelmi szektorban volt a legvalószínűbb, hogy a válaszadók tudnak 
ilyen esetekről (68,9%), ezt követte az egészségügyi szektor, majd a civil társadalmi szektor. A 
minisztériumokban dolgozó válaszadók esetében volt a legmagasabb azok aránya, akik tudtak 
erre példákat idézni (77,0%). Az elmúlt öt évben bekövetkező változások tekintetében a 
válaszadóknak legalább 75%-a a balti országokból, Közép-Európából és a balkáni államokból 
arról számolt be, hogy nőtt az olyan esetek száma, amikor a betegségmegelőzés prioritást élvezett 
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a kezeléssel szemben, míg a nyugat-európai válaszadóknak mindössze 35%-a számolt be 
növekedésről. A helyi hatóságoknál dolgozók számoltak be legnagyobb arányban növekedésről 
(78,6%), és az NGO-k körében voltak a legkevésbé valószínűek a növekedésről beszámoló 
válaszok (22,5%). 

Ismét csak a válaszadók kevéssel több, mint fele (58,1%) tudott olyan esetekről, amikor a 
környezetszennyezés megelőzése fontosabbnak ítéltetett, mint a már megtörtént szennyezés 
semlegesítése. Az egészségügyi szektorban voltak leginkább tudatában ilyen eseteknek (70,0%), 
ezt követte a környezetvédelmi szektor és a civil társadalmi szektor (46,4%). A helyi hatóságok 
esetében volt a legvalószínűbb, hogy tudnak ilyen esetekről (80,6%), az NGO-k esetében pedig a 
legkevésbé valószínű (36,8%). Az elmúlt öt évben bekövetkező változások tekintetében a 
környezetvédelmi szektorba tartozó válaszadóknak több, mint 70%-a számolt be arról, hogy nőtt 
az ilyen esetek száma, szemben az egészségügyi és civil társadalmi szektorral, amelyek esetében 
ez az arány körülbelül 57% volt. Az NGO-k és tudósok esetében volt a legkevésbé valószínű 
(45%), hogy az ilyen esetek számának növekedéséről számoljanak be. 

Ezek a számok arra engednek következtetni, hogy az Európai Charta célját (“jobb megelőzni, 
mint gyógyítani”) még nem érték el teljes mértékben, különösen Nyugat-Európában. 

Az egészségnek és a környezetnek elsőbbséget kellene élveznie a gazdasági és kereskedelmi 
megfontolásokkal szemben 

A Charta arra is felszólított, hogy az egészségügyi és környezetvédelmi megfontolások kapjanak 
elsőbbséget a gazdasági és kereskedelmi megfontolásokkal szemben. A válaszadók mintegy 
20%-a a civil társadalmi szektorból, az NGO-któl és Dél-Európából tudott olyan esetekről, 
amikor az egészségügyi megfontolások elsőbbséget élveztek a gazdasági és kereskedelmi 
érdekekkel szemben a gazdasági fejlődésről hozott döntések során. Ezzel szemben az összes 
válaszadót tekintve ez az arány 33% volt. Az északi országok válaszadóinak esetében volt a 
legvalószínűbb (54,5%), hogy ismertek olyan eseteket, amikor az egészségügyi megfontolások 
elsőbbséget élveztek a gazdasági és kereskedelmi érdekekkel szemben. Az elmúlt öt évben 
bekövetkező változások tekintetében az összes válaszadó körülbelül 40%-a nyilatkozott úgy, 
hogy nőtt az ilyen esetek száma. A minisztériumokban dolgozók nyilatkoztak így a legnagyobb 
arányban (57,9%), míg a civil társadalom (20,6%) és az NGO-k (5,6%) esetében kevésbé volt 
valószínű ez a válasz. 
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19. ábra Alkuk 
Az egészségügyi és környezetvédelmi megfontolások gazdasági és kereskedelmi érdekekkel 
szembeni elsőbbségének elve a tagállamok többségében még nem teljes mértékben érvényesül. 
Mindazonáltal a felmérés eredményei pozitív tendenciát mutatnak, különösen a Régió északi 
részén. 

Sérülékeny és hátrányos helyzetű csoportok 

A Charta hangsúlyozta, hogy a közpolitika egyik alapvető elve kell legyen, hogy a biológiailag 
sérülékeny és társadalmilag hátrányos helyzetű személyek egészségének és környezetének 
védelme különös figyelmet kapjon. A felmérés során feltettük a kérdést, hogy vajon bizonyos 
csoportok, például a gyermekek, szülőképes korú nők, veszélyes feltételek között dolgozók, 
kisebbségek, fogyatékkal élők, idősek és szegények környezete több vagy kevesebb védelmet 
élvezett az átlaghoz képest. 
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30. ábra Sérülékeny csoportok 

 
Összességében a válaszadók 35,9%-a vélte úgy, hogy a gyermekek az átlagnál kevésbé voltak 
védettek. A válaszok 63% (Kelet-Európa és Közép-Ázsia) és 5% alatti értékek (balti országok és 
Közép-Európa) között mozogtak. A civil társadalomba tartozó válaszadók nagyobb arányban 
(48,8%) ítélték meg úgy, hogy a gyermekek kevésbé védettek, mint az átlag, szemben a 
környezetvédelmi szektorba tartozó válaszadók 32,2%-ával, és az egészségügyi szektorban 
dolgozók 25,0%-ával. A szervezetek és ügynökségek közt az NGO-k esetében volt a 
legvalószínűbb, hogy a válaszadók szerint a gyermekek kevésbé védettek (57,3%), míg a 
minisztériumok vagy kormányügynökségek dolgozóinak körülbelül 18%-a szerint a gyermekek 
kevesebb védelmet kapnak. 

A szülőképes korú nők tekintetében az összes válaszadó körülbelül 33%-a gondolta úgy, hogy az 
átlagnál kevesebb védelemben részesülnek. A válaszok eloszlása az alábbi volt: 66,3% (Kelet-
Európa) 5% alatt (északi országok, balti országok és Közép-Európa). A civil társadalmi 
szektorba tartozók válaszoltak így a legnagyobb arányban (42,9%), majd ezt követték a 
környezetvédelmi szektorba tartozók (29,5%), és az egészségügyi szektorban dolgozók (23,3%). 
Az NGO-k esetében volt a legvalószínűbb, hogy úgy ítéljék meg, hogy a szülőképes korú nők 
kevésbé védettek (54,7%), szemben a minisztériumok vagy kormányügynökségek dolgozóinak 
mintegy 15%-ával. 

Az összes válaszadó körülbelül 40%-a nyilatkozott úgy, hogy a fogyatékkal élő emberek kevésbé 
védettek, mint az átlag. A kaukázusi régió esetében volt a legmagasabb az így nyilatkozó 
válaszadók aránya (75,0%), az északi országok esetében pedig a legalacsonyabb (9,1%), ezt 
követték a közép-európai válaszadók (13,8%). Az NGO-k és tudósok válaszoltak a legnagyobb 
valószínűséggel úgy, hogy a fogyatékkal élő emberek kevesebb védelemben részesülnek (56%). 

A veszélyes feltételek közt dolgozó munkások tekintetében a válaszadók 43,3%-a vélte úgy, 
hogy az átlagnál kevesebb védelemben részesülnek. A legnagyobb arányban a kaukázusi 
válaszadók vélekedtek így (85,7%), míg az ezt a választ adók aránya Közép-Európában és az 
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északi országokban volt a legalacsonyabb (17%). Az NGO-k esetében volt a legvalószínűbb ez a 
válasz (59,8%), a helyi hatóságok esetében pedig a legkevésbé valószínű (16,7%). 

