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1. Általános áttekintés és időszerű feladatok 
Az európai országok környezetvédelmi és egészségügyi miniszterei 1989-ben fogalmazták 
meg és írták alá az Európai Környezet- és Egészség Kartát. A környezet romló állapota, a 
környezetszennyezés okozta károk, az ipari katasztrófák tanulságai arra ösztönözték a 
szakembereket, a politikusokat és a döntéshozókat, hogy egészségügyi megelőzési 
rendszereiket és a környezetvédelmi felügyeletet, ellenőrzést összehangolják és együttesen 
integrálják a környezetegészségügyi elveket a termelő és szolgáltató ágazatok fejlesztési 
politikájába és programjaiba. 

Magyarországon a rendszerváltás - a piacgazdasággal kapcsolatos életmód és fogyasztási 
szokások, az új tulajdonosi viszonyok, az adóság-teher, a szűkös források, az általános 
túlterheltség - nem csökkentette egészségügyi vonatkozásban a lakosság sérülékenységét. A 
rendszerváltás ugyanakkor nem rengette meg sem az egészségügyi gyógyító, sem a megelőző 
intézményrendszert. Az 1991-ben elfogadott XI. törvény az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról a szélesebb népegészségügyi tevékenységi feladatkörbe beemelte a 
közegészségügyi, a hagyományos településegészségügyi feladatokat, a levegő-, víz- és 
talajhigiénés laboratórium ellenőrző és felügyeleti munkát, valamint a 
környezetepidemiológiát. A törvény az ÁNTSZ feladatává tette az emberi szervezettel 
közvetlenül, vagy közvetetten érintkezésbe kerülő környezeti tényezők lakosság egészségére 
gyakorolt hatásainak vizsgálatát. E feladatkörében az ÁNTSZ különös figyelmet fordít az 
egészségkárosodások kialakulásának megelőzésére, valamint az egyének, a közösségek és az 
utódnemzedékek zavartalan fejlődését garantáló környezeti feltételek biztosítására. Ennek 
érdekében intézkedik a környezetegészségügyi követelmények érvényre juttatása, valamint a 
környezeti ártalmak megelőzését szolgáló felvilágosító tevékenység irányítása során. Az 
általános prevenciós tevékenység keretében a környezetegészségügy szervezi az egészséges 
környezet kialakításával kapcsolatos feladatokat és szakmai felügyeletet. Ez a rendkívül 
összetett feladat elsősorban a természetes és az épített, valamint a társadalmi-szociális 
környezet és az emberi egészség kapcsolatára terjed ki. A tevékenység fő célja az emberi 
egészség védelme érdekében a lakókörnyezet káros hatásainak  

  azonosítása,  
  az expozíció (kitettség) vizsgálata, mérése, modellezéssel történő előrejelzése,  
  a környezeti ágensek dózis- válasz (toxikometriai) elemzése,  
  és mindezek figyelembe vételével az egészségkockázat jellemzése és elemzése. 

E sokrétű tevékenység magában foglalja a higiénés határértékek, az elviselhető (tolerábilis) 
expozíció mértékének tudományos vizsgálatát és megállapítását, a környezetegészségügyi 
helyzet értékelését.  

A környezet-egészségügy átfogó értelmezése bizonyos korlátozásokat igényel és a jelen 
tanulmányban az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

  környezet-egészségügy alatt a természetes és épített környezet hatásait elemezzük, a 
társadalmi/gazdasági, a szociális és pszicho-szociális tényezők nélkül,  

  a lakosság egészségi állapotát leginkább befolyásoló tényezőkkel, nevezetesen a 
táplálkozással és az életmódbeli szokásokkal (dohányzás, alkohol, stb.) nem 
foglalkozunk,  



  az egészségi állapot jellemzésére a halálozás és a várható élettartam változásait 
alkalmazzuk. Ennek az az oka, hogy az egészségi állapot jellemzésére a 
legmegbízhatóbb adatok a halálozási mutatók. Itt figyelembe kell venni, hogy a 
halálozás egyrészt évtizeddel, évtizedekkel korábban kezdődő hatások, tényezők 
eredménye, így a következtetések levonásában ezt figyelembe kell venni. Másrészt a 
bekövetkezés idejében az egészségügyi ellátás is nagy szerepet játszik. 

A környezeti kockázatok kezelése, a megfelelő intézkedések meghozatala és az ellenőrzés 
több tárcát érintő feladat. Magyarországon az egészségügyi tárcához tartózó intézmények 
környezetegészségügyi tevékenysége elsősorban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat (ÁNTSZ) központi (Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Közegészségügyi 
Központ) és területi (az ÁNTSZ megyei intézetei) intézményeihez kapcsolódik. Az 
intézményrendszert tovább erősítette a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 
részeként 1998-ban megalakított Országos Környezetegészségügyi Intézet.  

Ez a szubszidiaritás elvét követő, de centralizált felépítésű szolgálat tette lehetővé, hogy a 
lakosság egészségét közvetlenül veszélyeztető esetekben gyors, adekvát, kvantitatív 
egészségkockázat elemzésen alapuló intézkedések szülessenek. 

A nagyüzemi ipari és mezőgazdasági termelés drasztikus visszaesésével megváltozott a 
környezeti levegő, víz és talajszennyezés mértéke és jellege, valamint számos súlyosnál 
súlyosabb környezetszennyezési esetre derült fény. A korszerűtlen termelési berendezések, 
elavult technológiák, valamint felhagyott termelési és katonai tevékenységek következtében a 
hátrahagyott - többnyire láthatatlan - talaj és talajvíz szennyezések óriási kihívást jelentettek a 
környezetegészségügyi szakembereknek, a hatóságoknak és jogalkotóknak egyaránt, nem 
beszélve arról a költség teherről, amit a kárenyhítésre, a kármentesítésre kellett/kell fordítani. 
A környezetvédelmi szervezetekkel együttműködve, a környezeti és humán egészségkockázat 
felmérésére útmutatót adtak ki a hatósági, tulajdonosi és vállalkozói szféra számára, hogy 
egységes szakmai követelmények érvényesüljenek, az ellenőrizhetőség biztosított legyen és 
gondoskodni lehessen a kockázat közlés révén a probléma-kezelés nyilvánosságáról. 

Az ÁNTSZ probléma-érzékeny területi szerveinek és a kutatási eredmények gyakorlati 
felhasználásának legjobb módját kereső országos intézetei közötti szoros együttműködés 
vezetett el a környezetepidemiológiai vizsgálatok kiterjesztéséhez, a környezeti 
hatásvizsgálatokban a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatások orvos-szakmai 
elemzéséhez. 

Az ÁNTSZ szervezettsége adott intézményi keretet, szakembereket és professzionális 
hozzáértést a nemzeti környezetvédelmi program részeként, de önálló programként parlamenti 
határozattal megerősített átfogó, nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram (NEKAP) 
kialakításához és végrehajtásához, amelyet Magyarország a WHO és a pán-európai 
környezetegészségügyi miniszteri konferenciák ajánlásaként Európában az elsők között 
indított 1997-ben.  

A NEKAP révén a környezetegészségügy jelentős eredményeket ért el elsősorban a 
környezeti káros tényezők azonosításában, az egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatások 
feltárásában, a megelőzés lehetőségeinek kidolgozásában. A NEKAP eredményességét 
fokozta jó kapcsolatai a környezetszennyezés káros hatásainak csökkentését szolgáló más 
országos programmal (pl. az Országos Ivóvízminőségjavító programmal, az 
Élelmiszerbiztonsági programmal, az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal). A 



program végrehajtása során élénk együttműködés alakult ki a társtárcák, elsősorban a 
környezetvédelem munkatársaival, igaz, a szükségesnél visszafogottabb volt a kapcsolat más 
ágazatok szakmai szervezeteivel, a civil szervezetekkel, a közvéleményt formáló médiával. 

A NEKAP keretében végzett laboratóriumi vizsgálatok, felmérések, módszerfejlesztések, 
környezet-epidemiológiai elemzések és kutatási eredmények szilárd szakmai alapot képeznek 
a légszennyezettséggel összefüggő betegségek megelőzésére, az egészséges ivóvíz 
biztosítására, a víz által közvetített betegségek visszaszorítására, a lakótéri/lakóbelsőtéri 
környezet lehetséges káros hatásainak csökkentésére, a szennyezett talajból, talajvízből eredő 
kockázatok mérséklésre irányuló további munkákhoz. 

A hazai környezetegészségügy fejlődését ösztönözték a hazai tudományos társaságok, 
mindenek előtt a Magyar Higiénikusok Társasága és a Népegészségügyi Tudományos 
Társaság rendezvényeikkel, állásfoglalásaikkal, továbbá az Egészségügyi Tudományos 
Tanács a tudományos kutatások támogatásával valamint az Országos Környezetegészségügyi 
Intézet széleskörű nemzetközi két- és sokoldalú kapcsolatai. 

Az 1990-es évek közepétől a hazai felsőoktatási rendszerben is önálló diszciplinaként oktatják 
a környezetegészségügyet nemcsak az orvosi egyetemeken, hanem a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási 
Karán a nappali és posztgraduális levelező hallgatóknak. 

A környezetegészségügy eredményei nyertek megerősítést abban, hogy az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény önálló fejezetben rögzíti a környezetegészségügy feladatait, 
amelyek korszerű, az EU joganyagaival harmonizált szabályozást feltételeznek, korszerű 
laboratóriumi infrastruktúrát és hatósági felügyeletet igényelnek. Ebben az irányban kezdte 
meg az egészségügyi tárca az ÁNTSZ által elnyert PHARE támogatásból a levegő minőség 
mérőhálózat korszerűsítést. A fejlesztés jelenleg is folyik, de már a Környezetvédelmi Tárca 
finanszírozásával és koordinálásával. A hatályos rendelkezések értelmében az ÁNTSZ 
feladatkörébe tartozik a légszennyezettség rendszeres közegészségügyi értékelése az 
egészségügyi határértékek figyelembe vételével. A környezetegészségügy vizsgálja a 
légszennyezettség lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatását.  

A lakosság egészségét az ivóvíz és a természetes fürdővizek minősége jelentősen 
befolyásolja. Az ivóvízminőségre vonatkozó 2001. évi kormányrendelet tételesen felsorolja 
azokat a településeket, ahol a vízminőségi problémákat megadott határidőre (2009 vége) fel 
kell számolni. Jelenleg mintegy 1300 településen nem teljesülnek az ivóvízminőségi 
követelmények minden tekintetben. Ezek nagyrésze azonban nem jelent egészségügyi 
kockázatot (pl. ammónium, vas, mangán, keménység, össz-szervesanyag tartalom), 
szakmailag esztétikai problémaként tartják számon. A minőségi követelményeknek való nem 
megfelelés természetesen nem mentesít az alól a kötelesség alól, hogy a tervezett határidőkre 
ezeket is fel kell számolni. 

A környezetegészségügyi szolgálat felelős a fürdőhelyek vízminőségi követelményeinek 
teljesüléséért. A hazai gyakorlatban új fogalomként jelent meg, hogy nemcsak az 
önkormányzat, vagy más üzemeltetők által kijelölt helyek, hanem minden a lakosság által 
hagyományosan és jelentős számban fürdőzés céljára használt hely is fürdőhelynek számít. A 
hazai természetes fürdőhelyek vízminősége alapján elsősorban a tavak, tározók és holtágak 
alkalmasak fürdésre.  



A hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény felhatalmazása alapján az 
egészségügyi miniszter rendeletben szabályozta a humán gyógyszerek és csomagolásuk 
hulladékkezelését és az egészségügyi hulladékkezelést, valamint a települési szilárd és 
folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket.  

Aktuális környezetegészségügyi feladatok 

Az ÁNTSZ megváltozott levegőhigiénés feladatköre alapján végzi az országos hálózat által le 
nem fedett lakóterületeken a levegőminőség egyedi mérését és értékelését, valamint a zárt 
terek (lakóbelső terek) levegőminőség vizsgálatát. Kiemelt feladatként kezelik a 
levegőminőség egészségre gyakorolt hatásának elemzését.  

Az egyik legfontosabb vízhigiénés feladat az Országos Ivó- és Fürdővízminőségi 
Adatgyűjtési és Felügyeleti rendszer kiépítése. Az ÁNTSZ vízminőségi laboratóriumai 
egységes vizsgálati és dokumentációs rendszere teszi lehetővé, hogy az ország 
vízminőségének ellenőrzése az összes vízmintavételi helyre és szolgáltatóra vonatkozóan 
megvalósuljon és a szennyeződések észlelését követően gyors reagálással beavatkozás 
történjen. Fontos feladat a vízszolgáltatók önellenőrző vizsgálati adatainak integrálása az 
országos adatbázisba. A vízminőségi adatgyűjtő és felügyeleti rendszer szolgáltat alapot a 
megelőzés rövid és hosszútávú higiénés tervezéséhez és ez teszi lehetővé a korrekt lakossági 
és szakmai tájékoztatást. 

További feladatot jelent a használni kívánt vízkezelési, és fertőtlenítési technológiák higiénés 
minősítése, illetve újra minősítése. A közegészségügyi kockázat csökkentése érdekében 
különös figyelmet kell fordítani a másodlagos kémiai (klórozási melléktermék képződés, nitrit 
képződés) és mikrobiális biofilm szennyezettség (íz- és szagrontó, nitrifikáló baktérium 
kolonizáció) kialakulásának megelőzésére. A kioldódási eredetű kémiai vízminőség romlás és 
az érzékszervi panaszok megelőzése érdekében folytatni szükséges az ivóvíz és fürdővíz 
ellátásban használt szerkezeti anyagok, bevonatok, szűrő anyagok migrációs vizsgálatát, 
továbbá vegyszerek minőségvizsgálati módszereinek és a higiénés minősítésnek a fejlesztését.  

Teljessé kell tenni a természetes fürdőhelyek nyilvántartásba vételét. A fürdőhely használók 
egészségkockázatának becslése további fejlesztéseket igénylő feladat. Hasonló munkát jelent 
a termálvizes, ásvány és gyógyvizes és egyéb medencés fürdők, a rekreáció higiénés 
vízminőségi felügyeleti rendszerének működtetése.  

Folytatják a nem közüzemi ivóvizek (egyedi vízszolgáltatók) reprezentatív felmérését. A 
magán kutak vízminőség vizsgálata azokon a településeken indokolt, ahol a közüzemi 
vízellátás igénybe vétele az átlagosnál kisebb mértékű.  

A nagykiterjedésű használati melegvíz ellátó rendszereknél (kórházak, központi 
klímaberendezések, ipari hűtőtornyok, bevásárló központok) legionellózis veszélyforrásának 
felmérése és felügyeleti rendszerének felállítása új feladatként jelenik meg.  

Sajátos vízhigiénés követelmények jelennek meg az élelmiszerbiztonsági feladatok között is 
az élelmiszerek előállításánál használt vezetékes vizek minőségének értékelése során. A 
jelentési kötelezettség alá eső vízvizsgálati és minőségjavító programok magas szintű, 
laboratóriumi kiszolgálását, mikrobiológiai, molekuláris biológiai és biokémiai fejlesztést és 
bővítést igényelnek. 