Összességében a válaszadók mintegy 45% állította azt, hogy az idősek környezetegészségügyi 
szempontból kevesebb védelemben részesülnek. A válaszok 83,3% (Közép-Ázsia) és körülbelül 
17% (Közép-Európa és az északi országok) közt mozogtak. A civil társadalom esetében volt a 
legvalószínűbb, hogy azt válaszolják, hogy az idősek kevésbé védettek (51,6%), ezt követte a 
környezetvédelmi szektor (43,8%) és az egészségügyi szektor (37,5%). Az NGO-k esetében 
adták ezt a választ a legnagyobb arányban (68,1%). 

A válaszadók majdnem fele (47,6%) úgy nyilatkozott, hogy az etnikai és faji kisebbségek 
kevésbé védettek. A környezetvédelmi egyenlőtlenségnek ez a mérőszáma 78,9% (Közép-Ázsia) 
és 30%-nál alacsonyabb (balti országok, Balkán, és az északi országok) határok közt mozgott. Az 
NGO-k számoltak be legnagyobb arányban környezetvédelmi egyenlőtlenségről (63,6%), a 
kormányügynökségek esetében volt ez a válasz a legkevésbé valószínű (30,5%). 

A környezetvédelmi egyenlőtlenség egy másik mérőszáma a szegénységben élő emberekre 
vonatkozik. Ez esetben az összes válaszadó 76,0%-a érezte úgy, hogy a szegények kevésbé 
védettek, mint az átlag. A legnagyobb arányban Kelet-Európában (92,4%), Közép-Ázsiában 
(90,9%) és a Kaukázusban (87,5%) vélték így a válaszadók, míg az északi országokban a 
válaszadók 50,0%-a, Közép-Európában pedig 56,7%-a gondolta így. Az NGO-k esetében volt a 
legvalószínűbb, hogy ezt a választ adják (91,6%), a helyi hatóságok esetében pedig a legkevésbé 
valószínű (54,8%). 

Ezek a számok azt jelzik, hogy bár történt némi előrelépés a gyermekek és szülőképes korú nők 
védelmének fokozása terén, annak a célkitűzésnek a megvalósítása érdekében, hogy a 
gyermekeken és szülőképes korú nőkön kívül a veszélyes körülmények közt dolgozók, az idősek, 
az etnikai és faji kisebbségek, és különösen a szegények is egyenlő mértékű védelemben 
részesüljenek, még sok a tennivaló. 

Európai Környezetegészségügyi Akcióterv, Helsinki 1994 
A Második Környezet és Egészség Miniszteri Konferencián (Helsinki 1994) a miniszterek 
jóváhagyták az Európai Környezet és Egészség Akciótervet, és elkötelezték kormányaikat 
nemzeti környezetegészségügyi akciótervek (NEKAP-ok) kidolgozására. Bár a kísérleti értékelés 
inkább NEKAP-ok egyes országokban gyakorolt hatásaira összpontosított, a jelen felmérés is 
több kérdést tett fel annak meghatározása érdekében, hogy a NEKAP-ok következtében milyen 
mélységű változások figyelhetők meg az egyes tagállamok szintjén. 

A válaszadók kétharmada (66,0%) szerint országuk rendelkezik nemzeti környezetegészségügyi 
akcióprogrammal. A NEKAP-ról legtöbben a balti országokban, a kaukázusi régióban, az északi 
országokban, a balkáni államokban, és Közép-Európában tudtak, ahol a válaszadóknak több, 
mint 80%-a tudomással bírt a nemzeti akcióprogramokról. Dél-Európában ugyanakkor a 
válaszadóknak mindössze egyharmada (31%) tudott a NEKAP-ról. Az egészségügyi szektorba 
tartozó válaszadók esetében volt a legvalószínűbb az igen válasz (74,7%), ezt követte a 
környezetvédelmi szektor (65,6%), majd a civil szektor (40,0%). Ugyanakkor az összes 
válaszadónak csak mintegy a fele (52,5%) nyilatkozott úgy, hogy a NEKAP meglehetősen vagy 
nagymértékben hozzájárult országuk környezetegészségügyi helyzetének változásához. A 
válaszadóknak több, mint 80%-a Közép-Európában, az északi országokban és a balkáni 
államokban úgy nyilatkozott, hogy a NEKAP hozzájárult a változáshoz, míg Közép-Ázsiában, a 
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Kaukázusban, Nyugat-Európában és Kelet-Európában a válaszadóknak csak mintegy harmada, 
vagy 40%-nál kevesebben vélekedtek így. Az egészségügyi szektorban elterjedtebb volt ez a 
vélemény (67,0%), mint a környezetvédelmi és a civil szektorban (46,4% és 40,0%).  Az összes 
csoportot tekintve a helyi hatóságoknál dolgozók esetében volt a legvalószínűbb az a válasz, 
hogy a NEKAP hozzájárult a változásokhoz (86,7%), az NGO-k esetében pedig a legkevésbé 
valószínű (22,4%). 

Arra a kérdésre, hogy a NEKAP hozzájárult-e a környezetegészségügyi intézmények 
kialakulásához, az összes válaszadó valamivel több, mint fele (55,8%) válaszolt igennel. A 
válaszok 90% (Dél-Európa) és mintegy 30% (Kelet-Európa és Közép-Ázsia) közt mozogtak. A 
helyi hatóságoknál dolgozó válaszadók nyilatkoztak így a legnagyobb arányban (73,3%), és a 
sort az NGO-k zárták (35,6%). 

 

31. ábra A NEKAP-ok hatásai 

 
Összességében a válaszadók kétharmada (68,1%) számolt be arról, hogy a NEKAP-ok 
befolyásolták a környezetvédelmi és egészségügyi szektor közti együttműködést. Az északi 
országokban, a balti államokban és Közép-Európában a válaszadók több, mint 90%-a vélekedett 
így, míg Kelet-Európában és a Kaukázusban csak mintegy 60%-uk. A környezetvédelmi 
szektorba tartozók kissé nagyobb arányban válaszoltak így (78,6%), mint az egészségügyi 
szektor dolgozói (72,4%), a civil társadalom képviselői pedig jóval kisebb arányban vélekedtek 
úgy, hogy a NEKAP-ok pozitívan befolyásolták a környezetvédelmi és egészségügyi szektor 
közti együttműködést (56,0%). A minisztériumokban dolgozó válaszadóknak majdnem 90%-a 
szerint javult az együttműködés, míg az NGO-k képviselőinek csak 46,3%-a adta ezt a választ. 

Ezek az eredmények megerősítik a kísérleti értékelés eredményeit, miszerint a NEKAP-ok 
mérsékelt hatást fejtettek ki az országok szintjén, elsősorban a szektorok közt a 
környezetegészségügyi kérdésekben való együttműködés javítása terén. Érdemes megjegyezni 
azonban, hogy a helyi hatóságoknál dolgozó válaszadók érezték leginkább a NEKAP-ok 
tényleges helyzetre gyakorolt hatásait, míg a központi kormányok a NEKAP-okat leginkább a 
szektorok közti együttműködés javítására szolgáló eszköznek tekintették. A kísérleti értékelés is 
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bizonyította, hogy a NEKAP-ok főleg kormányzati szintű kezdeményezésnek számítottak, 
amelyhez a civil társadalom csak kis mértékben járult hozzá. Ezért nem meglepő, hogy a 
felmérés eredményei is azt mutatják, hogy az NGO-k vélekedése szerint a NEKAP-oknak nem 
volt érezhető hatása. 

Közlekedés, Környezet és Egészség Charta, London 1999 
A Közlekedés, Környezet és Egészség Charta, amelyet a Harmadik Környezet és Egészség 
Miniszteri Konferencia hagyott jóvá Londonban 1999-ben célul tűzte ki a közlekedés okozta 
égető egészségi és környezeti problémák kezelését. A Charta különösen olyan tevékenységek 
bevezetésére szólított fel, amelyek révén a közlekedéspolitika kidolgozása jobban érvényesülnek 
az egészségügyi és környezetvédelmi megfontolások, és javul a közlekedési, környezetvédelmi 
és egészségügyi szektor közti együttműködés. 

Megközelítőleg az összes válaszadó fele nyilatkozott úgy, hogy az egészségügyi 
követelményeket figyelembe veszik a közlekedéspolitikai döntéshozás során. Az északi 
országokban, a balkáni és a balti államokban a válaszadóknak több, mint 75%-a vélekedett így, 
szemben mindössze 15%-kal Közép-Ázsiában. A minisztériumokban és helyi hatóságoknál 
dolgozó válaszadóknak mintegy kétharmada szerint figyelembe veszik az egészségügyi 
megfontolásokat, míg az NGO-k körében a válaszadóknak csak egyharmada vélekedett így. 

Az összes válaszadó kétharmada ítélte meg úgy, hogy a környezetvédelmi követelményeket 
figyelembe veszik a közlekedéspolitikai döntéshozás során. A legnagyobb arányban a balti és 
északi országokban adták ezt a választ (több, mint 90%), a legkevesebben pedig Közép-Ázsiában 
(21,1%). Az egészségügyi és környezetvédelmi szektorba tartozó válaszadóknak mintegy 70%-a 
adott igen választ, szemben a civil társadalmi szektorba tartozók 54,7%-os arányával. A 
minisztériumok és helyi hatóságok képviselőinek több, mint 80%-a szerint a környezetvédelmi 
megfontolásokat figyelembe veszik, az NGO-k esetében azonban a válaszadóknak csak 38,8%-a 
értett ezzel egyet. 

 

32. ábra Közlekedés, környezet és egészség 
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A válaszadók mintegy 70%-a szerint a közlekedés egészségre és környezetre gyakorolt hatása az 
elmúlt öt év során erősödött. A legnagyobb arányban Közép-Ázsiában és Kelet-Európában 
vélekedtek így a válaszadók, a legkevesebben pedig az északi országokban, a balkáni államokban 
és a Kaukázusban. 

Az összes válaszadónak csak egynegyede gondolta úgy, hogy javult az együttműködés a 
közlekedési és a környezetvédelmi, illetve a közlekedési és egészségügyi területek közt. A 
minisztériumok és helyi hatóságok képviselői számoltak be a legnagyobb arányban javulásról az 
együttműködés terén, az NGO-k képviselői ezzel kevésbé értettek egyet. 

Összefoglalva, míg a környezetvédelmi kérdéseket viszonylag megfelelő mértékben beépítik a 
közlekedéspolitikába, az egészségi problémák figyelembe vétele terén még akad javítani való. Az 
egészségügyi és környezetvédelmi minisztériumok és a közlekedési ágazat közti együttműködést 
is lehetne még tovább javítani. 

Víz és Egészség Jegyzőkönyv, London 1999 
A Víz és Egészség Jegyzőkönyv volt az európai Környezet és Egészség folyamat keretében 
jóváhagyott első jogilag kötelező erejű okmány. A Jegyzőkönyv általános célja az ivóvíz ellátási 
helyzet javítása, és a biztonságosabb vízellátás és jobb csatornázás biztosítása az Európai 
Régióban. 

 

33. ábra Változások a vízellátás és csatornázás terén az elmúlt 5 évben 

 
Az összes válaszadó 35% - 40%-a szerint az egyéni háztartások ivóvíz ellátása javult, csakúgy, 
mint az ivóvíz egészségügyi szempontból való biztonsága, és a háztartások csatornázottsága. 
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Mindhárom téren a legnagyobb javulást (általában több, mint 60%-ot) Dél-Európában, Közép-
Európában és a balti országokban tapasztalták. Javulás legkevésbé (20% vagy ennél 
alacsonyabb) Kelet-Európára és a Kaukázusra volt jellemző. A környezetvédelmi szektorba 
tartozó válaszadók közül többen vélték úgy (47,1%), hogy az ivóvíz minősége javult, mint az 
egészségügyi szektorba tartozók körében (38,9%), ezzel szemben az egészségügyi szektor 
dolgozói nagyobb arányban ítélték egészségesebbnek az ivóvizet (49,7%), mint a 
környezetvédelmi szektorban (35,6%). Nem volt különbség a környezetvédelmi és az 
egészségügyi szektor válaszadóinak véleményében a csatornázás javulását illetően, a civil 
társadalmi szervezetek képviselői azonban általában a legkisebb javulásról számoltak be (30% 
vagy alacsonyabb) mind a vízellátás, mind az egészséges ivóvíz, mint a csatornázás tekintetében. 
A minisztériumok és helyi hatóságok képviselői esetében nagyobb volt a valószínűsége annak, 
hogy javulást láttak mindhárom területen (50% - 58%), ezzel szemben az NGO-k képviselői 
esetében ez 20%-nál alacsonyabb volt. 

Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv, Budapest 2004 
A Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv (CEHAPE) jövőbeli hatásait egy új, 
a gyermekek egészségére összpontosító környezetegészségügyi megközelítéssel kapcsolatos 
általános hozzáállásra, és a válaszadóknak a terv hatásaival kapcsolatos elvárásaira vonatkozó 
kérdéssorra adott válaszok alapján becsültük meg. 

A környezetegészségügy gyermekek egészségét középpontba helyező megközelítésének 
támogatása 

Összességében a válaszadók 69,4%-a értett határozottan egyet azzal, hogy a 
környezetegészségügyi kockázati tényezők a gyermekek egészségét a felnőttekétől eltérő módon 
veszélyeztetik. Az ezzel egyetértők legnagyobb arányban a dél-európai, közép-ázsiai és kelet-
európai válaszadók voltak (80% vagy ennél több), a legkevesebben pedig az északi országokban 
vélték így. Ez a vélemény az egészségügyi szektorban volt a legelterjedtebb (73,6%), a civil 
társadalmi szektorban kevésbé (68,3%), ezt követte a környezetvédelmi szektor (63,6%). Ennek a 
válasznak az ügynökségeknél dolgozó válaszadók körében volt a legkisebb a valószínűsége 
(53,1%). 
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34. ábra A gyermekek környezetére és egészségére vonatkozó különböző koncepciók 
támogatása 

 
Valamivel több, mint a válaszadók egyharmada (36,2%) egyáltalán nem értett egyet azzal az 
állítással, hogy a gyermekek olyanok, mintha kis felnőttek lennének. Ez az eltérő vélemény 
leginkább Dél-Európában, Közép-Európában és Kelet-Európában volt jellemző, és a legkevésbé 
pedig a Kaukázusban (11%). Az egészségügyi szektorban dolgozók sokkal nagyobb 
valószínűséggel utasították el ezt az állítást (47,2%), mint a környezetvédelmi és civil társadalmi 
szektor képviselői, akiknél nagyjából azonos volt ez a válaszadási arány (körülbelül 30%). Az 
NGO-k esetében kaptuk a legkevesebb egyet nem értő választ (21,9%). 

Az állítással, miszerint a gyermekek egészsége a környezet minőségének érzékeny jelzője, a 
válaszadók 56,7%-a határozottan egyetértett. Az egyetértő válaszadók több, mint 80%-a a 
Kaukázusban, Közép-Ázsiában és Kelet-Európában megkérdezett válaszadók közül került ki, 
míg az északi országokban a válaszadóknak csak 20%-a értett egyet ezzel az állítással. Az összes 
csoport közül az NGO-k és a tudósok képviselői esetében volt a legvalószínűbb az a válasz, hogy 
a gyermekek egészsége a környezet minőségének érzékeny jelzője, az ügynökségek esetében 
pedig a legkevésbé valószínű (39,7%).  