Hangsúlyozni kell, hogy nemcsak a hulladékkezelés és talajvédelem szempontjából, hanem 
környezetegészségügyi szempontból is fontos a régi, lezárásra kerülő hulladék lerakók 
vizsgálata, és ezzel kapcsolatban a lerakók által okozott talaj és talajvíz elemzése, a 
lerakókban keletkező gázok meghatározása. A hulladéklerakókból a levegő, a talajvíz 
szennyezés elérheti a lakott területeket is.  

A környezeti hatástanulmányok jobbára nem tartalmaznak érdemi elemzést adott 
beruházásnak, tervezett létesítménynek az érintett lakosság egészségi állapotára gyakorolt 
hatásáról. Az új szakmai követelmények nagyobb hangsúlyt fektetnek - a hagyományos 
egészségügyi műszaki szempontok mellett – a környezetegészségügyi hatásvizsgálatokra, a 
lakosság egészségkockázatának kvantitatív becslésére. Ezek gyakorlatba való átültetése az 
egyik legsürgősebb környezetegészségügyi feladat. 

A kiadványban bemutatott környezetegészségügyi helyzet javítására további erőfeszítések 
szükségesek annak érdekében, hogy  

  a várható élettartam növekedjen,  
  az elkerülhető halálozások csökkenjenek,  
  az egészség, mint érték és életcél tudatosodjon minél szélesebb körben,  
  az egészségben eltöltött életévek száma emelkedjen,  
  a környezet-egészségügy területén prioritások támogatásával előrelépést lehessen 

elérni 
a környezeti terhelésből eredő megbetegedések kockázatának csökkentésében és a 
környezeti eredetű egészségkockázatok minimalizálásában.  

Ennek érdekében erőfeszítéseket kell tenni  
i.) a kiemelt jelentőségű betegségteher (a légúti megbetegedések, beleértve az 
asztmát és az allergiát; az idegrendszeri fejlődési rendellenességek és a 
gyerekkori rák) csökkentésére,  
ii.) a fémek, perzisztens szerves szennyezők, a dioxinok valamint az endokrin 
diszrupterek biológiai monitorozásának kiterjesztésére,  
iii.) a környezetegészségügyi kutatások erősítésére. 

A környezet és az egészség közötti komplex kapcsolatok elemzése, az ok-okozati 
összefüggések megállapítására irányuló munka során prioritásként kezelendő  

  az egészséges ivóvízhez való hozzájutás mindenki számára valamint a természetes 
fürdő vizek minőségének ellenőrzése és javítása,  
hogy meg lehessen előzni illetve csökkenteni a víz útján terjedő hasmenéses 
megbetegedéseket és más kedvezőtlen egészségre gyakorolt hatást;  

  az egészséget támogató települési környezet, a lakás és az egészség viszonyának 
elemzése,  
hogy meg lehessen előzni illetve csökkenteni a gyerekkori baleseteket, sérüléseket és a 
testmozgás hiányából eredő megbetegedéseket;  

  a légúti megbetegedések csökkentése, a lakótéri levegő minőségének javítása,  
hogy meg lehessen állítani illetve visszafordítani az asztmás, allergiás 
megbetegedések számának emelkedését;  

  a vegyi anyagok, káros környezeti ágensek expozíciója okozta egészségkárosodás 
csökkentése, 
hogy minimálisra lehessen csökkenteni a lakossági vegyi kockázatokat. 



A fentiekből is érzékelni lehetett, hogy a sokféle környezeti hatás nem egyformán éri 
lakosságot, így a fokozott expozíció területi megoszlása, a hatások területi elemzése, a 
környezeti hatások epidemiológiai és térinformatikai értékelése elengedhetetlen a káros 
környezeti hatások csökkentéséhez, kiküszöböléséhez. 

Korunk egyik legmarkánsabb kihívása, hogy a kormányok, az intézmények, a kutatók és a 
hatóság, a civil szervezetek mennyiben képesek egyidejűleg és összefüggéseiben fejleszteni a 
természeti, környezeti, gazdasági és emberi erőforrásokat. A lakosság egészsége mindezek 
metszéspontja. Ezért kell további erőfeszítéseket tenni a környezetegészségügyi 
együttműködés országos, regionális és helyi szintjein az önkormányzatok, a gazdasági 
szereplők és a civil szféra bevonására. Ez a megközelítés segítheti azt, hogy megalapozott 
véleményt lehessen mondani a környezetpolitikai döntések lakosság egészségi állapotát érintő 
társadalmi hatásáról. 



 

2. A lakosság egészségi állapota és a környezeti állapot 
közötti összefüggések 
Ma már széles körben ismert tény, hogy a magyar lakosság egészségi állapotának romlása az 
utóbbi évtizedekben olyan mértéket ért el, hogy a hazai halálozás legfontosabb mutatószámai 
Európában a legkedvezőtlenebbek.  

A demográfiai paraméterek is rendkívül kedvezőtlenek; a lakosság száma folyamatosan 
csökken, amennyiben ez a tendencia folytatódik   a népesség előreszámításoknak 
megfelelően   a lakosságszám hamarosan 10 millió alá csökken, 2020-ban a népesség 
lélekszáma 8%-kal lenne kevesebb mint 1993-ban. Ennek hátterében egyrészt a csökkenő 
születésszám áll. (ez a jelenség Európa-szerte általánosan megfigyelhető), másrészről – 
eltérően a fejlett európai országoktól – a Magyarországon megfigyelhető kiugróan magas 
halandóság. Az ezer lakosra vonatkoztatott halálozások száma az utóbbi években valamelyest 
csökkent ugyan, azonban 1999-ben ismét emelkedett. E két jelenség eredményeként 
(csökkenő élveszületések, kiugróan magas halandóság) a lakosság további természetes 
fogyása nyilvánvaló, így a természetes fogyás együtt jár a népesség elöregedésével. 

A születéskor várható átlagos élettartam az elmúlt években ugyan lassú emelkedést mutat, 
de még így is az Európai Uniós (EU) átlagnál messze alacsonyabb hazánkban: 2000-ben 
férfiaknál 67,19 év, míg nőknél 75,82 év volt. Európai összehasonlításban egyértelműen 
kitűnik, hogy mind a magyar férfiak, mind a nők esetében megközelítőleg tíz év a deficit e 
vonatkozásban. 

A vezető halálokok haláloki súlyát tekintve a megoszlás lényegében a fejlett európai 
országokban tapasztaltakhoz hasonló, vagyis a lakosság halálozásának több mint 90%-áért öt 
nagy betegségi főcsoport a felelős: a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos betegségek, 
az emésztőrendszer és a légzőrendszer betegségei, valamint az erőszakos halálokok. 

A 0-64 éves lakosság körében halálozás tekintetében csökkenés tapasztalható Európa-szerte, 
így hazánkban is. A magyar lakosság halálozását jellemző mutató szintje azonban még mindig 
jelentősen meghaladja az EU átlagot mind a férfiak, mind a nők esetében (1. ábra). 

Néhány fontosabb haláloki főcsoport és azon belül konkrét halálok miatti halálozást az 1. 
táblázat mutatja, mely alapján: 

  A férfiak és nők ischémiás szívbetegségek miatti korai halálozása Európa-szerte 
csökken. Magyarországon ez a csökkenés igen csekély, az utóbbi néhány évben ezen 
halálok miatti korai halálozás az EU átlag közel két és félszerese férfiak, és mintegy 
három és félszerese nők esetében  

  Az agyérbetegségek miatti idő előtti halálozás is meghaladja az európai országokét, 
tendenciájában mind férfiaknál, mind nőknél stagnál, illetve kismértékben csökken. 
Sajnálatos azonban, hogy a kis mérvű csökkenés ellenére az agyérbetegségek miatti 
idő előtti halálozás 1999-ben még így is az EU átlag négy és félszerese férfiak, három 
és félszerese nők esetében.  

  A 0-64 éves férfiak rosszindulatú daganatok miatt halálozása, ha csak kis mértékben 
is, de folyamatosan nő Magyarországon. Nők körében stagnál a halálozás, talán 



kevésbé kedvezőtlenebb képet figyelhetünk így meg. E halálok miatti korai halálozás 
vonatkozásában az európai országokban az utóbbi években lassú csökkenés figyelhető 
meg, ehhez mérten a hazánkban megfigyelhető idő előtti daganatos halálozási szint 
még riasztóbbnak tűnik. Riasztó mérvű a légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú 
daganata miatti korai halálozás – szemben az európai országokkal – férfiaknál és 
nőknél egyaránt növekszik  

  Az emésztőszervi betegségek okozta korai halálozás kiemelkedően magas 
Magyarországon, bár úgy tűnik, hogy megindult a 0-64 éves népesség körében a 
halálozási szint mérséklődése, de még így is az EU átlag ötszöröse férfiak, 
négyszerese nők esetében Ezek háttérében jelentős szerepet játszik az alkohol. Az 
alkoholos májbetegségek miatti halálozás Magyarországon az egyik legfontosabb 
betegség, gyakorisága igen magas és egyre nő.  

  Hazánkban a légzőrendszer betegségei miatt bekövetkezett halálozási szint közel áll 
az európai átlaghoz és tendenciájában is hasonlóan csökkenő. Azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy 1999-ben mind a férfiak, mind a nők körében 
emelkedett a halálozási szint. Az erőszakos események (sérülés, mérgezés, motoros 
járműbalesetek, öngyilkosság, balesetszerű esések, egyéb sérülés, mérgezés stb.) 
miatti korai halálozás az Európában tapasztaltakhoz hasonlóan alakul. A 90-es évek 
elején megfigyelt rövid emelkedés után ma már csökkenő tendenciájú. Erőszakos 
halálozás tekintetében a nemek között jelentős eltérés figyelhető meg, miszerint 
férfiak körében 1999-ben több mint négyszeres a halálozás.  



 

1. ábra 

A 0-64 éves népesség *standardizált halálozása Magyarországon, néhány európai 
országban és az EU átlagában, 1970-2000 

A., FÉRFIAK 

 

B., NŐK  

 

*Standard: Európai standard populáció (1976) 0-64 éves népességének kormegoszlása 



 

1. táblázat 

A 0-64 éves népesség standardizált halálozása néhány fontosabb haláloki főcsoport és 
konkrét halálok miatt Magyarországon és az EU átlagában, 2000 

Magyarország 
2000 

EU átlag 2000 Magyarország 2002

(*standardizált halálozási arányszám 100 000 főre) 

  

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 
Keringési 
rendszer 

betegségei 
204,52 71,06 67,35 23,78 188,1 18,9 

Ischaemiás 
szívbetegségek 104,61 29,09 36,46 8,27 94,25 27,68 

Agyérbetegségek 47,56 21,26 10,6 6,49 44,69 19,52 
Rosszindulatú 

daganatok 188,99 98,71 91,38 63,09 64,54 98,45 

Légcső, hörgő, 
tüdő 

rosszindulatú 
daganata 

65,09 19,48 26,68 7,84 19,23 20,50 

Légzőrendszer 
betegségei 20,91 8,43 11,70 5,95 89,65 7,76 

Emésztőrendszer 
betegségei 103,43 33,46 19,21 8,33 94,9 29,37 

Sérülés, 
mérgezés (külső 

ok) 
96,87 23,61 45,83 14,44   24,23 

*Standard: Európai standard populáció (1976) 0-64 éves népességének kormegoszlása 

A környezeti tényezőkkel összefüggő betegségek azonosítása nehezebb, mivel a 
számbaveendő betegségek számos tényező együttes hatásának eredményeként alakulnak ki.  

A természetes és az épített környezet tényezői és az emberi egészség közötti kapcsolat ismert, 
azonban a károsító hatások azonosítása, az ok-okozat közötti összefüggés felderítése gyakran 
nehéz. Irodalmi adatok alapján a halálozás okai között mintegy 12-15%-ban felelős a 
környezet s ezek között a környezetszennyezés mintegy 4-6%-ra tehető. A környezeti hatásokra 
jellemző, hogy általában alacsony szinten, illetve koncentrációban, de hosszantartóan hatnak, 
hogy az egészségkárosodás számos behatás eredőjeként alakul ki. A lakó és munkahelyi 
környezet számos szennyező ágenst tartalmaz, amelyek különböző károsodást okoznak és így 
az egyes megbetegedések okaiként nehéz azonosítani. 

A környezetszennyezéssel leginkább a légzőszervi megbetegedések hozhatók összefüggésbe. 
A kiváltó okok között a levegő gáznemű és szilárd szennyezői (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, 



illékony szerves szennyezők, rákkeltő szerves és szervetlen vegyületek, szálló por stb.) 
mellett a növényi és állati eredetű allergének játszanak fontos szerepet.  

A nem TBC-s tüdőbetegségek esetén a nyilvántartott betegek aránya a 90-es évek eleje óta 
folyamatosan nő, 2002-ben elérte a 4568 esetet 100 000 főre számolva.  

2. ábra 

Nem TBC-s tüdőbetegség miatt regisztrált összes beteg %000-ben 
(az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet adatai alapján) 

 

3. ábra 

Magyarországon nyilvántartott asztmás betegek számának alakulása 

 

Az asthma bronchiale morbiditás incidenciája 1990-hez képest 2002-re több mint 
háromszorosára nőtt: 53/100 000-ről 175/100 000-re nőtt. Az összes asthma bronchialés beteg 
száma hasonlóan emelkedett az elmúlt évtizedben (3. ábra). Az új asztmás esetek 64%-a 
allergiás eredetű, ami felhívja a figyelmet arra, hogy fokozottabban kellene törekedni minden 
szinten a külső és belsőtéri allergének visszaszorítására. 



4. ábra 

Rhinitis allergica morbiditás alakulása Magyarországon 

 

A rhinitis allergica (4. ábra) a legdinamikusabban növekvő betegségcsoport. Az elmúlt 9 év 
alatt a regisztrált betegszám megtízszereződött, az évenkénti növekedés üteme is igen magas. 

A környezet-egészségügyi hatások területi halmozódását a NEKAP keretében kifejlesztett 
térinformatikai statisztikai módszerrel vizsgálták. A következő megállapítások tehetők: 

A vezető halálokok közül a hörgő és a tüdő daganatok miatti halálozás és morbiditás mutat 
jellegzetes területi halmozódást. A korcsoportos bontásban végzett elemzés elsősorban a 
férfiak körében tárt fel jellegzetes többlethalálozást az ország keleti felében (5. ábra). A 
kedvezőtlen, jelentős többlet halálozást mutató régió központja Szolnok megye, a régió 
magában foglalja Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megyét. A morbiditás területi 
halmozódása is hasonló képet mutat (6. ábra). A hörgő és tüdőrák miatti halálozás területi 
megoszlása felveti az adott területen fennállt környezeti expozíció hatását. A hipotézis-
generáló térinformatikai vizsgálatok mindenképpen igénylik a további, ok-okozati 
összefüggések tisztázására irányuló analitikus epidemiológiai vizsgálatok elvégzését. 



 

5. ábra 

A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata (BNO-10: C34) miatti halálozás területi 
eloszlása, 1986-2002, simított értékek 

 

6. ábra 

A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata (BNO-10: C34) miatti megbetegedés területi 
eloszlása, 1997-2002, simított értékek 

 

Az idült alsó légúti betegségek miatti halálozás és morbiditás területi megoszlása férfiak 
körében szintén kifejezett területi halmozódást mutat (7., 8. ábra). Felmerül a gyanú, hogy a 
jellegzetes halmozódás okai között a dohányzás, mint egyik legfontosabb kockázati tényező 
mellett a levegőszennyezettségnek, ezen belül a biológiai légszennyezőknek is szerepe van 
elsősorban. 



7. ábra 

Idült alsó légúti betegségek (BNO-10: J40-J47) miatti halálozás területi eloszlása, 1986-
2002, simított értékek 

 

8. ábra 

Idült alsó légúti betegségek (BNO-10: J40-J47) miatti magbetegedés területi eloszlása, 
1986-2002, simított értékek 

 

 A levegőszennyezettség és az egészségi állapot lehetséges összefüggését vizsgálták a 
hagyományos ipari területeken lévő városok és jelentős iparral nem rendelkező települések 
halálozási viszonyainak összevetésével a standardizált halálozási hányadosmutató 
alkalmazása révén 1986-2000 évi adatok összevonásával a 15-64 éves korcsoportban mind a 
férfiak, mind a nők körében. 

Ipari területeken lévő városok 



  Ajka, Budapest, Dorog, Dunaújváros, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Sajószentpéter, 
Salgótarján, Százhalombatta, Tatabánya, Vác, Várpalota  

  Budapest belső kerületei (V., VI., VII., VIII.)  

Jelentős iparral nem rendelkező települések 

  Baja, Gyula, Hajdúszoboszló, Hatvan, Kalocsa, Kecskemét, Mohács, Tata, 
Zalaegerszeg, Zirc  

  Budapest külső kerületei (II., XVI., XIX.)  

Összhalálozás – BNO-10: A00-Y99 (9., 10. ábra) 

A 15-64 éves férfiak általános halálozása a jelentős iparral rendelkező települések közül 
Miskolcon, Sajószentpéteren, Tatabányán, Várpalotán, és a Fővárosban a VII. és VIII. 
kerületben volt szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 5-21%-kal. Az aktív korú nők 
halálozása a fent említett települések mellett kedvezőtlenebb volt az országosnál Budapesten 
illetve a VI. kerületben (9. ábra). Különösen magas értékeket találtunk a VI., VII., és VIII. 
kerületekben. 

9. ábra 

15-64 éves lakosság általános (BNO-10: A00-Y98) halálozása szennyezett levegőjű 
városokban, 1986-2000. 

 



A jelentős iparral nem rendelkező településeken két kivételtől eltekintve (Mohács és Zirc) 
mindenhol alacsonyabb volt a populáció korai általános halálozása. Kiemelkedik a férfiak 
esetében a II. kerület, ahol 40%-kal, nőknél Zalaegerszeg, ahol 27%-kal kedvezőbb volt az 
összhalálozás az országos szintnél (10. ábra). 

 

10. ábra 

15-64 éves lakosság általános (BNO-10: A00-Y98) halálozása tiszta levegőjű városokban, 
1986-2000. 

 

A keringési rendszer betegségei – BNO-10: I00-I99 (11., 12. ábra) 

A szennyezett levegőjű települések esetén a 15-64 éves férfiak keringési rendszer betegségei 
okozta halálozása – hasonlóan az összhalálozáshoz – magasabb volt 6-21%-kal az országosnál 
Miskolcon, Sajószentpéteren, Tatabányán, Várpalotán, a VII. és VIII. kerületben. A nőknél 
azonban csak Tatabányán, Várpalotán, a VII. és VIII. kerületben volt tapasztalható halálozási 
többlet (11. ábra). 

 



 

11. ábra 

15-64 éves lakosság keringési rendszer betegségei (BNO-10: 100-199) miatti halálozása 
szennyezett levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

A tiszta levegőjű településeknél e betegség miatti korai halálozás a férfiaknál csaknem 
mindenhol alacsonyabb volt az átlagnál, ami a települések több mint felénél szignifikáns 
eltérést jelentett. A nőknél 4 településen (Gyula, Hatva, Mohács, Zirc) magasabb mortalitás 
volt megfigyelhető, azonban ez nem jelentett statisztikailag jelentős eltérést az országos 
szinttől. A többi városban pedig kedvezőbb volt a keringési rendszer betegségei okozta 
mortalitás (12. ábra). 

 

 

 

 



 

12. ábra 

15-64 éves lakosság keringési rendszer betegségei (BNO-10: 100-199) miatti halálozása 
tiszta levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

Acut myocardialis infarctus – BNO-10: I21 (13., 14. ábra) 

Az infarctus okozta korai halálozás az iparosodott településeken az V. kerületi 15-64 éves 
férfiak kivételével mindenhol igen magas, ami a nők esetében is megfigyelhető. (13. ábra) 

 

 

 

 

 



 

13. ábra 

15-64 éves lakosság acut myocardialis infarctus (BNO-10: 121) miatti halálozása 
szennyezett levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

A tiszta levegőjű városok több mint felénél találunk halálozási többletet mind a férfiaknál, 
mind a nőknél, azonban Tatán, a II. és a XVI. kerületben szignifikánsan kedvezőbb az 
infarctus okozta korai mortalitás (14. ábra). 

 

 

 

 

 

 



 

14. ábra 

15-64 éves lakosság acut myocardialis infarctus (BNO-10: 121) miatti halálozása tiszta 
levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

Rosszindulatú daganatok – BNO-10: C00-C97 (15., 16. ábra) 

A jelentős iparral rendelkező településeken a 15-64 éves férfiak rosszindulatú daganatos 
betegségek okozta halálozása Sajószentpéteren, a VI., VII., és VIII. kerületben magasabb az 
országos átlagnál, ami a nők esetében további településeken jelentkezik: Miskolcon, a 
Főváros egészén, ill. azon belül az V. kerületben is (15. ábra). 

 

 

 

 



 

15. ábra 

15-64 éves lakosság rosszindulatú daganatok (BNO-10: C00-C97) miatti halálozása 
szennyezett levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

Az iparral nem rendelkező városokban a férfiak esetében jellemzően az országos átlag körüli, 
illetve annál alacsonyabb a mortalitás. A nőknél szignifikáns halálozási többlet csupán a XIX. 
kerületben volt kimutatható (16. ábra). 

 

 

 

 

 

 



 

16. ábra 

15-64 éves lakosság rosszindulatú daganatok (BNO-10: C00-C97) miatti halálozása 
tiszta levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

Légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata – BNO-10: C33-C34 (17., 18. ábra) 

Szennyezett levegőjű városok több mint felében a 15-64 éves férfiak légcső-, hörgő-, és 
tüdőrákos halálozása alacsonyabb az országosnál, csak a VII. és VIII. kerületben volt 
szignifikáns halálozási többlet. A nők korai halálozása a vizsgált települések felében volt 
magasabb az országosnál: Miskolcon 18%-kal, a vizsgált fővárosi kerületekben riasztóan 
magas – az országosnak több mint kétszerese – e halálok miatti mortalitás (17. ábra). 

 

 

 

 



 

17. ábra 

15-64 éves lakosság légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata (BNO-10: C33-C34) 
miatti halálozása szennyezett levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

A tiszta levegőjű településeken jellemzően az országos szintnél kedvezőbb mortalitást 
tapasztaltunk. A férfiak esetében Hajdúszoboszlón (SHH=121,5%; P<0,05), nők esetében a 
XIX. kerületben (SHH=137%; P<0,01) volt szignifikáns a halálozási többlet (18. ábra). 



 

18. ábra 

15-64 éves lakosság légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata (BNO-10: C33-C34) 
miatti halálozása tiszta levegőjű városokban, 1986-2000. 

 

Potenciális életévi veszteség 

Az iparral rendelkező, illetve tiszta levegőjű városokban a potenciális életév veszteség mutató 
1994-re és 2000-re a 15-64 éves életkorra, külön férfiakra és nőkre kiszámított értéke 
közvetetten szintén jelzi a környezeti levegőszennyezés és az egészségi állapot összefüggését. 

Összhalálozás – BNO-10: A00-Y99 (19., 20. ábra) 

Szennyezett levegőjű településeken 1000 15-64 éves férfi átlagos PÉV értéke 114,8 év volt 
1994-ben, 2000-ben 96,7. NA nők esetében is megfigyelhető a két időszak között a csökkenés 
– 1994-ben 51,3 év, 2000-ben 42,3 év. Kiemelendő, hogy Sajószentpéteren 1994-ben 90,7 év 
volt a férfiak életévi vesztesége, ami 2000-re 147,1-re emelkedett, és a vizsgált települések 
közül a legmagasabb értéket mutatta. 

Kisebb mértékű emelkedés figyelhető meg a nőknél Vácott és Várpalotán. 



19. ábra 

Ipari városok PÉV értéke összhalálozása miatt 1994-ben és 2000-ben 

 



 

Tiszta levegőjű településeken 1000 15-64 éves férfi átlagos potenciális életévi vesztesége 
106,4 év volt 1994-ben, illetve 89,5 év volt 2000-ben. Mohács és Zirc kivételével minden 
településen csökkent 1994-ről 2000-re. 1994-ben a nők korai halálozása miatti életévi 
veszteség átlagosan 45,8 év, míg 2000-ben 36,4 év volt. Figyelemre méltó, hogy a nők életévi 
vesztesége kb. 40%-a a férfiakénak. 



 

20. ábra 

"Tiszta" városok PÉV értéke összhalálozása miatt 1994-ben és 2000-ben 

 



 

A keringési rendszer betegségei – BNO-10: I00-I99 (21., 22. ábra) 

Szennyezett levegőjű településeken élő 15-64 éves férfiak átlagos PÉV értéke 1994-ben 32,3 
év, 2000-ben 22,5 év volt. A nők esetében 12,9 és 9,4 év életévi veszteséget okozott a 
keringési rendszer miatti halálozás. Mindkét nemnél az összes településen csökkenés 
figyelhető meg a PÉV értékében 2000-re. 



 

21. ábra 

Ipari városok PÉV értéke a keringési rendszer betegségei miatt 
1994-ben és 2000-ben 

 



 

Tiszta levegőjű településeken az 1994-es évben férfiak körében megfigyelt átlagos életévi 
veszteség 27,6 év volt, ami 2000-re 22,8 évre csökkent. Csak Baján és Kalocsán emelkedett a 
potenciális életévi veszteség, mely a keringési rendszer betegségei miatti halálozásnak 
tulajdonítható. Mindkét évben Zircen volt a férfiak PÉV-értéke a legmagasabb. A nőknél 
1994-ben átlagosan 13,3 életév veszteséget okozott a keringési rendszer miatti halálozás 15-
64 éves életkorban, ami 2000-ben 8,7 évre csökkent. Baja, Hatvan és Tata kivételével minden 
településen csökkent 2000-re a PÉV értéke. 



 

22. ábra 

"Tiszta" városok PÉV értéke a keringési rendszer betegségei miatt 1994-ben és 2000-
ben 

 



 

Acut myocardialis infarctus – BNO-10: I21 (23., 24. ábra) 

Jelentős iparral nem rendelkező települések 15-64 éves férfi népességének potenciális életévi 
vesztesége 1994-ben átlagosan közel 10 év volt, ami a szívinfarktus miatti idő előtti 
halálozásnak tulajdonítható. Mohácson volt a legmagasabb érték a vizsgált települések közül, 
itt ’94-ben 1000 15-64 éves férfira 15 életév veszteség jutott. Tata kivételével minden 
városban csökkent az életévi veszteség, és 2000-ben Mohácson a második legmagasabb PÉV 
értéket találtuk. Az 1000 15-64 éves nőre jutó életévi veszteség 1994-ben átlagosan 2,1 év 
volt, sok településen nem érte el az 1 évet. Egyedül a Tatán élő nők körében csaknem 
megháromszorozódott 2000-re a potenciális életévi veszteség. 



 

23. ábra 

"Tiszta" városok PÉV értéke acut myocardialis infarctus miatt 1994-ben és 2000-ben 

 



 

Szennyezett levegőjű településeknél az infarktus miatti halálozás társadalmi vesztesége 
átlagosan 9,8 életév volt a 15-64 éves férfiak esetében. Kiugróan magas értéket figyelhetünk 
meg Százhalombattán és Várpalotán. Sajószentpéteren és Dorogon magasabb értékeket 
találtunk 2000-ben, mint 1994-ben. A dorogi nők körében mutatható ki jelentős emelkedés 
2000-ben, az 1994-es értékhez viszonyítva, valamint az V. és a VIII. kerületben volt 
valamivel magasabb a PÉV értéke 2000-ben. 



 

24. ábra 

Ipari városok PÉV értéke acut myocardialis infarctus miatt 1994-ben és 2000-ben 

 



 

Rosszindulatú daganatok – BNO-10: C00-C97 (25., 26. ábra) 

A tiszta levegőjű településeken 1994-ben átlagosan 24,3 életévi veszteséget okozott a 
rosszindulatú daganatok miatti halálozás. Kiugróan magas értéket lehet megfigyelni Kalocsa 
és Zirc esetében. 2000-re az átlag érték igen kevés csökkenést mutat, több településnél is nőtt 
a daganatos halálozás miatti életévi veszteség (Baja, Hajdúszoboszló, Mohács, Zirc, Budapest 
XIX. kerület). A nők esetében az 1994-es 13,0 évről 14,5 évre nőtt a potenciális életévi 
veszteség, ami a települések csaknem felénél megfigyelhető emelkedésnek köszönhető. Az 
átlag feletti érték volt 2000-ben Gyulán és Kalocsán. 



 

25. ábra 

"Tiszta" városok PÉV értéke rosszindulatú daganatok miatt 1994-ben és 2000-ben 

 



 

A szennyezett levegőjű városokban 1994-ben a férfiaknál átlagosan 22,8 év, 2000-ben 22,1 
potenciálisan elveszített életév volt tulajdonítható a rosszindulatú daganatok miatti 
halálozásnak. 8 településen nőtt a PÉV értéke. 1000 15-64 éves nőre 1994-ben 16,1 év, 2000-
ben 15,9 év veszteséget okoztak a rosszindulatú daganatok. Kiugróan magas érték, 33,3 év 
volt a VII. kerületben. 



 

26. ábra 

Ipari városok PÉV értéke rosszindulatú daganatok miatt 1994-ben és 2000-ben 

 



 

Légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata – BNO-10: C33-C34 (27. 28. ábra) 

A tiszta levegőjű településeken 1994-ben a 15-64 éves férfiak körében átlagosan 7,7 életévi 
veszteséget okozott a légcső, hörgő és tüdőrák, 2000-ben 5,6 évet. Mindkét időszakban igen 
magas értékeket tapasztaltunk Hajdúszoboszló, Hatvan és Kalocsa férfi lakossága körében. 
Nők esetében az 1994-re kapott 1,95-os PÉV érték 2000-ben 2,9-re nőtt, ami a 8 településnél 
megfigyelhető emelkedésnek tulajdonítható. 