Ugyanakkor mindössze 22,6% értett határozottan egyet azzal, hogy a környezetegészségügyi 
normák nem veszik figyelembe a gyermekek érzékenységét, sérülékenységét. Az állítással 
legnagyobb arányban Kelet-Európában értettek egyet (43,0%), valamint az NGO-k képviselői 
(44,0%). 

Az összes válaszadó mintegy 40%-a határozottan egyetértett azzal, hogy a gyermekek egészsége 
az általános környezeti kérdések propagandája szempontjából politikai érvként használható, és 
56,1% feltétlenül egyetértett azzal, hogy a környezetegészségügyi intézkedéseknek nem csak a 
gyermekek, hanem mindenki védelmét kell szolgálniuk. E téren nem mutatkozott szignifikáns 
különbség a régiók, szektorok és szervezet típusok közt. 

Az összes válaszadónak csak egynegyede nem értett egyáltalán egyet azzal, hogy az általános 
környezetvédelmi normáknak való megfelelés elegendő védelmet biztosít a gyermekek számára. 
A nyugat-európai válaszadóknak körülbelül egyharmada egyáltalán nem értett ezzel egyet, és a 
civil társadalmi szektorba tartozók egyharmada sem. A helyi hatóságok és NGO-k esetében volt 
a legvalószínűbb, hogy nem értenek egyet az állítással (40%). 

Összességében a gyermekek egészségére összpontosító új környezetegészségügyi megközelítést 
határozottan támogatják a különböző szektorok és régiók. Egy ilyen megközelítés felismeri a 
gyermekek különleges igényeit, és hangsúlyozza a környezetegészségügy biológiai, szociális és 
politikai jelentőségét a gyermekek és a jövőbeli generációk szempontjából. A gyermekeket 
előtérbe helyező környezetegészségügyi megközelítés iránt megnyilvánuló széles körű támogatás 
a válaszadók körében a CEHAPE várható hasznosságára vonatkozó egyetértésben nyilvánult 
meg. Szinte mindenki egyetértett azzal, hogy egy ilyen terv hasznos lenne országuk számára. 
Összességében a válaszadók 94,2%-a nyilatkozott úgy, hogy a terv meglehetősen, vagy nagyon 
hasznos lenne, az egyetértő régiók legkisebb aránya 87,5% és 88,3% volt. 

Kiket célozzon a CEHAPE? 
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A válaszadókat arról is megkérdeztük, hogy mely csoportoknak kellene a Gyermek Környezet és 
Egészség Európai Cselekvési Terv jövőbeli célcsoportjainak lenniük. A mai gyermekeket 
nevezte meg elsődleges célcsoportnak a válaszadók 76,4%-a, az egyetlen eltérés a régiók szerinti 
válaszok esetében volt: a kelet-európai válaszadók 92,7%-a választotta a mai gyermekeket 
célcsoportnak, szemben a közép-európai válaszadók 53,3%-ával, és az északi országokban élő 
válaszadók 63,6%-ával. A jövő generációkat az összes válaszadó 71,2%-a említette, és nem 
mutatkozott szignifikáns eltérés a régiók, szektorok és szervezeti típusok között. 

Összességében a válaszadók 58,9%-a szerint a tervnek mindenkire ki kellene terjednie. A 
legnagyobb arányban a közép-ázsiai válaszadók feleltek így (92,3%). A helyi hatóságok és az 
NGO-k képviselőinek körülbelül 70%-a vélte úgy, hogy mindenkinek potenciális célnak kellene 
lennie, és az ezt válaszolók aránya a civil társadalmi szektorban is magas volt (68,9%), szemben 
a környezetvédelmi szektorral (61,1%), amelynél az egészségügyi szektor még kisebb 
arányszámot mutatott (46,0%). 

Végül célcsoportként a gyermekek szüleit megnevező válaszadók aránya 45% volt. A 
leggyakrabban ezt a célcsoportot választók a Kelet-Európában és Közép-Ázsiában élő válaszadók 
közül kerültek ki (58%), a legkevesebben pedig Közép-Európában, a balkáni államokban és az 
északi országokban szavaztak erre a célcsoportra (26%). Nem volt szignifikáns eltérés a 
szektorok és szervezeti típusok között. 

Bár a CEHAPE elsődleges célcsoportja tekintetében megfigyelhető némi eltérés a régiók közt, 
egyértelműen kitűnik az általános egyetértés abban, hogy a mai gyermekeknek kell lennie az 
elsődleges célcsoportnak, és határozott egyetértés mutatkozik a téren is, hogy a jövőbeli 
generációkat is elsődleges célcsoportnak kellene tekinteni. 

A különböző csoportokra gyakorolt hatás 

A válaszadókat megkérdeztük, hogy szerintük a Gyermek Környezet és Egészség Európai 
Cselekvési Terv egyes csoportok figyelmét vajon a gyermekek környezeti kockázatokkal 
szembeni védelmére irányítaná-e. Az összes válaszadó valamivel több, mint fele vélte úgy, hogy 
a politikusok figyelme a gyermekekre terelődne (53,6%), illetve, hogy a kormányzati szervek 
változtatnának nézeteiken (57,8%). A minisztériumokban dolgozó válaszadók mintegy 70%-a azt 
gondolta, hogy a politikusok és kormányzati szervek figyelme a gyermekekre terelődne. Az 
egészségügyi szektorba tartozó válaszadók körülbelül kétharmada (66%) szerint ez történne, a 
környezetvédelmi szektorban azonban már csak körülbelül a válaszadók 55%-a vélekedett így, 
míg a civil társadalmi szektorban 50%-uk. A Kaukázusban és Közép-Ázsiában gondolták úgy a 
legtöbben, hogy a terv nyomán a kormányzati szervek a gyermekekre összpontosítanák 
figyelmüket (több, mint 70%). 

Az összes válaszadó mintegy háromnegyede (75%) szerint az egészségügyi vagy 
környezetvédelmi szakemberek a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv 
hatására a gyermekeket helyeznék előtérbe. Az északi országokban válaszoltak a legkevesebben 
így (55,4%). 

Az összes válaszadónak mindössze körülbelül egyharmad (31%) vélte úgy, hogy az üzleti szféra 
és az ipar szereplői, a médiumok és a nem kormányzati szervezetek változtatnának a nézeteiken. 
Ezen a téren nem mutatkoztak eltérések a régiók véleményében. A civil társadalmi szektor várt 
legkevésbé változást az üzleti élet és az ipar szereplői körében (17,0%), illetve a médiumok 
esetében (23,9%). Az egészségügyi szektor esetében volt a legkevésbé valószínű, hogy a nem 
kormányzati szervek tekintetében vélemény változást várjanak el (24,4%). Érdekes eredmény, 
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hogy a helyi hatóságoknál dolgozó válaszadók esetében volt a legkisebb valószínűsége annak, 
hogy az üzleti élet vagy az ipar szereplői véleményének módosulását várják el (10,0%), de 
sokkal nagyobb arányban vélték úgy, hogy a médiumok esetében a figyelem a gyermekekre 
terelődik (83,3%). 

Az összes válaszadó körülbelül 60%-a gondolta úgy, hogy a gyermekek és fiatalok véleménye 
változna. Közép-Ázsiában volt a legmagasabb az ezt válaszolók aránya (83,3%), míg Nyugat-
Európában és az északi országokban a legalacsonyabb (49%). A helyi hatóságok ismét csak nagy 
arányban vélték úgy, hogy a gyermekek és fiatalok véleménye változna (75,0%). 