 

27. ábra 

"Tiszta" városok PÉV értéke légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatt 1994-
ben és 2000-ben 

 



 

A szennyezett levegőjű települések esetében 1994-ben a férfiaknál átlagosan 7,7 év, nőknél 2,5 
életév veszteséget okozott a tüdőrák. 2000-ben a férfiaknál csökkenés, a nőknél kismértékű 
emelkedést tapasztaltunk. A férfiak esetében Sajószentpéteren, Salgótarjánban, Várpalotán és 
a VIII. kerületben volt kiemelkedően magas a PÉV értéke. 



 

28. ábra 

Ipari városok PÉV értéke légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatt 1994-ben 
és 2000-ben 

 



 

A korábban iparral rendelkező, illetve iparral nem rendelkező települések halálozási 
viszonyainak összehasonlítása közvetetten utal a légszennyezettség egészségkárosító 
szerepére. Ez a hatás az 1994. évi és a 2000. évi potenciális életév veszteség összehasonlítása 
alapján feltételezhető leginkább. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy a 
halálozást a légszennyezésen kívül egyéb, főleg életmódbeli és szociális tényezők 
befolyásolják. 

Az ivóvíz egyes szennyezői és egyes megbetegedések közötti összefüggés vizsgálata is 
lehetővé vált a térinformatikai módszerek alkalmazásával. 

Az As szennyezéssel kapcsolatos egészségkárosodások felmérése igen fontos 
népegészségügyi feladat. A két tényezős térinformatikai analízis segítségével elemezték az 
ország összes településén mért As koncentráció és az arzén expozícióval összefüggésbe 
hozható vese és húgyhólyagdaganat (BNO-10: C64-C68) miatti halálozás térbeli eloszlását 
(29. ábra). A statisztikai elemzés azonban nem tudott kimutatni összefüggést a vese- és 
hólyagrák miatti halálozás klaszterei és a magasabb As tartalmú ivóvízzel ellátott települések 
elhelyezkedése között. 

 

 



29. ábra 

Vese- és húgyhólyagdaganat (BNO-10: C64-C68) miatti halálozás (1986-1997) térbeli 
eloszlása és az ivóvíz arzén tartalma Magyarországon 

 

Vizsgálták az ivóvíz keménysége és a vesekövesség területi halmozódásának összefüggését is. 
A vesekőbetegség szignifikáns megbetegedési többletet mutat Zala, Vas, Nógrád és Bács-
Kiskun megyében. A vízkeménység és a vesekövesség az ország egyes területein szignifikáns 
összefüggést mutat (30. ábra).  

30. ábra 

A vesekövesség (BNO-10: N30-32) (1997-1999) és az ivóvíz keménysége közötti összefüggés 
vizsgálata 

 



3. A települések levegőminőségének aktuális kérdései, 
kémiai és biológiai légszennyezők hatásának vizsgálata 
A települések levegőminőségének alakulása az elmúlt évtizedben 

A településeken élők életminőségének meghatározó eleme a környezeti levegő minősége. 
Kockázati tényezője az emberi egészségnek és a környezetnek egyaránt. Az elfogadható 
levegőminőség megvalósításának folyamata dinamikus és hosszan tartó, hiszen a települések 
területe és beépítettsége, a népsűrűség, a lakosság összetétele és száma, a légszennyező 
források jellege és helye, a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége és összetétele 
állandóan változik. 

Az utóbbi évtizedben a légszennyező anyagok kibocsátása terén jelentős változás történt, 
amelynek hatása tükröződött a környezeti levegő minőségében is. 

Az 1989-től kezdődő ipari szerkezetváltás következtében fokozatosan csökkent az ipari 
tevékenység volumene. A nagy iparvállalatok megszűnésével arányosan csökkent a helyhez 
kötött pontforrásokból kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége és változott az emisszió 
összetétele.  

Ezzel párhuzamosan növekedett a közlekedési emisszió jelentősége, amelynek szerkezetét 
különböző tényezők befolyásolták. A megszűnt vállalatok helyét részben kereskedelmi és 
szolgáltatató tevékenységet folytató gazdálkodó egységek vették át, amely együtt járt a közúti 
forgalom növekedésével. A magánimportból származó jelentős számú használt gépjárműpark, 
a kétütemű gépkocsik forgalmi részarányának csökkenése, a korszerű, katalizátoros autók és a 
dízelüzemű gépjárművek számának növekedése, a magasabb műszaki színvonalú, de 
fokozatosan növekvő teherfogalom különböző irányban befolyásolta a közlekedési emissziót. 
Jelenleg a települések levegőminőségét elsősorban a közlekedési eredetű légszennyezettség 
határozza meg. 

A környezeti levegő minőségének megítélése a hazai gyakorlatban döntő mértékben mérések 
útján nyert információk alapján, hálózati keretek között, monitoring rendszerben történik, de 
egyéb, célzott vizsgálatokra is sor kerül. 

A 1990-2001 közötti időszak levegőminőségét értékelve a települések légszennyezettsége az 
alábbiak szerint alakult: 

A kén-dioxid szennyezettség korábbi, erősen csökkenő tendenciája az utóbbi évtizedben 
mérséklődött és az elmúlt öt évben az országos átlag jóval a határérték alatt, 10 µg/m3 körül 
mozgott. Egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a városok levegőminőségének 
alakításában megszűnt a kén-dioxid domináns szerepe. Kivételt képeznek azok a települések, 
ahol nagy emissziójú pontforrás (pl. széntüzelésű hőerőmű) üzemel, melyeknek emissziója 
következtében időszakosan jelentős mértékű rövid idejű határérték-túllépés fordul elő. 

A nitrogén-dioxid éves szennyezettsége átmeneti, kismértékű növekedés után 1996-tól lassú 
csökkenést mutatott és a szennyezettség mértéke országos viszonylatban határérték alatti 
szinten, 30 µg/m3 körül mozgott. A települések közlekedéssel leginkább érintett, sűrűn 
beépített belvárosi területein azonban gyakran fordult elő rövid idejű határérték túllépés.  



A szén-monoxid jelenléte nem befolyásolta a környezeti levegő minőségét, hiszen az átlagos 
szennyezettségi szint tartósan az egészségügyi határérték alatt volt. A rövid idejű határérték 
túllépések gyakorisága sem volt számottevő. 

A szálló por tekintetében a szennyezettség országos viszonylatban 1993-95 között erősen 
csökkent, majd átmeneti emelkedést követően 1998-tól lassú ütemű, csökkenő tendenciát 
mutatott. A szálló por jelenleg is meghatározó légszennyező anyaga a települések 
levegőminőségének. A települések központjaiban mért átlagszennyezettség mintegy 30%-kal 
meghaladja a megengedett értéket (50 µg/m3). Erre az időszakra esett a motorbenzin 
ólomtartalmának fokozatos csökkentése, majd 1999-ben az ólmozatlan benzin bevezetése is, 
amely jelentősen javította a környezeti levegő minőségét. A szálló porból mért ólom 
koncentrációja a közúti forgalommal leginkább terhelt városközpontokban az időszak elején 
még jellemző szennyező anyag volt. A leginkább exponált fővárosi területeken az ólom 
szennyezettség mértéke körülbelül ötödére csökkent és a szennyezettség más nagyvárosban is 
hasonló tendenciájú volt. Jelenleg a szennyezettség országos viszonylatban (0,06 µg/m3) jóval 
a határérték alatt van.  

Az ülepedő por szempontjából a települések szennyezettsége kismértékű növekedést mutatott, 
bár a szennyezettség mértéke településenként változó volt. Sok helyen a teljes időszakban 
lényeges határérték túllépés volt tapasztalható, máshol az évtized kezdetén a határértéknél 
jóval nagyobb szennyezettség az időszak végére a megengedett szint alá lecsökkent.  

Ózon tekintetében nem a településeken, hanem a jóval távolabb eső, regionális 
háttérterületeken kell nagyobb, határértéket is meghaladó expozícióval számolni, elsősorban a 
nyári hónapokban.  

A települések körzetére vonatkozó biológiai eredetű levegőszennyezők vizsgálata 

Az elmúlt tíz esztendő alatt sikerült az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának megalakulásával, 
dinamikus bővülésével a lakosságot érintő biológiai eredetű levegőszennyezettségi 
paraméterekről is képet alkotni. Erre azért is van nagy szükség, mert az allergiás 
megbetegedések világszerte növekvő incidenciája miatt az aeroallergének monitorozása iránt 
egyre inkább megnőtt az igény mind az allergológus orvosok, mind pedig a betegség iránt 
érdeklődő betegek és hozzátartozóik részéről. 

A Hálózat jelenleg 14 csapdával üzemel, amely az ország területének kellő lefedettségét 
biztosítja. A hazai 32 aeroallergén növényfaj és 2 kültéri allergén gombafaj (Alternaria, 
Cladosporium) elemszámának folyamatos monitorozását volumetrikus Hirst-típusú ún. 
Burkard-csapda működtetésével végzik (2. táblázat). Az egységes elven működő, nemzetközi 
szabványok szerint dolgozó hazai hálózat munkatársainak feladata az allergiát okozó 
pollenszemek és gombaelemek vizsgálata, koncentrációjuk mérése, valamint a várható 
mennyiségük előrejelzése a növények virágzási szezonja során, azaz hazai viszonyok között 9 
hónapon keresztül. 

A csapda tulajdonképpen egy nagy teljesítményű szívómotorból és egy óraszerkezet által 
mozgatott hengerből áll. A csapda alapelve, hogy a szélirányba forduló nyíláson át beszívott 
levegőből a hengerpalástra erősített, vazelinnel bekent szalagon tapadnak meg a légkörben 
lebegő gombaspórák, pollenszemek és egyéb szennyező anyagok (31. ábra). A 
pollencsapdának a környezetében lévő fáknál és épületeknél magasabb ponton kell üzemelnie. 



Az egy napot reprezentáló szalagdarabok tárgylemezre kerülnek, festés és beágyazás után 
mikroszkóp alatt leolvashatók. 

Közepes szélerősség esetén a csapda 60-70 km-es sugarú kört monitoroz, így a 
megyeszékhelyeken elhelyezett csapdák levegőmintáinak elemzésével a környék lakosságát 
érő pollenterheléséről valós kép nyerhető. 

A tájékoztatókban az 1 m3 levegőre vonatkoztatott napi átlagértéket közlik az allergológus, 
pulmonológus orvosok, valamint a lakosság számára is. A hetente frissített polleninformáció 
elérhető a weben a http://www.antsz.gov.hu/oki/pollen honlapon és a médián keresztül 
(teletext időjárási rovat oldalain és újságokban). 

31. ábra 

Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata által működtetett Hirst-típusú 
ún. Burkard-csapda képe 

 

2. táblázat 

Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata által monitorozott allergén fajok, nemzetségek és 
családok jegyzéke, virágzásuk időtartama 



 

**** nagyon gyakori allergén, igen sokan szenvednek tőle 
*** gyakori allergén 
** nem gyakori allergén, keveseket betegít meg 
* panaszokat nem okoz, illetve allergenitásáról nincsenek adatok. 



 

32. ábra 

Települések levegőminősége a határérték túllépések 
alapján 

Kén-dioxid 1997 

 

Települések levegőminősége a határérték túllépések 
alapján 

Nitrogén-dioxid 1997 

 
Települések levegőminősége a határérték túllépések 

alapján 

Kén-dioxid 2001 

 

Települések levegőminősége a határérték túllépések 
alapján 

Nitrogén-dioxid 2001 

 
33. ábra 



Települések levegőminősége a határérték túllépések 
alapján 

Ülepedő por 1997 

 

Települések levegőminősége a határérték túllépések 
alapján 

SO2, NO2, ülepedő por összesítve 1997 

 
Települések levegőminősége a határérték túllépések 

alapján 

Ülepedő por 2001 

 

Települések levegőminősége a határérték túllépések 
alapján 

SO2, NO2, ülepedő por összesítve 2001 

 

 



4. A vízminőség egészségügyi vonatkozásai 
A XX. század utolsó évtizedében vízhigiénés vonatkozásban az ország jelentős fejlődésen 
ment keresztül. Ennek a fejlődésnek a legfontosabb célja a felzárkózás volt az Európai 
Közösség színvonalához és az irányt az EU követelményei jelölték ki. 

Az ivóvízellátás minőségi problémái 

A magyar lakosság ivóvízellátása mennyiségi tekintetben szinte 100%-osan megoldott; a 
vezetékes vízzel ellátatlan 3-4% olyan területeken él, ahol gazdasági okok miatt nem lenne 
ésszerű az ivóvízhálózatot kiépíteni. Minőségi tekintetben azonban nem volt kielégítő a 
helyzet az évszázad végén sem. A legsúlyosabb problémát a természetes eredetű arzén 
előfordulás jelentette az ország egy jelentős részének ivóvizében. 1981-ben detektáltak 
először természetes eredetű, 50 µg/l-nél nagyobb arzén koncentrációt ivóvízben, 
Magyarországon. Több mint 400 000 ember fogyasztott ilyen magas arzén koncentrációjú 
ivóvizet. A megtett intézkedések, így új vízadó rétegek használata, arzén eltávolítási 
technológiák bevezetése révén az exponált lakosság száma 10 000-re csökkent 16 év alatt 
(ekkor a határérték még 50 µg/l volt). A beavatkozások hatását a leginkább érintett 
települések ivóvizében mérhető arzén koncentrációban a 3. táblázat illusztrálja. 

3. táblázat 

Az arzén koncentrációja a legsúlyosabban érintett települések ivóvizében 

Arzén koncentráció 
µg/l-ben a beavatkozás

Helységnév Lakosság száma 
1000 fő 

előtt után 

Beavatkozás 
éve 

Békéscsaba 68 100 30 1989 

Bekés 20 220 25 1987 

Szeghalom 10 140 20 1994 

Bucsa 2 230 40 1986 

Katymar 3 110 25 1987 

Ásotthalom 3 220 20 1987 

Biharnagybajom 3 96 40 1992 

Karcag 24 110 < 50 1989 

Az új WHO és EU által ajánlott szigorúbb határérték (10 µg/l) betartása már nehezebb 
feladat. Egy újabb felmérés kimutatta (1997-1998), hogy majdnem 1,4 millió ember fogyaszt 
határérték fölötti arzén koncentrációjú vizet. Ezek többsége (1,25 millió ember) 10 és 30 µg/l 
arzén koncentrációjú vizet fogyaszt (34. ábra). 



 

34. ábra 

Arzén előfordulása Magyarország vezetékes ivóvizeiben 

 

Az utolsó évtized második felében került sor a hazai közműves ivóvízellátás teljes körű 
minőségi feltérképezésére és az európai normák teljesítését célzó ivóvízminőség-javító 
program kialakítására. A felmérés alapját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat megyei intézetei által, egységes módszerekkel végzett ivóvízvizsgálatok eredményei 
képezték, melyeket a “Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos 
Környezetegészségügyi Intézete gyűjtött számítógépes adathordozón, majd elemzett. Az 
úgynevezett rutin komponensekre így meglehetősen nagyszámú vizsgálaton alapuló adatbázis 
állt rendelkezésre. Ennek felhasználásával 1998. végén készült egy összesítés, amely a 
legfontosabb kémiai paraméterek szempontjából településenként és az érintet lakosságszám 
szerint is értékelte a vízművek vízminőségét (4. táblázat). 