Az összes válaszadó háromnegyede azon a véleményen volt, hogy a nők társadalmi csoportjai a 
Gyermekek Környezetének és Egészségének védelmére irányuló Európai Cselekvési Terv 
hatására figyelmüket a gyermekekre összpontosítanák. Kelet-Európában volt a legmagasabb az 
ezt a választ adók száma (94,7%), Dél-Európában pedig a legalacsonyabb (59,6%). A szervezeti 
típusok közül az NGO-k válaszoltak a legnagyobb arányban így (87,4%). 

Összefoglalva, a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv várhatóan az 
egészségügyi és környezetvédelmi szakemberekre, és a női társadalmi csoportokra lesz a 
legnagyobb hatással, az üzleti és politikai körök véleményét azonban valószínűleg kevéssé fogja 
befolyásolni. 

 

 

Hasznosság és végrehajtás 

A különböző szektorok és szervezeti típusok rendkívül nagy arányban (92,3%) értettek egyet 
abban, hogy milyen mértékben lenne hasznos egy Gyermek Környezet és Egészség Európai 
Cselekvési Terv a környezet- és egészségvédelem szintjének javítása szempontjából. 
Ugyanakkor azonban arról már eltértek a vélemények, hogy hogyan lehetne egy ilyen 
nemzetközi akciótervet a legjobban végrehajtani. Nem meglepő, hogy a minisztériumok 
képviselői szavaztak legnagyobb arányban (67,0%) arra, hogy az ilyen terveket a meglévő 
kormányzati akcióterveken és stratégiákon keresztül kellene végrehajtani, míg az NGO-k 
leginkább arra szavaztak (83,2%), hogy nem kormányzati mechanizmusok, politikai 
kezdeményezések, partnerségi kapcsolatok és hálózatok révén kellene a tervet megvalósítani. A 
civil társadalom a nem kormányzati mechanizmusokat részesítette előnyben (75,3%), nagyobb 
arányban, mint az egészségügyi és környezetvédelmi szektor, akiknek véleménye arányaiban 
nem különbözött (57%). A civil társadalmi szektor a helyi folyamatokra szavazott (68,1%), 
amelyet az egészségügyi szektor nagyobb arányban választott (57,3%), mint a környezetvédelmi 
szektor (51,1%). Az egészségügyi szektor szívesebben látná a meglévő kormányzati 
akcióterveken és stratégiákon keresztül való végrehajtást (67,5%), mint a környezetvédelmi 
szektor, akiknek véleménye arányaiban nem tért el a civil társadalom véleményétől (45%). 

Környezetegészségügyi tájékoztatás, Budapest 2004 
A budapesti konferenciával szemben az is elvárás, hogy egyrészt jóváhagyjon egy sor indikátort, 
amelyek a környezetegészségügyi helyzet mérésére szolgálnak, másrészt kialakítson egy 
harmonizált megközelítést a környezetegészségügyi tájékoztatás terén. A különféle típusú 
környezetegészségügyi információk hasznosságára vonatkozó kérdésre az összes válaszadó 
megközelítőleg 75%-a adta azt a választ, hogy a környezeti veszélyforrásokkal szembeni emberi 



EUR/04/5046267/BD/5 
214. oldal 

 
 
 

 

expozícióra vonatkozó adatokat, és a környezeti veszélyeztető tényezők által okozott 
betegségekre vonatkozó adatokat meglehetősen gyakran, illetve nagyon gyakran használják fel a 
környezetegészségügyi politikai döntéshozáskor. Az emberi expozícióra vonatkozó adatok 
felhasználását a legnagyobb arányban a balti, nyugat-európai és északi országok válaszadói 
említették (90% vagy ennél magasabb), a legkevesebben pedig Közép-Ázsiában (42,3%). Az 
egészségügyi szektorba tartozók közül nyilatkoztak a legtöbben úgy, hogy az emberi expozícióra 
vonatkozó adatokat gyakrabban használják (84,6%), ezt követte a környezetvédelmi szektor 
(75,6%) és a civil társadalom (69,9%). A minisztériumok, kormányügynökségek és helyi 
hatóságok képviselői esetében nagyobb volt a valószínűsége ennek a válasznak (87% vagy 
magasabb), mint a tudósok (64,4%) és az NGO-k (60,9%) körében. 

Az összes válaszadó háromnegyede (74,2%) vélte úgy, hogy a környezeti veszélyeztető tényezők 
által okozott betegségekre vonatkozó adatokat felhasználják a politikai döntéshozás során. Az 
északi országok és a balkáni régió lakosai esetében volt a legvalószínűbb ez a válasz (több, mint 
87%-), a közép-ázsiaiak közt pedig a legkevésbé valószínű (37,5%). Az egészségügyi szektorba 
tartozók nagyobb arányban válaszoltak így (89,4%), mint a környezetvédelmi szektor dolgozói 
(75,0%), és a civil szektor esetében volt a legkisebb az ezt a választ adók aránya (60,8%). A helyi 
hatóságok, minisztériumok és ügynökségek majdnem valamennyi képviselője úgy vélte, hogy 
ezeket az adatokat felhasználják (több, mint 85%), míg az NGO-k képviselői kisebb számban 
vélekedtek így (40,4%). 

 

 

20. ábra Eszközök felhasználása a politikai döntéshozásban 

 
Az összes válaszadó mintegy 75%-a szerint a közvélemény szerepet játszik a 
környezetegészségügyi kérdésekre vonatkozó politikai döntéshozásban. Ezt a nézetet a 
legnagyobb arányban az északi országok és Nyugat-Európa válaszadói vallották (89%), a 
legkevesebben pedig Közép-Ázsiában vélekedtek így. A három szektor közt nem volt 
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véleményeltérés e téren. Szinte valamennyi helyi hatósági képviselő (93,3%) úgy gondolta, hogy 
a közvéleményt figyelembe veszik a környezetegészségügyi kérdésekre vonatkozó politikai 
döntések meghozásakor, míg a tudósoknak és az NGO-knak csak kétharmada (66%) értett ezzel 
egyet. 

Az összes válaszadó körülbelül 80%-a szerint a nemzetközi környezetvédelmi egyezményeket és 
szabályzatokat meglehetősen, vagy nagyon gyakran figyelembe veszik a környezetegészségügyi 
témájú politikai döntések meghozásakor. Ezt a nézetet a legtöbben a balti államokban, a balkáni 
régióban és az északi országokban vallották (több, mint 90%), a legkevesebben pedig Dél-
Európában (66%). Az egészségügyi szektor esetében nagyobb valószínűséggel kaptuk ezt a 
választ (90,7%), ezt követte a környezetvédelmi szektor (83,9%) és a civil társadalom (69,7%). A 
minisztériumok (93,9%) és ügynökségek (88,1%) szinte valamennyi képviselője egyetértett ezzel 
az állítással, míg az NGO-k képviselőinek csak kétharmada (66%). 

Konkrétabban az összes válaszadó mintegy 75%-a szerint az Európai Környezet és Egészség 
Miniszteri Konferenciák környezetegészségügyre vonatkozó döntéseit felhasználják a politikai 
döntéshozás során. Ezt a választ a legnagyobb arányban a balti és balkáni országok, Közép-
Európa és az északi országok válaszadói adták (több, mint 90%), a legkevesebben pedig Közép-
Ázsiában (50,0%). Az egészségügyi szektor és a környezetvédelmi szektor válaszadóinak 
megközelítőleg 80%-a vélte úgy, hogy a miniszteri konferenciák döntéseit felhasználják, míg a 
civil társadalmi szektorban ez az arány 68,7% volt. A minisztériumokban és ügynökségeknél 
dolgozó válaszadók esetében nagyobb volt a valószínűsége ennek a válasznak (86%), az NGO-k 
esetében kisebb (62,2%). 

Egy sor közös környezetegészségügyi indikátor várható hasznosságáról, amelyek a politikai 
döntéshozás során tájékozódási alapul szolgálnának, szinte valamennyi válaszadó (több, mint 
90%) úgy vélekedett, hogy a környezetegészségügyi kockázatokat és eredményeket mérő 
indikátorok nagyon, vagy némileg hasznosak lennének, és hogy az ilyen indikátorok 
meglehetősen vagy nagymértékben segítenék a kormányokat a környezetegészségügyi kérdések 
jobb kezelésében. E téren igen kevés eltérés mutatkozott a régiók, szektorok és szervezeti típusok 
véleménye között. 

A nemzetközi folyamatok hatásának átfogó értékelése 
Az utolsó kérdések a nemzetközi folyamatok átfogó értékelésére, és a környezetvédelmi és 
egészségügyi szektor kapcsolatára vonatkoztak. Az összes válaszadó valamivel kevesebb, mint 
60%-a szerint a környezetvédelmi és egészségügyi szektor közt javult az együttműködés az 
elmúlt tíz évben. A régiók és szektorok véleménye hasonló volt, a minisztériumok (76,8%) és a 
helyi hatóságok (71,0%) képviselői esetében valószínűbb volt ez a válasz, míg a tudósok és az 
NGO-k esetében kevésbé valószínű (49%). 

Az összes válaszadó körülbelül 80%-a szerint a nemzetközi folyamatok viszonylag jelentős, vagy 
nagyon jelentős mértékben befolyásolták a környezetvédelmi és egészségügyi szektor közti 
együttműködést. A legnagyobb arányban ezt válaszolók a balti, közép-ázsiai, balkáni és közép-
európai régióban élnek (valamennyi esetében 90% vagy ennél nagyobb), a legkevesebben pedig 
Nyugat-Európában és Dél-Európában vélekednek így (74%). Az egészségügyi és 
környezetvédelmi szektor egyaránt nagyobb valószínűséggel vélte úgy, hogy a nemzetközi 
folyamatok pozitívan befolyásolták a két szektor közti együttműködést (85%), a civil társadalmi 
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szektorban ez kevésbé volt valószínű (73,0%). A központi kormányzat képviselői vélekedtek a 
legnagyobb arányban így (89,7%), őket a tudósok követték (85,5%). 

 

21. ábra A nemzetközi folyamatok környezetre és egészségre gyakorolt hatása 

 
Az emberi egészséget az összes válaszadó 57,5%-a szerint gyakrabban használják fel 
környezetvédelmi intézkedések igazolására. E téren nem mutatkoztak különbségek a régiók és 
szektorok véleménye közt. A helyi hatóságok válaszadói nagyobb valószínűséggel állították ezt 
(76,7%), míg a tudósok (45,3%) és NGO-k (40,2%) esetében ennek a válasznak kisebb volt a 
valószínűsége. Az összes válaszadó 80%-a szerint a nemzetközi folyamatok meglehetősen nagy 
mértékben, vagy igen nagymértékben befolyásolták az egészség környezetvédelmi intézkedések 
igazolására való felhasználását. Szinte az összes válaszadó (90% vagy több) a balti országokban, 
Közép-Ázsiában, a balkáni régióban, és Közép-Európában úgy vélte, hogy a nemzetközi 
folyamatok befolyásolták az egészség környezetvédelmi intézkedések igazolására való 
felhasználását, míg ez az arány Kelet-Európában volt a legalacsonyabb (63,3%). Ezt a 
nemzetközi befolyást nagyobb arányban említették az egészségügy szektorban (86,7%) és a 
környezetvédelmi szektorban dolgozók (81,6%), mint a civil társadalmi szektor képviselői 
(68,2%). A minisztériumok és ügynökségek válaszoltak így a legnagyobb arányban (88%), az 
NGO-k képviselői pedig a legkevesebben (63,3%). 

Az összes válaszadó megközelítőleg 60%-a vélekedett úgy, hogy az elmúlt tíz év során az 
egészségvédelmi programokban nagyobb szerepet kaptak a környezeti tényezők. Ezt a 
legnagyobb arányban a közép-európai (79,3%) válaszadók állították, a legkevesebben pedig 
Közép-Ázsiában és Kelet-Európában (46%). Az egészségügyi szektor esetében nagyobb volt a 
valószínűsége ennek a válasznak (74,1%), ezt követte a környezetvédelmi szektor (63,1%), 
amelynél kisebb arányban válaszolt így a civil társadalmi szektor (46,2%). A minisztériumok, 
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ügynökségek és helyi hatóságok nagyobb valószínűséggel (több, mint 70%) állították azt, hogy a 
környezeti tényezőket jobban figyelembe veszik, szemben az NGO-kkal, ahol ez az arány 41,9%. 

Másrészt az összes válaszadó mintegy 80%-a azt válaszolta, hogy a nemzetközi folyamatok 
meglehetősen nagy, vagy igen nagy befolyást gyakoroltak a környezeti tényezők 
egészségvédelem terén való alkalmazásában bekövetkező változásra. Az ezt állítók aránya 
nagyon magas volt (90% feletti) a balti országokban, a balkáni államokban, Közép-Európában és 
Közép-Ázsiában. Nyugat-Európában volt a legkisebb a valószínűsége ennek a válasznak 
(64,2%). Az egészségügyi szektor válaszadói nagyobb valószínűséggel értettek egyet ezzel az 
állítással (86,4%), mint a környezetvédelmi szektorban dolgozók (80,8%), a civil társadalom 
esetében pedig ez az arány 73,4% volt. A minisztériumok, ügynökségek és helyi hatóságok 
nagyobb valószínűséggel nyilatkoztak úgy (88%), hogy a nemzetközi folyamatok meglehetősen 
nagy, vagy igen nagy befolyást gyakoroltak a környezeti tényezők egészségvédelem terén való 
alkalmazásában bekövetkező változásra. 

 

3.2.3. Következtetések 
A megállapítások a kifejezésre jutott konszenzus mértéke alapján is összefoglalhatók. 

A budapesti konferencia főbb várható eredményei tekintetében a támogatás egyértelmű. Szinte 
mindenki (90% felett) úgy nyilatkozott, hogy: 

  a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv hasznos lenne országa 
számára a környezet- és egészségvédelem általános szintjének javítása szempontjából. 

  a környezetegészségügyi kockázatokat és kimeneteket mérő közös indikátorok nagyon 
vagy némileg hasznosak lennének. Egy ilyen indikátor csoport lehetővé tenné a 
kormányok számára a környezetegészségügyi kérdések jobb kezelését. 