 

4. táblázat 

Országos ivóvízminőségi helyzetkép az ÁNTSZ 1998-2000. évi mérési adatai alapján az 
ivóvízminőség-javító program prioritási listája szerint 

Vízszennyezők előfordulása Érintett települések száma Érintett lakosságszám 

Arzén (>50 µg/L) 7 10012 

Arzén (30-50 µg/L) 65 145972 

Bór  48 85819 

Nitrit 50 43086 

Nitrát 7 5965 

Fluorid  11 25397 

Arzén (10-30 µg/L) 379 1252618 

Jodid  30 142172 

Vas  551 1168996 

Szerves anyag  8 28294 

Mangán 326 719335 

Ammónium 217 673507 

Kémiai szennyezők összesen 1699 4301173 

Bakteriológiai szennyeződés 237 254088 

Megadható volt településenkénti bontásban, hogy hol milyen paraméter értéke haladja meg a 
magyar szabvány határértékét, ill. az Európai Unió – akkor még csak tervezetben létező – 
határértékeit. A program egészségügyi szempontból legnagyobb súlyú részét a határérték 
feletti arzénkoncentrációt tartalmazó ivóvizek kiváltása jelenti. Kisebb lakossági kört 
érintettek egyes további, a WHO irányelvei alapján közegészségügyi szempontból lényeges 
súlyúnak ítélt kémiai vízminőségi problémák (bór, nitrit, nitrát, fluorid, jodid).  

A legtöbb fogyasztót érintő vízminőségi problémák közegészségügyi szempontból kevésbé 
lényegesek, ezek a WHO által “indikátor paramétereknek” nevezett összetevők (ammónium, 
vas, mangán) határérték túllépéseiből erednek.  

A felmérés alapján a problémák kiküszöbölését 2001 végén megjelent 201/2001. sz. 
Kormányrendelet 10. paragrafusa és 6. sz. melléklete ütemezi. Az itt előírt vízminőségjavító 
program szerint a 30 µg/L feletti arzénkoncentráció és a bór, nitrit, nitrát, fluorid és jodid 
határérték túllépés kiküszöbölése 2006. végére, az ammónium határérték betartása 2009. 
végére esedékes. A vas- és mangán határértéknek megfelelő ivóvíz biztosítására nagyobbrészt 
csak 2009. után kerülhet sor. 



A természetes fürdővizek minősége 

A környezetegészségügy másik országos jelentőségű felzárkózási programja a természetes 
fürdő monitoring és az EU követelményeknek megfelelő minősítés megszervezése volt. A 
Népjóléti Minisztérium által támogatott projekt keretében 1996-ban indult meg az un. 
Természetes Fürdő Program, amelyben az Országos Közegészségügyi Intézet irányításával és 
az ÁNTSZ megyei intézeteinek részvételével a vonatkozó Európai Irányelv figyelembe 
vételével, egységes szempontok alapján meghatározták a vizsgálati rendszerbe bevont 
mintavételi pontokat és megkezdték a vízminőség rendszeres ellenőrzését. A további évek 
során az ellenőrzött pontok száma többször módosult a program célkitűzéseinek változása, az 
addigi tapasztalatok és a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében. Az EU követelményei 
alapján kidolgozott fürdőhely-minősítési rendszer szezononként változó számú strandon volt 
alkalmazható a mintavételi gyakoriságtól függően (legalább 4 minta esetén lehetett egy adott 
strandot minősíteni). Az 1999-ig terjedő időszakban alkalmazott 4 osztályos minősítés alapján 
a strandok vízminőség szerinti megítélése az 5. táblázat szerint alakult. 

A rendszer súlyponti feladata volt a közvélemény tájékoztatása, amely változó sikerrel 
valósult meg: a megfelelő színvonalú Internetes tájékoztatásra (honlap, folyamatos 
adatfrissítéssel) csak a 2000. évben került sor. Legeredményesebbnek tekinthető a balatoni 
strand tájékoztatási rendszer mintegy 40 strandon kihelyezett, többnyelvű információs 
táblával és a Német Autóklub Nyári Információs Szolgálatának folyamatos tájékoztatásával. 

A balatoni strandok általában megfelelő, sőt kiváló vízminősége ellenére, egyes strandokon 
időszakos jelleggel – elsősorban nagy záporokat követően (runoff) – előfordulnak 
vízminőségi problémák. Ezek pontosabb megismerésére több strandon végeztek 
fázisvizsgálatokat, melyek során egy helyen találtak runoff-hoz köthető vízminőségromlást. 
Az eddigi tapasztalatok szerint – melyek ellenőrzése a továbblépés egyik eleme – a nádassal 
izolált befolyók környezetében sokkal kisebb a runoffhoz köthető vízminőségromlás 
kockázata. A balatoni strandok bakteriológiai vízminőségének egyik legfontosabb befolyásoló 
eleme az üledék minősége. Ennek vizsgálatára legalkalmasabb paraméternek az 
enterococcusok számát találták in vitro túlélési kísérletekben. 



 

5. táblázat 

A “Természetes Fürdők” program során vizsgált mintavételi pontok minősítése az 1996-
97. évi szezon (összevont) az 1998. évi és az 1999-es szezon eredményei alapján* 

1996-97  1998  1999 Fürdőhelyi 
minősítés 

n % n % n % 

Kiváló 69 23,8 28 16,9 63 38 

Megfelelő 100 34,5 75 45,2 59 36 

Nem megfelelő 92 31,7 56 33,7 38 23 

Szennyezett 29 10,0 7 4,2 4 2 

Összes minősített 290 100,0 166 100,0 164 100 

Hiányos** 64 100 119 

Együtt mind 354 266 283 

*: A programban alkalmazott négyosztályos minősítési elv alapján 
**: Négynél kevesebb minta előfordulása esetén 

Toxintermelő kékalgák (cianobaktériumok) magyarországi felszíni vizekben 

A felszíni vizekben az eutrofizáció világszerte káros következménye a vízvirágzás, amelyet 
legtöbbször (99%-ban) toxintermelő kékalgák (cianobaktériumok) okoznak. Ez a jelenség 
Magyarországot sem kerülte el. A probléma mind az ivóvíznyerést mind a természetes 
fürdőhelyeken történő fürdőzést befolyásolja. Magyarország ivóvíz készletének csak 6%-át 
nyerik felszíni vízkivétellel, a többit mélységi, partiszűrésű kutakból, valamint 
talajvízdúsításból. Az ivóvíznyerésre épült tározókban az 1980-as években figyeltek fel a 
kékalgák tömegprodukcióira. A mérsékelt égövben leggyakrabban előforduló 
cianobaktériumok, a Microcystis és Aphanizomenon tömeges elszaporodását detektáltálták. 

Vizsgálatokat végeztek intraperitoneális egérteszttel a toxicitás felmérésére. Kifejlesztettek 
egy igen egyszerű tesztmetodikát is, amely kisrák lárvák segítségével tájékoztat a toxicitás 
mértékéről. Igen különböző mértékű toxicitást találtak a nyersvízként szolgáló tározók 
vizében, sőt toxikusnak találták az ivóvizet is. Eredményeik következményeként ún. 
mélylevegőztetési rendszert alakítottak ki a tározókban és ennek hatására igen visszaszorult a 
kékalgák tömeges elszaporodása.  

A másik terület, ahol gondot okoznak a kékalgák, az eutrofizálódott természetes vizekben 
történő fürdőzés.  

 

 



35. ábra 

Cianobaktérium felhalmozódás (scum) 

 

Amint a képen is látható, a kékalgák tömegei a széliránynak megfelelően összeverődnek a 
partokon és mintegy szőnyeget alkotnak a sekély vizek tetején, ahol főként a gyermekek 
fürdőznek. Világirodalmi adatok és a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy kékalgás 
vízvirágzásban fürdőzőknél szem- és bőrirritációk, szénanáthaszerű tünetek, hasmenés 
fordulhatnak elő. A laboratóriumi állatkísérletek azt bizonyították, hogy az axenikus, tehát 
baktériummentes kékalga törzsek nem okoznak allergiás reakciókat, azonban a természetben 
gyűjtött kékalga biomasszák, amelyeknél mindig találtak kísérő baktérium flórát, különböző 
erősségű allergiás, valamint irritációs reakciót váltanak ki kísérleti körülmények között.  

Ezen tapasztalatok alapján Közép-Európa legnagyobb tavánál, a Balatonon kialakítottak egy 
jelző rendszert, strandfürdőkön kihelyezett táblákon tüntetik fel a bakteriális szennyezettség 
mértékét, valamint a klorofill-a értékét, amely jó közelítéssel utal az algaszámra. Ezek a 
figyelmeztető táblák tájékoztatják a fürdőző közönséget a víz minőségéről. 



 

5. A talajszennyezettség és a hulladékkezelés 
környezetegészségügyi problémái 
Talajminőség, helyzetelemzés, eredmények 

Magyarország egyik fontos természeti erőforrása a termőtalaj, aminek megóvására különösen 
nagy figyelmet fordítunk. A legtöbb európai állammal összehasonlítva Magyarország helyzete 
kedvező, hiszen területének mintegy 85%-a alkalmas a talaj termékenységének mező- és 
erdőgazdasági hasznosítására. A kedvezőtlen talajkárosodások mértéke alacsony; a 
talajtermékenységet meghatározó fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok alapján az ország 
talajállapota kedvezőbb, mint egyes nyugat-európai országokban.  

Az EU jogharmonizáció során több új, a talajszennyezéseket érintő jogszabály került 
kihirdetésre, amelyek az ország talajhigiénés helyzetét kedvezően befolyásolják.  

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő feladatokról intézkedő 
kormányrendelet (33/2000) foglalkozik a szennyezett területek kármentesítésével, és ezzel 
összefüggésben előírja az adott területre vonatkozó kockázatfelmérést. A tisztítás mértékét 
meghatározó tényleges kármentesítési határértékek megállapítását szintén kockázatbecsléssel 
kell alátámasztani. A kormányrendelethez csatlakozó 10/2000. KöM – EüM – FVM – KHVM 
együttes rendelet megadja a szennyezettségi határértékeket, valamint azonnali beavatkozás 
esetére intézkedési irányértékeket javasol talajra és talajvízre egyaránt. Ez a határérték 
gyűjtemény a hazai TIM adatok, valamint külföldi határértékek felhasználásával került 
összeállításra. 

A mezőgazdasági talajokra már korábban is rendelkeztünk határértékekkel, de ezek 
spektrumát szélesíti a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának 
szabályairól megjelent kormányrendelet (50/2001.). Itt meg kell jegyezni, hogy tekintettel a 
hazai mezőgazdasági talajok tisztaságára, a jogszabály által rögzített talaj határértékek több 
esetben az EU-nál szigorúbbak. 

Valamennyi talajtípus használata, valamint a használat szabályozása tekintetében a talaj 
multifunkcionalitásának megőrzése az elsődleges szempont. A magyarországi talajvédelmi 
stratégia tervezése – az Európai Közösség talajvédelmi politikájában eddig elfogadott elveket 
is figyelembe véve – a talajvédelemben legérintettebb tárcák és akadémiai kutatóhelyek 
bevonásával jelenleg folyik. 

Mezőgazdasági területek 

A mezőgazdaság privatizációja a korábbi talajminőség vizsgálati rendszert megszüntette. 
1992-ben a Földművelésügyi Minisztérium létrehozta a Talaj Információs és Monitoring 
(TIM) rendszert, amely 1200 ponton rendszeresen vizsgálja a mezőgazdasági hasznosítású 
területek minőségét. 1997-ben a FM összefoglaló értékelést adott ki a talaj fizikai és kémiai 
vizsgálatának 3 év alatt kapott eredményei alapján. A kémiai vizsgálatok a tápanyag tartalom 
mellett elsősorban a fémtartalom meghatározására irányultak. A közölt adatok szerint a talaj 
kadmium, cink, higany, ólom, réz, króm, molibdén, nikkel és kobalt tartalma alacsony, 



nagyon ritkán fordul elő határértéket megközelítő vagy túllépő érték. A talaj arzéntartalma 
azonban egyes mérési pontokon meghaladja a határértéket. 

1996-tól kezdődően a TIM kb. 40 mintavételi helyen a talaj szerves szennyezőit, elsősorban a 
klórozott peszticid, klórbenzol, PCB és – néhány helyen – a dioxin tartalmat is elemzi. Az 
eddig kapott eredmények a talaj szennyezettségére nem utalnak; a kórozott peszticidek 
egyébként alacsony koncentrációi időben csökkenő tendenciát jeleznek. 

A talaj tisztaságának megtartását segíti, hogy 1990-től a műtrágya és a peszticid felhasználás 
drasztikusan csökkent. A környezetegészségügyi követelmények magasabb szintű 
érvényesítését teszik lehetővé a növényvédőszerek, valamint a termésnövelő anyagok 
engedélyezésének és felhasználásának kérdéseit szabályozó új rendeletek (6/2001. ill. 8/2001. 
és 50/2003 FVM). 

Nem mezőgazdasági területek 

A szennyezett területek tevékenységek első kiemelt feladata az 1990-es évek elején a volt 
szovjet katonai létesítmények számbavétele, kárfelmérése és a leginkább szennyezett, 
kockázatot jelentő területeken a kárelhárítások és kármentesítések megkezdése volt. Számos 
létesítménynél, így pl. Veszprémben, Kiskunmajsán, Tabon a kárelhárítás mellett a 
kármentesítés is befejeződött. Az igazán kiterjedt talaj- és talajvízszennyezésekkel bíró 
létesítmények esetében – pl. Tököl, Kiskunlacháza, Kalocsa, Kunmadaras – a közvetlen 
kárelhárításon túl a kármentesítések még folyamatban vannak.  

A régebbi ipari üzemek nagy részénél talaj és talajvíz szennyezést lehet megállapítani. A 
KTM 1996-ban indított Kármentesítési Programja foglalkozik az állami felelősségi körbe 
tartozó visszamaradóan szennyezett területek megtisztításával, aminek keretében a prioritási 
pontszámokat figyelembe véve írják ki a pályázatokat. Az eddigi kárelhárítási munkálatok 
közül környezetegészségügyi szempontból kiemelést érdemel a békéscsabai Patyolat Vállalat 
által okozott perklór-etilén, a törökbálinti Mechanikai Művek PCB, az inotai Bakony Metál 
Kft. galvániszap szennyezésének megszüntetése, továbbá a Sajóládi Vízmű és a Szekszárdi 
Lőtéri vízbázis diklór-etiléntől való megtisztításának megkezdése.  

A nem állami felelősségi körbe tartozó területek közül megemlítjük az EGIS mogyoródi volt 
nyílt téri égetőjének területén és környezetében a talaj és a talajvíz szerves klórvegyület, 
továbbá a mátyásföldi telep talajvízének toluol szennyezettsége tisztításának jelenlegi 
munkálatait. Még nem fejeződött be Budapest XVIII. kerületben a pakura tavak 
felszámolásával kapcsolatosan a talaj és a talajvíz tisztítása. 