Az összes válaszadó legalább háromnegyede (75%) annak a véleményének adott hangot, hogy:  

  a szegények környezetegészségügyi védelmének mértéke az átlaghoz képest kisebb; 

  a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv célcsoportját a mai 
gyermekek kell hogy alkossák; 

  a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv következtében a 
környezetvédelmi szakemberek várhatóan nagyobb mértékben koncentrálnak majd a 
gyermekek védelmére; 

  a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv következtében a nők 
társadalmi csoportjai jobban koncentrálnak majd a gyermekek védelmére; 

  a környezeti veszélyeztető tényezőkkel szembeni emberi expozícióra vonatkozó 
adatokat meglehetősen vagy nagyon gyakran használják fel a környezetegészségügyi 
kérdésekre vonatkozó politikai döntések meghozásakor; 

  a környezeti veszélyeztető tényezők által okozott betegségekre vonatkozó adatokat 
meglehetősen vagy nagyon gyakran használják fel a környezetegészségügyi kérdésekre 
vonatkozó politikai döntések meghozásakor; 
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  a környezetegészségügyi vonatkozású politikai döntések során a közvéleményt 
meglehetősen gyakran, vagy nagyon gyakran figyelembe veszik; 

  a nemzetközi környezetvédelmi egyezményeket és szabályzatokat meglehetősen 
gyakran, vagy nagyon gyakran figyelembe veszik a környezetegészségügyi 
vonatkozású politikai döntések során; 

  a miniszteri konferenciák környezetegészségügyi döntéseit meglehetősen gyakran, vagy 
nagyon gyakran figyelembe veszik a környezetegészségügyi vonatkozású politikai 
döntések során; 

  a környezettel és egészséggel kapcsolatos nemzetközi folyamatok meglehetősen 
jelentős vagy nagyon jelentős mértékben befolyásolták a környezetvédelmi és 
egészségügyi szektor együttműködését; 

  a környezettel és egészséggel kapcsolatos nemzetközi folyamatok meglehetősen 
jelentős vagy nagyon jelentős mértékben befolyásolták az egészség felhasználását a 
környezetvédelmi intézkedések igazolására; 

  a környezettel és egészséggel kapcsolatos nemzetközi folyamatok az elmúlt tíz évben 
befolyásolták a környezeti tényezők egészségvédelmi programokban való figyelembe 
vétele terén tapasztalható változást. 

Az összes válaszadó körülbelül kétharmada (legalább 64%) úgy vélte, hogy: 

  a környezeti tényezők okozta egészség problémák nyilvánosság előtti megvitatására az 
elmúlt öt évben gyakrabban került sor; 

  az emberek meglehetősen vagy nagyon nagy arányban tudatában vannak annak, hogy 
joguk van egészséges környezetben élni; 

  az emberek tudnak olyan esetekről, amikor egyének egészséges környezethez való jogát 
megsértették; 

  az emberek tudnak arról, hogy országuk rendelkezik egy nemzeti 
környezetegészségügyi akciótervvel; 

  amennyiben létezik NEKAP, a terv következtében javul a környezetvédelmi és 
egészségügyi szektor közti együttműködés; 

  a környezetvédelmi követelményeket meglehetősen vagy nagyon nagymértékben 
figyelembe veszik a közlekedéspolitikai döntések meghozásakor; 

  a közlekedés egészségre gyakorolt hatása az elmúlt öt évben erősödött; 

  a közlekedés környezetre gyakorolt hatása az elmúlt öt évben erősödött; 

  határozottan egyetért azzal, hogy a környezeti kockázati tényezők a gyermekek 
egészségét másféleképpen veszélyeztetik, mint a felnőttekét; 

  a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv a jövő generációit (pl. 
mostantól számítva 25 évvel későbbi generációkat) kellene megcéloznia; 

  a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv következtében a 
szakemberek várhatóan jobban koncentrálnak majd a gyermekek védelmére; 
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  a gyermekek egészségének és a környezetnek a javítására irányuló nemzetközi 
akciótervet legjobban nem kormányzati mechanizmusok, például politikai 
kezdeményezések, partnerségi kapcsolatok és hálózatok révén lehetne végrehajtani. 

A véleményeltérések jellemző mintázatai 

A régiók közti főbb véleményeltérések tekintetében gyakran az északi és balti országok alkotják 
az egyik végletet, amelyekhez néha csatlakozik a balkáni régió, a másik végletet pedig a 
Kaukázus és Közép-Ázsia, egyes esetekben Kelet-Európával együtt. Alkalmanként Közép-
Európa vagy Dél-Európa is a szélsőséges véleményt alkotók táborához csatlakozik. 

A civil társadalom véleménye szignifikánsan eltér az egészségügyi és a környezetvédelmi szektor 
véleményétől a 76 tétel közül 39 esetében, azaz az esetek 51,3%-ban. 28 kérdés esetében az 
egészségügyi szektor nagyobb arányban szavazott a kérdés mellett, mint a környezetvédelmi 
szektor, és 11 kérdés esetében pedig az összes válaszadó közül a legnagyobb arányban. Az 
egészségügyi szektor a környezetvédelmi szektornál nagyobb arányban szavazott 22 kérdés 
mellett, míg a környezetvédelmi szektor 12 esetben szavazott nagyobb arányban, mint az 
egészségügyi szektor. 

A nem kormányzati szervezetek a többi szervezeti típushoz képest szignifikánsan eltérő 
véleménnyel rendelkeztek 29 tétel esetében, és a tudósokkal/kutatókkal együtt további öt kérdés 
tekintetében. Az NGO-k 19 kérdés esetében szavaztak a legkisebb arányban, és a 
tudósokkal/kutatókkal együtt további három kérdésben. Az NGO-k 10 esetben szavaztak a 
legnagyobb arányban, és további két kérdés tekintetében a tudósokkal/kutatókkal együtt. A 
minisztériumok képviselőinek véleménye 12 tétel tekintetében mutatott szignifikáns eltérést, 11 
esetben nagyobb arányban, egyszer kisebb arányban szavaztak. Végül a helyi hatóságok hatszor 
szavaztak jelentősen nagyobb arányban valami mellett az egyéb szervezeti típusoknál. 

 
2. Összefoglalva az európai Környezet és Egészség folyamat értékelése megerősítette, hogy a 
környezet és egészség miniszteri konferenciák pozitív hatást gyakoroltak a nemzeti szintű 
szakmapolitikákra és folyamatokra. A folyamat maga sikeresen elősegítette a környezetvédelmi 
és egészségügyi szektor együttműködését, valamint az egészség környezetvédelmi intézkedések 
igazolására való felhasználását, valamint azt, hogy az egészségvédelmi programokba beépüljön a 
környezeti kockázati tényezők tanulmányozása. Ennek eredményeként a környezeti kockázati 
tényezők okozta egészségi problémák jobban tudatosultak az emberekben. A miniszteri 
konferenciák abból a szempontból is hasznosnak bizonyultak, hogy politikai iránymutatást és 
ismereteket biztosítottak különböző témakörökben, elősegítették a hálózatépítést és az 
információcserét. Különösen a londoni konferencia eredményeként elmélyült az együttműködés 
a környezetvédelmi, egészségügyi és közlekedési szektor között, és közös intézkedésekre is sor 
került. Mindazonáltal kitűnt, hogy általában véve a folyamat hatékonyabbnak bizonyult a 
környezetvédelmi, mint az egészségügyi aspektusok kezelése terén, valamint, hogy nem vonta be 
a közös környezetegészségügyi intézkedésekbe kellő mértékben a többi gazdasági szektort. 
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Függelék 1. táblázat Hozzárendelhető halálozás (halálesetek száma) kockázati tényezők, nem 

és mortalitási réteg szerint az EVSZ Európai Régiójában,a 2000-benb 

 Mortalitási réteg 

 

Nagyon alacsony 
gyermek, 

nagyon alacsony 
felnőtt 

Alacsony gyermek,
Alacsony felnőtt 

Alacsony 
gyermek, 

magas felnőtt 

  Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

Összese
n 

 (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) 
Környezeti kockázatok        

Nem biztonságos víz, csatornázás 
és higiéné   0  1  8  7  1  1  18 

Városi levegőszennyezettség   12  11  20  18  22  24  107 
Beltéri füst szilárd tüzelőanyagok 

égetéséből   0  0  8  9  1  3  21 
Ólom expozíció   4  2  15  8  26  13  68 
Éghajlatváltozás  0  0  0  0  0  0  0 

Foglalkozási kockázatok         
Baleseti kockázati tényezők  4  0  5  0  15  1  25 
Karcinogének  16  3  8  1  16  3  47 
Lebegő részecskék   13  3  6  0  12  1  35 
Ergonómiai terhelő tényezők  0  0  0  0  0  0  0 
Zaj  0  0  0  0  0  0  0 

Összes környezeti és foglalkozási 
kockázat           321 
a Lásd a tagállamok felsorolását EVSZ régió és mortalitási réteg szerint 
b A táblázatban szereplő bármely kockázati tényező csoport összeadódó hatásai gyakran gyengébbek, mint 
különálló hatásaik összege. 
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Függelék 2. táblázat Hozzárendelhető funkcióvesztéssel korrigált életévek (DALY) kockázati tényezők, nem és mortalitási réteg szerint 
az EVSZ Európai Régiójában,a 2000-benb 

 Mortalitási réteg 

 
Nagyon alacsony gyermek, 

nagyon alacsony felnőtt 
Alacsony gyermek, 

Alacsony felnőtt 
Alacsony gyermek,

magas felnőtt 
  Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

Összesen 

 (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) 
Környezeti kockázatok         

Nem biztonságos víz, csatornázás és 
higiéné  33  33  287  262  64  57  736 

Városi levegőszennyezettség   91  60  197  141  217  153  859 
Beltéri füst szilárd tüzelőanyagok 

égetéséből  0  0  233  244  18  49  544 
Ólom expozíció   75  43  304  189  424  211 1 246 
Éghajlatváltozás   1  2  5  5  2  2  17 

Foglalkozási kockázatok         
Baleseti kockázati tényezők  180  22  243  19  495  41 1 000 
Karcinogének  131  21  82  12  166  31  443 
Lebegő részecskék   140  42  79  6  132  10  409 
Ergonómiai terhelő tényezők  21  11  18  12  21  14  97 
Zaj  117  47  92  50  136  92  534 

Összes környezeti és foglalkozási 
kockázat          5 885 
a Lásd a tagállamok felsorolását EVSZ régió és mortalitási réteg szerint 
b A táblázatban szereplő bármely kockázati tényező csoport összeadódó hatásai gyakran gyengébbek, mint különálló hatásaik 
összege. 
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Függelék 3. táblázat Hozzárendelhető életév veszteség (YLL) kockázati tényezők, nem és mortalitási réteg szerint az EVSZ Európai 
Régiójában,a 2000-benb 

 Mortalitási réteg  

 

Nagyon alacsony 
gyermek, 

nagyon alacsony felnőtt 

Alacsony gyermek, 
alacsony felnőtt 

Alacsony gyermek, 
magas felnőtt 

  
Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

Összesen 

 (000) (000) (000) (000) (000) (000) (000) 
Környezeti kockázatok         

Nem biztonságos víz, csatornázás és 
higiéné  3  4  247  223  39  30  546 

Városi levegőszennyezettség   73  44  170  118  191  129  725 
Beltéri füst szilárd tüzelőanyagok 

égetéséből  0  0  224  211  16  24  475 
Ólom expozíció   40  14  180  81  316  122  753 
Éghajlatváltozás   0  0  4  3  1  1  9 

Foglalkozási kockázatok         
Baleseti kockázati tényezők   88  6  117  8  335  22  576 
Karcinogének  126  20  80  12  162  30  430 
Lebegő részecskék   60  11  45  2  90  3  211 
Ergonómiai terhelő tényezők  1  0  0  0  1  0  2 
Zaj  0  0  0  0  0  0  0 

Összes környezeti és foglalkozási 
kockázat          1 219 
a Lásd a tagállamok felsorolását EVSZ régió és mortalitási réteg szerint 
b A táblázatban szereplő bármely kockázati tényező csoport összeadódó hatásai gyakran gyengébbek, mint különálló hatásaik 
összege. 
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Függelék 4. táblázat Hozzárendelhető halálozás (halálesetek száma) kockázati tényező  

és nem szerint a fejlett országokban, 2000-bena 

 (AMR-A, EUR-A, EUR-B, EUR-C, WPR-A) 
  Férfiak Nők Mindkét nem 

 (000) (000) (000) 
Környezeti kockázatok     

Nem biztonságos víz, csatornázás és 
higiéné  10  10 20 

Városi levegőszennyezettség   78  76 154 
Beltéri füst szilárd tüzelőanyagok 

égetéséből  9  13 22 
Ólom expozíció   49  23 72 
Éghajlatváltozás   0  0 0 

Foglalkozási kockázatok    0 
Baleseti kockázati tényezők   28  2 30 
Karcinogének  54  11 65 
Lebegő részecskék   43  7 50 
Ergonómiai terhelő tényezők  0  0 0 
Zaj  0  0 0 

Összes környezeti és foglalkozási 
kockázat     413 
a A táblázatban szereplő bármely kockázati tényező csoport összeadódó hatásai gyakran 
gyengébbek, mint különálló hatásaik összege. 
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Függelék 5.1. táblázat Kiválasztott populáció hozzárendelhető arányszámok kockázati tényező, nem és fejlettségi szint szerint 

Környezeti kockázatok 
AMR-A, EUR-A, EUR-B, EUR-C, WPR-
A 

  Férfiak Nők 
Egészségtelen víz, csatornázás és 

higiéné    
Hasmenéses megbetegedések 80% 80% 

Városi levegőszennyezettség   
Szív- tüdő betegségekb 2% 2% 
Légúti fertőzések  0% 1% 
Légcső-, hörgő-, tüdőrák 3% 3% 

Szilárd tüzelőanyagok égéséből 
származó beltéri füst    

Krónikus obstruktív tüdőbetegség 1% 4% 
Alsó légúti fertőzések  10% 11% 
Légcső/hörgő/tüdőrák 0% 0% 

Ólom expozíció    
Agyér betegségek  4% 2% 
Magasvérnyomásos szívbetegség  6% 3% 
Ischaemiás szívbetegség 3% 1% 
Egyéb szív- és érrendszeri 

megbetegedések 1% 0% 
Éghajlatváltozás    

Hasmenéses megbetegedések 1% 1% 
Malária 1% 0% 
Egyéb nem szándékos sérülések 0% 0% 
Protein-energia alultápláltság 0% 0% 

a A táblázatban szereplő bármely kockázati tényező csoport összeadódó hatásai gyakran gyengébbek, mint különálló hatásaik összege. 
b Kiválasztott szív- és érrendszeri és tüdőbetegségek 
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Függelék 5.2. táblázat Kiválasztott populáció hozzárendelhető arányszámok kockázati tényező, nem és fejlettségi szint szerint 

 

Foglalkozási kockázatok 
AMR-A, EUR-A, EUR-B, EUR-C, WPR-

A 
  Férfiak Nők 

Baleseti kockázati tényezők    
Fulladások  1% 0% 
Esések 12% 2% 
Tüzek 2% 0% 
Gépjármű balesetek 5% 1% 
Mérgezések 1% 0% 

Karcinogének   
Leukémia  3% 3% 
Egyéb rosszindulatú daganatok  1% 1% 
Légcső/hörgő/tüdőrák 12% 5% 

Lebegő részecskék    
Krónikus obstruktív tüdőbetegség  12% 5% 

Ergonomikus terhelő tényezők    
Deréktáji hátfájdalom 39% 29% 

Zaj   
Süketség 16% 8% 
      

a A táblázatban szereplő bármely kockázati tényező csoport összeadódó hatásai gyakran 
gyengébbek, mint különálló hatásaik összege. 
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