Közegészségügyi szempontból sajnálatos, hogy a nagytétényi Metallochemia és 
nehézfémekkel szennyezett környezete rehabilitációja még mindig nem történt meg. Az OKI 
1997-ben humán egészségi kockázatbecsléssel ezen szennyezett területre egyedi funkcióhoz 
rendelt határértékeket javasolt, ami alapján jogszabály jelent meg. Ezen határértékek alapul 
szolgáltak a közelmúltban elfogadott kármentesítési terv kidolgozásához. 

A Budapesti Vegyiművek garéi hulladéklerakóján 2001-ben befejezték a sérült hordókban 
tárolt klórbenzol tartalmú veszélyes hulladék és erősen szennyezett talaj kitermelését és – 
főleg – külföldi égetésre történt elszállítását. A BVM hidasi gyártelepén a klórbenzolokkal 
szennyezett talaj biologiai tisztítása szigetelt lerakón történik, míg a bonyhádi talajvízbázis 



védelmét szolgáló talajvíztisztító létesítmény fogadja a Garéról átszállított szennyezett 
talajvizet is. 

A szennyezett területek számbavétele 

Országos szinten a szennyezett területek számbavételét és az adatok számítógépes 
feldolgozását a Környezetvédelmi Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési 
Programja keretén belül a Környezetgazdálkodási Intézet végzi. Az általa kezelt KÁRINFÓ 
rendszerben jelenleg kb. 26 000 helyre vonatkozó adatok szerepelnek. A Nemzeti 
Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP) keretében az OKI 1997-től végzi a megyei 
ÁNTSZ Intézetekkel együttműködve a potenciális talajszennyező források felmérését. 

A NEKAP talajminőséggel és veszélyes hulladékokkal foglalkozó programja kiemelten 
fontosnak tekinti az ország területén fellelhető talajszennyezések adatainak összegyűjtését, 
értékelését és térképi megjelenítését. A program során összegyűjtött adatok felhasználhatók az 
ÁNTSZ-ek területi munkájához, a helyi szintű fejlesztési tervek környezetegészségügyi 
értékeléséhez, döntések és intézkedések megalapozásához, a lakosság környezeti 
kockázatának megítéléséhez. Az adatok bekerülnek az országos adatbázisba, ahol a 
szennyezett területeket környezeti és humán egészségügyi hatás szempontjából rangsorolják, 
és a szennyezés súlyosságának és jelentőségének megfelelően különböző pénzeszközök 
felhasználásával kerülhet sor kármentesítésre  

1997-ben Baranya és Békés megyékkel kezdődött a felmérés, majd 1998-ban Bács-Kiskun és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben folytatódott. Győr-Moson-Sopron és Heves megyék 
szennyező forrásairól 1999-2000-ben történt adatgyűjtés, míg Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna 
és Zala megye talajszennyező forrásainak felmérésére 2001-ben került sor 

A felmérés beindí tásakor az Országos Környezeti Kármentesítési Program ajánlásai 
figyelembevételével kidolgozott saját szempontrendszer alapján történt az ÁNTSZ intézetek 
területi munkatársai által végzett adatgyűjtés.  

A szennyező források számbavétele a következő objektumokra terjedt ki: 

Mezőgazdasági hulladékok 

Állattartó telep 

Hígtrágya, szerves trágya, egyéb állati hulladékok 

Állati tetemek 

Dögkút, dögtelep, dögtemető 

Műtrágya raktár, növényvédőszer raktár 

Kommunális hulladékok 

Szilárd hulladékok elhelyezése, kezelése 

Szemétlerakó hely, szeméttelep, szennyvíziszap tároló 



Folyékony hulladékok elhelyezése, kezelése 

Szennyvíztelep, ipari szennyvíztelep, szennyvízleürítő hely 

Ipari, termelési és veszélyes hulladékok 

Hulladékégető, hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladéktermelő 

Zagytér, meddőhányó 

Valamennyi egységre vonatkozóan számítógépes adatbázis rögzíti a területi azonosítási 
adatokat (helységnév, cím vagy helyrajzi szám), az üzemeltető nevét, valamint ahol erre 
lehetőség volt, a szennyezett terület nagyságát, a felhalmozott szennyező anyagok 
mennyiségét, a kezelés módját, továbbá az objektum hatásának kitett lakosság nagyságát. 
Érintett lakosságnak tekinthetők a szennyezőforrás 1000 m-es körzetében élők. A 
megszüntetett ill. hátrahagyott szennyezések felmérése is cél volt. Az adatok tisztítását és 
kiértékelését követően került sor a talajszennyező források típusok szerinti térképi 
megjelenítésére. 

A NEKAP felmérések adatai a KÁRINFO-n belül is feldolgozásra kerültek. 

A felmért létesítmények jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza. 



 

6. táblázat 

Szennyező forrás Baranya Bács-
Kiskun

Békés Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Győr-
Moson 

Heves Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Tolna Zala

Állattartó telep 8 74 3 59 252 77 81 43 20 

Dögkút, -temető, -telep 124 82 59 7 22 72 57 65 46 

Műtrágya raktár 10 13 2 1 19 28 14 2 1 

Növényvédőszer raktár 91 24 44 14 69 14 22 2 1 

Települési hulladék lerakó 
hely 

203 67 50 120 156 60 63 56 61 

Települési hulladék lerakó 
telep 

24 46 20 53 10 10 16 8 8 

Szennyvíz tisztító telep 19 17 21 50 30 50 23 19 9 

Szennyvíziszap tároló 5 12 1 7 2 8 4 21 20 

Szennyvíz leürítő hely 45 76 16 51 16 15 35 - 29 

Hulladékégető ipari - - - 1 1 2 - - - 

Hulladék lerakó termelési 5   5 7 2 - - - - 

Termelési hulladék 
tároló/kezelő 

31 1 13 28 65 36 167 - - 

Meddőhányó (radioaktív is) 8 - - - - 7 - - - 

Zagytározó (radioaktív is) 2 - - - - 4 - - - 

Összesen 575 412 234 398 644 383 482 216 195 

A felmérések szerint igen nagy számban fordulnak elő a korszerűtlen települési 
hulladéklerakó helyek, azonban a viszonylag korszerűbb lerakó telepek is ritkán felelnek meg 
a követelményeknek. A szennyvízleürítő helyek száma Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben magas, ami egyértelműen utal a csatornázottság 
elmaradottságára. A szennyező források fajtái a megye termelési struktúráját is tükrözik, így 
Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben az állattartó 
telepek magas száma jelzi a mezőgazdasági tevékenység dominanciáját, míg Baranya 
megyében a bányászathoz kapcsolódó hulladék elhelyezési módok is megjelennek. 

Közterületek és strandok talajminősége 

A Balaton régió 10 települése közterületeinek és 14 település strandjainak talajhigiénés 
mikrobiológiai vizsgálatai eredményei szerint a köztisztasági viszonyokban 1996-2000 között 
javulás következett be. Ezen belül a kifogásolt közterületi minták aránya jelentősen csökkent, 
míg a strandok talajainak átlagos mikrobiológiai szennyezettsége továbbra is alacsony. A 



kedvező eredmények egyik oka a köztisztasági tevékenység javulása mellett feltételezhetően a 
csökkenő idegenforgalom. 

A higiénés talajmikrobiológiai vizsgálatok eredményeinek összefoglalását az alábbi táblázat 
tartalmazza. 

7. táblázat 

Balaton-parti közterületek talajhigiénés állapota 

1996-2000 

1996. 1997. 1999. 2000. Talajhigiénés kat: 

% 

Tiszta 25,0 91,6 54,2 75,0 

Kissé szennyezett 50,0 4,2 25,0 16,6 

Szennyezett 12,5 4,2 8,3 4,2 

Erősen szennyezett 12,5 0 12,5 4,2 

8. táblázat 

Balaton-parti strandok talajhigiénés állapota 

1996-2000 

1996. 1997. 1999. 2000. Talajhigiénés kat: 

% 

Tiszta 76,2 90,5 88,0 85,7 

kissé szennyezett 19,0 9,5 9,6 9,5 

Szennyezett 2,4 0 2,4 2,4 

erősen szennyezett 2,4 0 0 2,4 

 



 

9. táblázat 

Balaton-parti közterületek talajainak F. coliform- és F. Streptococcus-szám átlagértékei 

1996-2000 

  F. coliform/g F. Streptococcus/g 

1996. 74,3 38,9 

1997. 2,2 10,9 

1999. 37,8 25,5 

2000. 76,5 17,7 

10. táblázat 

Balaton-parti strandok talajainak F. coliform- és F. Streptococcus-szám átlagértékei 

1996-2000 

  F. coliform/g F. Streptococcus/g 

1996. 14,2 7,5 

1997. 4,6 1,7 

1999. 4,8 3,0 

2000. 7,5 10,8 

Hulladékkezelés, helyzetelemzés, eredmények 

Az EU jogharmonizáció során több új hulladékkezelést és talajszennyezést érintő jogszabály 
került kihirdetésre, amelyek az ország talajhigiénés helyzetét kedvezően befolyásolják.  

Első helyen említjük a hulladékgazdálkodási törvényt (2000. évi XLIII. törvény), amely 
egységes keretbe foglalja a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek követelményeit, 
megadva a legfontosabb elvi állásfoglalásokat. Ehhez szorosan kapcsolódik az új EU konform 
hulladék jegyzék (16/2001. KöM), amely magában foglalja a veszélyes és nem veszélyes 
hulladékokat egyaránt és közli a veszélyességi határkoncentrációkat. 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott 
kormányrendelet (98/2001.) többek között részletesen foglalkozik a hulladékok veszélyessé 
minősítésének eljárásával és vizsgálataival. Az utóbbiaknál említésre méltó, hogy a rendelet 
megtartja a korábbi gyakorlatot a biológiai vizsgálatok vonatkozásában, ami az EU minősítési 
rendszernél is korszerűbb. 



A települési hulladékok kezelésére közzétett kormányrendelet (213/2001.) – a korábbi 
gyakorlattól eltérően – együtt tárgyalja a szilárd és folyékony települési hulladékok 
kezelésével foglalkozó követelményeket és új fogalmakat vezet be pl. biohulladék, 
hulladékudvar, átrakóállomás stb. Ehhez a kormányrendelethez csatlakozik az egészségügyi 
miniszter rendelete (16/2002.), amely a települési hulladékok kezelésének közegészségügyi 
követelményeit rögzíti. 

Talajhigiénés szempontból különös jelentőséggel bír a hulladéklerakást szabályozó KöM 
rendelet (22/2001.), amelynek gyakorlati alkalmazása szükségessé teszi a jelenleg működő, 
környezetszennyezést okozó lerakótelepek és lerakóhelyek felszámolását. A rendelet 
alkalmazza az EU hulladéklerakó telepekre vonatkozó hármas – inert, nem veszélyes, 
veszélyes – besorolását is. 

Közegészségügyi szempontból kiemelendő az egészségügyi intézményekben keletkező 
hulladékok kezelésének szabályozása (1/2002. EüM). Ez a rendelet elsősorban a speciális 
kezelést igénylő fertőző hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik. 
Megemlítjük, hogy e rendeletet az OKK-OKI Talajhigiénés osztálya dolgozta ki. 

Az egyes ágazatok hulladékkezelési programjait összefogó Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervet a parlament a 110/2002. Országgyűlési határozattal fogadta el, amit a 
hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről kiadott 16/2003. 
Kormányrendelet követett. A környezetvédelmi miniszter 15/2003. KvVM rendelete a 7 
statisztikai régió szakmailag egyezetett regionális hulladékgazdálkodási terveit tartalmazza, 
így jelenleg már a csatlakozó helyi tervek kidolgozása van folyamatban. 

A Magyarországon képződő éves teljes hulladékmennyiség 1990-1999. évi adatait az alábbi 
táblázat mutatja be. 

11. táblázat 

A hulladékok képződő mennyisége (millió tonna) 

Hulladék típusa 1990. 1995. 1999. 

Mezőgazdasági 50,0 45,0 35,0 

Ipari 34,6 27,1 23,2 

Települési szilárd 4,9 4,5 4,5 

Települési folyékony 12,0 10,0 8,0 

Veszélyes 4,5 3,4 3,9 

Összesen 106,0 90,0 74,6 

Mezőgazdasági hulladékok 

A mező- és erdőgazdaságban keletkező, potenciálisan hasznosítható biomassza tömege évi 
25-30 millió tonnára tehető. Ehhez járul az élelmiszeriparban keletkező évi 5-6 millió tonnára 
becsült hulladék mennyisége. Kiemelt környezetvédelmi probléma az állattartás során 



keletkezett és tárolótavakban felhalmozott mintegy 14-15 millió m3 hígtrágya, valamint az 
önkormányzati dögkutakba kerülő, évi mintegy 80 ezer tonnát kitevő állati tetem. 

Települési hulladékok 

A települési szilárd hulladék mintegy fele származik a háztartásokból, míg másik fele az 
intézményekben, szolgáltatásokban és iparban keletkezik. A települési folyékony hulladék a 
csatornával és szennyvíztisztítóval nem rendelkező települések csatornapótló, gyűjtő és 
ülepítő medencéiből kerül összegyűjtésre. Közel 1 millió tonna az inertnek nevezhető, 
javarészt építési-bontási hulladék mennyisége. 

A képződő hulladék csökkenése – különösen az 1990-es évek első felében – inkább a 
gazdasági-termelési visszaesés következménye volt, mint a tudatos megelőzési 
intézkedéseknek. 

1999-ben megjelent az EU hulladéklerakási direktívája, amely igen szigorú követelményeket, 
ezek sorában a nyilvántartási kötelezettséget is, tartalmaz. A hulladékok kezeléséről az EU-
nak minden évben be kell számolni, ehhez egységes kérdőíveket adtak ki. Az EU-hoz való 
csatlakozás előkészítéseként az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1999-ben kiemelt feladatként 
elrendelte a települési hulladéklerakó telepek és lerakó helyek egységes, az EU kérdőívek 
kérdéseit is figyelembe vevő, adatfelmérő lapokkal történő ellenőrzését. A felmérés 
eredményei jól hasznosíthatók a korszerűtlen régi lerakók felszámolási prioritási sorrendjének 
kialakításánál. 

A KSH 1999. évi adatai alapján az évente keletkező települési szilárd hulladéknak (mintegy 
22 millió m3, 4,5 millió t) több mint 90%-a (19,9 millió m3, 4,0 millió t) kerül valamilyen 
módon begyűjtésre. A begyűjtött mennyiség 83,5%-át (16,6 millió m3, 3,4 millió t) lerakják, 
csaknem 14%-ot elégetnek, míg a maradék mintegy 2,5-3%-ot egyéb módon kezelik 
(hasznosítják, komposztálják). A szervezetten be nem gyűjtött mintegy 2 millió m3 (400 ezer 
t) hulladék nagy valószínűséggel vadlerakókra vagy illegális szemétlerakatokra kerül. 
Szervezett begyűjtés a 3144 magyarországi településből 747 településen nem működik, az 
ezeken élő népesség száma közel 600 ezer fő. A többségében regionális jellegű, 
összességében közel 5,5 millió lakost ellátó lerakók rendelkeznek biztonságosnak mondható, 
kiépített műszaki védelemmel, azonban ezek 90%-ának műszaki védelme – az előzetes 
felmérések szerint – elmarad az Unió vonatkozó irányelve által megkövetelttől. Mintegy 100-
120 korszerű, átlagosan 2 millió m3 kapacitású, regionális gyűjtőkörű lerakóra van szükség az 
évi mintegy 22-25 millió m3 hulladék befogadására. 

A folyékony települési hulladékok kezelésében eddig lényeges előrelépés nem történt, de az 
EU elvárás miatt a csatornázás nagymértékű fejlesztését meg kell oldani. A csatornára történő 
rákötés elmulasztása környezetterhelési díj kivetését fogja eredményezni. 

Nem veszélyes termelési hulladékok 

Az EU hulladékgazdálkodási stratégiája a hulladékok mennyiségének csökkentését irányozza 
elő. A nem veszélyes termelési hulladékok kezelésének szabályozásáért a GKM és az FVM 
felelős, erre a Hulladékgazdálkodási törvény hatalmazza fel. A termelési hulladékoknak 
jelenleg is kb. csak a fele kerül hasznosításra, ezért az említett minisztériumoknak a 
hulladékgazdálkodási terv összeállításánál a hasznosításra fokozott figyelmet kell fordítani.  



Veszélyes hulladékok 

A keletkező veszélyes hulladékok 85%-át ártalmatlanítják, ezen belül ľ-ét lerakják, és csak 
közel 15%-át hasznosítják. A veszélyes hulladékok lerakására egy általános gyűjtőkörű 
veszélyes hulladék lerakó üzemel 15 ezer tonna éves befogadási kapacitással. E mellett 
további 12 üzemi tároló-lerakó működik, és 5 lerakó üzemel elsősorban kárfelszámolásból 
származó szennyezett talajok, szennyvíziszapok és más olajjal szennyezett iszapok, a kőolaj- 
és földgázkitermelésből származó fúrási iszapok elhelyezésére. Öt lerakó szolgál a 
hulladékégetők égetési maradékainak elhelyezésére, és két vörösiszap-lerakó működik. 

Az 1000 t/év kapacitást meghaladó veszélyes hulladék égetők száma az országban 13, 
amelyek becsült összkapacitása 84 500 tonna/év. A kisebb égetőberendezések jelentős része 
nem felel meg a környezetvédelmi – elsősorban a levegőtisztaság-védelmi – 
követelményeknek. 

A veszélyes hulladékok nyilvántartására a KTM létrehozta a VEHUR központi adatbázist, de 
ennek felépítése nem felelt meg az EU által megkívántaknak, ezért 1998-1999-ben a rendszert 
átalakították, jelenleg HAWIS elnevezéssel működik. Hiányossága a rendszernek, hogy a 
hulladék mennyiségére vonatkozó adatok bevalláson alapulnak, bár ezeket anyagmérleggel 
támasztják alá. 

A NEKAP egyik alfeladatához – a perzisztens poliklórozott vegyületek vizsgálata – 
kapcsolódóan ezek mennyiségének és előfordulásának számbavétele volt a feladat. A 
feltáráshoz a meglévő adatbázisokban, így a veszélyes hulladék (HAWIS) és a KÁRINFO-
ban rögzített a poliklórozott vegyületek előfordulásával kapcsolatos adatok leválogatására 
került sor. 

Az elemzésre kiválasztott vegyületek a következők: PCB, klórbenzolok, klórfenolok, 
valamint tri- és tetraklór-etilén. 

A HAWIS adatai szerint 1997-ben 118,8 t PCB, 122,1 t klórbenzol, 151,6 t klórfenol, 816,2 t 
perklóretilén és 73,6 t triklór-etilén hulladék keletkezett. A PCB hulladékok a villamosenergia 
iparnál és a budapesti Környezetvédelmi Kft.-nél fordultak elő legnagyobb mennyiségben. A 
klórbenzol és klórfenol hulladékok a műanyag alapanyag gyártásnál jelentek meg. Tri- és 
tetraklór-etilén hulladék számos technológia során keletkezik.  

A hulladék minősítés korszerűsítésének megalapozásához a KöM felkérésére 2001-ben az 
OKK-OKI Talajhigiénés osztály részletes tanulmányt állított össze “A hulladékok 
veszélyességének megállapítására szolgáló, az uniós és a magyar szabályozás szerinti 
minősítő mérések szakmai összevetése” címmel. A tanulmány elemezte a Magyarországon 
nyilvántartásba vett veszélyes anyagokat a hulladékgazdálkodási törvény 2. sz. mellékletében 
megadott veszélyességi jellemzők szerinti csoportosításban és a korábbi hulladékvizsgálati 
eredmények felhasználásával EU szerinti besorolást végzett. A számítások sok esetben a hazai 
veszélyességi szintnél jóval enyhébb besorolást eredményeztek az EU szempontokat 
figyelembe véve, ami közegészségügyi szempontból további vizsgálatokat, értékelést igényel. 
Meg kell jegyezni, hogy az EU minősítés még nem foglalkozik a hulladékminták biológiai 
(toxikológiai és ökotoxikológiai) vizsgálatai során kapott eredmények értékelésével, hanem a 
hulladék kémiai összetételét veszi figyelembe. 

Egészségügyi hulladékok 



Az OKI felmérése szerint 90 000 országos ágyszámra vonatkoztatva az évente keletkező 
speciális kezelést igénylő (fertőző) hulladék mennyisége 6600-8200 tonnára tehető. 
Feltételezhető azonban, hogy az egyszer használatos eszközök fejlesztése és elterjedése a 
jelzett mennyiség emelkedéséhez vezet.  

1999-ben az OKI az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékokra 
hulladékgazdálkodási tervet állított össze. A tanulmány arra utal, hogy a fertőző hulladékok 
kezelése nem megoldott Baranya, Tolna és Zala megyékben, regionális egészségügyi égető 
berendezések telepítése szükséges. A tanulmány eredményei felhasználásra kerültek az 
Országos Hulladékgazdálkodási Terv egészségügyi hulladékokra vonatkozó alfejezetének 
kidolgozásánál. 

Az OKI vizsgálta két különböző gyártmányú egészségügyi hulladék fertőtlenítő berendezés 
hatásfokát és megfelelőnek találta.  

Az ÁNTSZ hálózat 2000-ben felmérte a háziorvosi rendelőkben keletkező hulladékok 
mennyiségét is. 

Az egészségügyi hulladékok kezelési lehetőségeit az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

12. táblázat 

Egészségügyi hulladékégetők, égetési és fertőtlenítési lehetőségek 

Megye 

Fertőző 
hulladék 

kg/év 

Egyéb 
veszélyes 

kg/év 

Égetők Égetők helye Kapacitás/óra   
Eü. hulladékot 

is égető 
vesz.h.égetők 

Baranya 240 000 12 000           

Bács 650 000 32 500 
  

  
    Kiskunhalason 

volt 
Kecskeméten 

Filantrop égető

Békés 290 000 14 400   Gyula   
Ideiglenes 
engedély  
1 kazánra 

  

Borsod 330 000 16 500         Sajóbábony, de 
új is lesz 2 db 

Csongrád 310 000 15 500   SZOTE       

Fejér 210 000 10 500       
Székesfehérvári 

nem működik 
  

Győr 380 000 19 000 CV-1 Sopron 50 kg/h   Győrben Grabo 
égető 

Hajdú 360 000 18 000         Hajdúkomm 
égető 



Debrecenben 
Heves 150 000 7 500 VH-150 Eger 20 kg/h     

Komárom 150 000 7 500         Dorogi 
vesz.h.égető 

Nógrád 250 000 12 500       Salgótarjánban 
fertőtlenítő   

Pest 250 000 12 500 E-100 Kerepestarcsa 100 kg/h   Százhalombatta 
MOL égető 

Somogy 120 000 6 000 CV-1 (2 
db) Kaposvár 220 kg/nap     

Szabolcs 260 000 13 000 Giroldi Nyíregyháza 150 kg/h     

Szolnok 330 000 16 500 

VH-150 

VH-150 

CV-1 

Jászberény 

Mezőtúr 

Karcag 

50 kg/h 

50 kg/h 

300 kg/nap 

Megtűrt 
berendezések   

Tolna 80 000 4 000           

Vas 150 000 7 500         
Szombathelyen 

Shenandoah 
égető 

Veszprém 76 000 3 800       Veszprémben 
fertőtlenítő 

Fűzfő 
Nitrokémia 

égetője 
Zala 100 000 5 000           

Budapest 2 000 
000 100 000 

Pyromed-
240 

  

Purator 

SOTE 

  

Korányi TBC

240 kg/h 

  

400 kg/h 

Fertőtlenítők: 

OPNI 

László Kórház 

  

 



 

6. Az épített környezet hatásainak csökkentésére irányuló 
környezet-egészségügyi kutatások 
Az épített környezettel, ezen belül is elsősorban a lakóépületekkel és lakásokkal szemben 
támasztott közegészségügyi követelmények azokat a feltételeket foglalják magukban, 
amelyek teljesülése ahhoz szükséges, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a külső 
környezet kedvezőtlen hatásaival szemben, biztosítsák a szervezet regenerációjához szükséges 
körülményeket és megfelelő feltételeket biztosítsanak a bentlakók tisztálkodási, főzési, 
tanulási és kulturális tevékenységéhez, családi és társadalmi életéhez. Ezen funkciók együttes 
biztosítása esetén várható csak ugyanis, hogy a lakókörnyezet hozzájáruljon a – WHO 
megfogalmazása szerinti – egészség (azaz a teljes testi, szellemi és szociális jóllét) 
megőrzéséhez.  

A fenti optimális, és hosszú távon meghatározó célkitűzés mellett minimális követelményként 
és rövid távú célként biztosítani kell azt is, hogy a lakókörnyezet ne károsítsa a bentlakók 
egészségi állapotát. Az elmúlt tíz évben végzett kutatások ezért elsősorban a lakókörnyezeti 
kockázati tényezők fel- és megismerésére koncentráltak azzal a gyakorlati céllal, hogy a 
vizsgálatokból levonható következtetések a megfelelő hazai szabályozás alapjául 
szolgáljanak. 

Leginkább a gyermekek egészségi állapotának a lakókörnyezeti tényezőkkel mutatott 
összefüggéseit vizsgálták, mivel a gyermekek szervezete a felnőttekénél érzékenyebb az 
egészségkárosító hatások iránt, viszonylag sok időt töltenek otthon, mentesek a káros 
szenvedélyektől és nem kell számolni foglalkozási expozícióval sem.  

Városi környezet 

A Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet (OKI), illetve annak egyik jogutódja, a 
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezet-egészségügyi Intézete 
(OKK-OKI) az ÁNTSZ illetékes megyei és városi intézeteivel együttműködve 1995 és 2001 
között 25 város 10 972 második-negyedik osztályos általános iskolás gyermekének egészségi 
állapotát és az azt befolyásoló lakókörnyezeti tényezők összefüggéseit vizsgálta. 

A szülők által kitöltött kérdőívek alapján, krónikus bronchitiszes tüneteket a gyermekek 6,5-
20%-ánál, asztmás tüneteket 10-21%-uknál, allergiát pedig 15-31%-uknál állapítottak meg. A 
krónikus légzőszervi tünetek szignifikáns kockázati tényezői között a pozitív szülői anamnézis 
és a hátrányos gazdasági-társadalmi helyzet mellett számos olyan lakókörnyezeti elemet is 
találtak, amelynek kiküszöbölése vagy csökkentése megfelelő prevenciós eszköz lehet. A 
terhesség alatti dohányzás például megduplázza annak esélyét, hogy a gyermek iskolás 
korában krónikus bronchitiszes vagy asztmás tünetekben szenvedjen. Az első két életévben 
elszenvedett súlyos alsólégúti fertőzés, amelynek kiváltásában a terhesség alatti és a szülés 
utáni dohányzás mellett a külső környezeti levegőszennyezettségnek is szerepe lehet, több 
mint 3-szorosára növeli az iskolás korú gyermekek krónikus légzőszervi betegségének 
kockázatát. A szobánként 2 főnél nagyobb zsúfoltság esetén 2-szeresen, penészes lakás esetén 
2,74-szeresen magasabb bronchitiszes kockázatot tapasztaltak. A lakásban elszívott cigaretták 
okozta dohányfüst vagy a forgalmas útvonal közelsége miatt 33%-kal magasabb bronchitiszes 
és 64%-kal, illetve 97%-kal magasabb asztmás kockázatot figyeltek meg. A viszonylag 



frissen épített (10 évnél fiatalabb) épületekben élő gyermekek körében 176%-kal magasabb 
volt a bronchitiszes, 117%-kal magasabb az asztmás és 135%-kal magasabb az allergiás 
tünetek aránya, mint a régebben épült lakásokban élőknél. Ennek konkrét összefüggései még 
feltárásra várnak, de feltételezhető, hogy az építésnél felhasznált burkoló- és 
ragasztóanyagokból és berendezési tárgyakból felszabaduló, és az alacsony belmagasságú, 
rosszul szellőzött légterekben viszonylag gyorsan felszaporodó szennyező anyagok 
egészségkárosító hatása is szerepet játszhat ebben. Ezt támasztja alá a műanyag 
padlóburkolatú szobában lakó gyermekek körében tapasztalt, szignifikánsan (66%-kal) 
magasabb asztmás tünet gyakoriság, illetve a faforgácslapból készített – formaldehidet 
emittáló – bútorokkal berendezett szobában élő gyermekek 56%-kal magasabb allergia 
gyakorisága. 

Az egészségügyi szempontból nem minősített új építő-, burkoló- és ragasztóanyagok 
felhasználásával épített, vagy nem kellő gondossággal tervezett és kivitelezett (illetve 
használt) épületeken kívül a városi környezet másik fontos egészség-kockázati tényezője a 
közlekedés és az általa okozott levegőszennyezettség és zaj. 

A közlekedési eredetű levegőszennyezettség fontos jellemzője volt a 80-as évek közepéig, de 
még 10 évvel ezelőtt is, a városi levegő magas ólomtartalma. A benzin ólomtartalmának 
változásával párhuzamosan jelentősen csökkent a városok levegőjében mért ólom 
koncentráció, és ennek tükröződéseként, a gyermekek vér-ólom szintje is. Az OKI és az 
érintett ÁNTSZ intézetek munkatársai a 90-es évek első felében több városban (Vác, Győr, 
Sopron, Tata, Budapest) végeztek vér-ólom szűrést harmadik-negyedik osztályos általános 
iskolás gyermekek körében. Megállapították, hogy a városi gyermekek 8-13%-ának vér-ólom 
szintje meghaladta a 10 µg/dL-es határértéket, viszont 20 µg/dL-nél magasabb szintet csak 
elvétve találtak.  

Miután nemzetközi tapasztalatok szerint a bölcsődés és óvodás korú gyermekek vér-ólom 
szintje magasabb, mint az iskoláskorúaké, 1996 tavaszán szűrővizsgálatot végeztek a Főváros 
V. kerületi Önkormányzata által működtetett 8 belvárosi óvodában. A megvizsgált 424 
gyermek többségének vér-ólom értéke jóval a 10   g/dL-es határérték alatt volt. Az átlagos 
vér-ólom szint 6,5   g/dL, a medián 6   g/dL volt. Összességében a gyermekek 8%-ának 
(azaz 34 gyermek) vérében haladta meg az ólom tartalom a 10   g/dL-es értéket.  

A vér-ólom szint szempontjából fontosnak tartott néhány kockázati tényezőnek a vér-ólom 
értékekkel mutatott regressziós összefüggéseit értékelve megállapították, hogy a gyümölcsök 
zárt üzletben vásárlása és a gyümölcslé fogyasztása védő hatásúnak bizonyult, míg a szülők 
alacsony iskolai végzettsége, a dohányfüst expozíció és egyes szénsavas üdítőitalok 
fogyasztása szignifikáns mértékben kedvezőtlenül befolyásolta a vér ólomtartalmát, s ez 
utóbbi összefüggés a szülők iskolai végzettségével, az életkorral, a nemmel és a dohányzók 
számával történt illesztés után is erősen szignifikáns maradt.  

Ezek az eredmények arra is felhívták a figyelmet, hogy a közlekedés szennyező hatásán kívül 
számos egyéb tényező is kedvezőtlenül befolyásolhatja a gyermekek vérének ólomtartalmát. 

A közlekedési zaj által leginkább terhelt területek felmérése 1995-től indult meg. Az ország 
mintegy 120 településén, több mint 600 mérőponton végzett felmérés szerint a forgalmas utak 
mentén az egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq) a nappali időszakban 6-22 óra között 65-78 
dB, az éjszakai időszakban 22-6 óra között pedig 60-78 dB tartományba esik. A környezeti 
zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EC direktíva szerinti Lden értékei 68-80 dB 



között mozognak. A forgalmas utak mentén az ilyen zajterhelésnek kitett épületekben a lakók 
40-60%-át zavarja a közlekedés zaja, elsősorban az éjszakai alvást, a beszéd megértését és a 
rádió-TV hallgatást. 

Falusi környezet 

Az OKK-OKI munkatársai az illetékes megyei ÁNTSZ intézetekkel együttműködve az utóbbi 
3 évben 8 megye 79 községében élő 5063 második-negyedik osztályos általános iskolás 
gyermek egészségi állapotát és az azt befolyásoló környezeti kockázati tényezők gyakoriságát 
vizsgálták. A kérdőívre adott szülői válaszok értékelése során megállapították, hogy a 
krónikus légzőszervi (bronchitiszes illetve asztmás) tünetek gyakorisága nem tér el jelentős 
mértékben a városi gyermekek körében tapasztalt mértéktől, míg az allergiás gyermekek 
aránya szignifikánsan kisebb volt, mint a városi gyermekek esetében. 

A bronchitiszes tünetek kockázati tényezői között – a városokban is tapasztalt – rossz 
szociális körülmények, lakás penészedés és az első két életévben elszenvedett súlyos 
alsólégúti fertőzés mellett az anyák terhesség alatti dohányzása (8,1-24,0% !), a gáztűzhely 
fűtésre való használata, a zsúfoltság és a lakásban folytatott dohányzás szerepelt. Egyes 
területeken a légi permetezés szignifikáns összefüggést mutatott az asztma és az allergia 
gyakoriságával is. Ugyanakkor a rendszeres gyümölcsfogyasztásnak védő hatása volt az 
asztmás tünetek gyakorisága szempontjából. 

Belsőtéri levegőminőség 

A városi és a falusi környezetben épült lakások belsőtéri levegőjében előforduló szennyező 
anyagok egészségkárosító hatását az előzőekben említett felmérések részeként ún. passzív 
monitorok segítségével vizsgálták. Megállapították, hogy a konyhai gáztűzhelyek használata 
következtében a lakószobákban, s így többek között a gyerekszobában is jelentősen 
megemelkedik a nitrogén-dioxid koncentráció. A gázkonvektoros lakásokban a nitrogén-
dioxid koncentrációja közel kétszerese volt a konvektor nélküli, de gáztűzhellyel rendelkező 
lakásokban mért értéknek és jelentősen meghaladta az egészségügyi határértéket. 

A dohányfüst egészségkárosító hatását az előzőekben részletezett vizsgálati eredmények is 
alátámasztják. A hazai meglehetősen kedvezőtlen helyzetet jellemzi, hogy a vizsgált városi és 
falusi településeken egyaránt a gyermekek átlagosan közel 40%-a él együtt a lakásban 
dohányzó családtagokkal. 

A faforgács alapú bútorokból, egyes fal- és padlóburkoló illetve ragasztó anyagokból 
felszabaduló formaldehid allergizáló hatását a magasabb formaldehid koncentrációjú 
lakásokban lakó gyermekek orrkenetében talált magasabb eozinofil-sejt arány, az allergiás 
tünetek, különösen a bőrkiütés és bőr-allergia szignifikánsan nagyobb gyakorisága mutatta. 

Szignifikáns összefüggés mutatkozott a különböző festékekből, lakkokból és ragasztó 
anyagokból felszabaduló xilolnak a gyermekszobákban mért koncentrációja és a gyermekek 
bronchitiszes tünetei illetve az orrkenetükben talált eozinofil-sejt tartalom között is. 

A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása 

A fenti kutatási eredményekből levont következtetések alapul szolgáltak azoknak a 
környezetegészségügyi követelményeknek a megfogalmazásához, amelyek különféle 



jogszabályokban öltöttek testet. Így például az építmények tervezésének, létesítésének és 
üzemeltetésének közegészségügyi követelményeiről szóló, megjelenés előtt álló miniszteri 
rendelet egyik melléklete a belsőtéri levegőminőség egészségügyi határértékeit határozza 
meg. 

A közlekedési zaj adatbázist a településfejlesztési tervekhez és a forgalmas útvonalra néző 
ablakok hangszigetelésének javításához is hasznosítják. 



 

7. A sugárbiztonság rendszere és megvalósítása 
Feladatok 

Természetes és mesterséges környezetünkben többféle sugárforrás van, melyek ismerete a 
tőlük származó foglalkozási és lakossági sugárterhelés felmérése és szabályozása a 
biztonságos alkalmazás feltétele. 

A hazai lakosság természetes forrásoktól származó sugárterhelése alig tér el a világ 
népességére vonatkozó átlagértéktől, mintegy évi 3 mSv és többszörösen kisebb, mint egyes 
nagy természetes hátterű földrajzi régiók lakosságáé. 

A mesterséges forrásoktól a lakosság legnagyobb többletterhelést az orvosi 
sugáralkalmazástól kapja, s csak jóval kevesebbet az ipari létesítményektől, mint pl. egy 
atomerőmű. Ennek közelében a lakossági többletterhelés néhány tized µSv. 

A sugárbiztonsághoz kapcsolódó jogszabályok 

A hatósági feladatokat, kötelezettségeket jogszabályrendszer írja elő. Ennek két fontos eleme 
az 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, és az ennek végrehajtásáról rendelkező 
16/2000. EüM rendelet, melyeknek célkitűzése: meghatározni és ellenőrizni az ionizáló 
sugárzások biztonságos alkalmazásának feltételeit a munkahelyeken és a környezetben 
egyaránt. A rendelkezések 3 kategóriára terjednek ki, a foglalkozásszerűen sugárforrásokkal 
dolgozókra, a lakosság egyedeire, és az orvosi sugáralkalmazásnak kitett betegekre. Fontos 
feladatsort ad a rendkívüli események, sugaras és/vagy nukleáris balesetek esetén teendőkre 
való felkészülés a következmények elhárítására, csökkentésére. 

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a terjedő nem-ionizáló 
sugárforrások biztonságos alkalmazására is. Ezt az egészségügyi törvény és a tisztiorvosi 
törvény is feladatunkká teszi. Fokozódó az eziránti társadalmi érdeklődés, különösen a 
mobiltelefonok és átjátszó tornyaik iránt. A sugárforrások számbavétele folyik, a biológiai 
hatások vizsgálata világszerte kísérleti szinten mozog. A különböző jogszabályok az egyes 
országokban még nem olyan harmonizáltak, mint ionizáló sugárzások esetében. 

Szervezeti feltételek 

A sokrétű sugáregészségügyi feladatokat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálaton belül olyan hálózat látja el, amely 7 megyei intézetben, illetve a fővárosban 
működő sugáregészségügyi osztályokból és az országos intézetből ("Fodor József" Országos 
Közegészségügyi Központ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Intézete) épül fel. 

A munkahelyi sugárvédelmi feltételek ellenőrzése, a sugárforrások nyilvántartása, megfelelő 
képzettség ellenőrzése, a környezeti sugárzási szintek ellenőrzésében mintagyűjtés és magas 
színvonalú mérési módszerek alkalmazása minden osztály rutinszerű feladata. Ezen 
túlmenően területük sajátos intézményei miatt speciális többletfeladatokat is ellátnak (pl.: 
azokban a megyékben, amelyek az atomerőmű közelében vannak, vagy nagyteljesítményű 
besugárzó berendezéseket, sugárforrásokat működtetnek, radioaktív szennyezettség miatt 



környezeti rekultivációt hajtanak végre korábbi bányaterületeken, vagy nagyszámú ipari 
sugárforrás alkalmazás folyik). Az orvosi izotópalkalmazás egyre kiterjedtebb volta is 
megköveteli a vonatkozó sugárvédelmi tevékenységet, annak fejlesztését. 

A szolgálat folyamatos tevékenységet fejt ki a paksi atomerőmű radiológiai környezetének 
ellenőrzésében – Hatósági Koordinált Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer 
(HAKSER), részt vesz az országos sugárvédelmi ellenőrző programban (OKSER), adatgyűjtő 
és feldolgozó hálózatot működtet (ERMAH). Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat a 
foglalkozási kategória rendszeres ellenőrzését végzi. 

A sugáregészségügyi szolgálat felkészült rendkívüli helyzetekben való intézkedésekre, az 
esetleges károk csökkentése érdekében. Jó példa volt erre a csernobili atomerőmű balesete 
utáni összefogott együttműködés. Napjainkban rendkívüli eseményt jelentenek sugárzó 
anyagok csempészáruként való megjelenése, sugárforrások eltűnése és felkutatása, 
radioaktivitással szennyezett fémhulladékok kiszűrése, és mindezekkel kapcsolatban a 
lakosság szükség szerinti védelmének és tájékoztatásának biztosítása. Az Országos 
Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat rendkívüli esetekben szakemberekkel és 
mérőműszerekkel áll rendelkezésre napi 24 órás szolgálattal a rendkívüli eseményeknél eljáró 
hatóságok (egészségügyi, belügyi, környezetvédelmi, határőrségi, vámellenőrzési) számára. 

A sugáregészségügyi szolgálat további feladata az esetleges sugársérültek egészségügyi-
orvosi ellátásának biztosítása, előkészítése. Szervezeti, szervezési, oktatási tevékenysége tehát 
túlterjed a közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi sugáregészségügyi területén a 
klinikai felkészülés támogatásának irányába. 

Kutatási - fejlesztési tevékenység 

A sugárbiztonság megteremtésének, fenntartásának és lehetséges fokozásának egészségügyi 
követelményei és biológiai feltételei is vannak. Ezek alapjául új ismeretek folyamatos 
gyűjtése, a biológiai reagálások és reagáló képesség feltárása, új jelenségek megismerése 
szolgálnak. A vonatkozó kutatómunka a “Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ 
Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetében 
(OKK-OSSKI) folyik. Az intézet az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások biológiai hatásait 
tanulmányozza a biológiai szerveződés különböző szintjein, a molekuláktól a sejteken át a 
szövetekig és a teljes szervezetig. Az utóbbi években különös figyelemmel tanulmányozták az 
egészségügyi sugárbiztonság területéhez kapcsolódó olyan témákat, mint a kis dózisok hatása, 
az antioxidáns kapacitás szerepe és az egyéni sugárérzékenység. Fontos kutatási feladatnak 
tekintik a különböző citogenetikai és sejtbiológiai jelenségek biológiai doziméterként való 
alkalmazhatóságát sugaras balesetek esetén, a sugársérültek állapotának diagnosztizálására és 
prognosztizálására. Úgyszintén kutatómunka folyik a nem-ionizáló sugárzások dozimetriája 
területén különös tekintettel a mobiltelefonok egyre terjedő alkalmazására. Mikrobiológiai 
kutatásaik a radioaktív hulladéktárolók biztonságát szolgálják. Az alábbiakban néhány 
kiragadott példa illusztrálja tevékenységüket.  

Kis dózisok biológiai hatása 

A széleskörű nemzetközi vitákban az epidemiológiai adatokra hivatkozva vetődött fel a kis 
dózisok patológiai kockázatának kisebb volta a nagy dózisok kockázatából a lineáris küszöb 
nélküli modell alapján származtatott értékekhez képest. Kis dózisnak a mintegy 200 mSv 
alatti effektív dózist tekintik. Intézetünkben citogenetikai módszerrel közelítették meg a 



témát, amikor is nagyszámú személy vérmintáit in vitro különböző dózissal, röntgensugárral 
kezelték, majd a limfocita mikronukleusz gyakoriságot elemezték. Megállapították, hogy míg 
nagyobb dózisoknál a limfocita mikronukleusz gyakoriság mértéke egyenes arányban 
növekedett, a kis dózisok tartományában a lineáris növekedés meredeksége fokozatosan 
csökkent. Mintegy 200 mSv alatt, bár minden egyén sejtjei reagáltak, a citogenetikai 
károsodás mértékében a dózis és a hatás között nem volt kimutatható összefüggés. 

Az eredmények felvetették annak lehetőségét, hogy a kis dózisok tartományában nem a fizikai 
dózis, hanem a biológiai antimutagén tényezők befolyásolják elsősorban a hatás súlyosságát, a 
kockázat mértékét. Ezért került sor a biológiai védekezés egyik komponensének, a szérum 
antioxidáns kapacitásának mérésére. 

Nagyszámú személy szérummintáiban mérték a teljes antioxidáns kapacitást (total antioxidant 
status - TAS), továbbá azt, hogy ez az érték az alkalmazott módszerrel (Randox kit) 
kimutathatóan növekszik-e 2 hónapig tartó C és E vitamin szedést követően. Kimutatták, 
hogy a kívülről bevitt antioxidánsok mérhető módon növelték a TAS értéket.  

Összefüggést találtak a sugárzás-indukálta mikronukleusz növekmény mértéke és a szérum 
TAS értéke között, nevezetesen a TAS érték növekedésével csökkent a citogenetikai 
károsodás mértéke. 250 mGy esetén 1,6 mM TAS érték kivédte a citogenetikai károsodást. 

Nyilvánvaló, hogy a citogenetikai károsodás mértékét számos sejtbiológiai tényező 
befolyásolhatja. A szérum antioxidáns koncentrációja az egyik lényeges tényező és ennek 
emelésével az egyéni érzékenység csökkenthető, azaz az ellenállóképesség kis dózisok 
tartományában fokozható.  

Nem-ionizáló sugárzások hatásai 

A nem-ionizáló sugárzások hatásaival foglalkozó laboratórium kutatásai kiterjednek a 
biológiai és egészségügyi hatásokra. A meglehetősen széles spektrumú kutató-fejlesztő 
tevékenységükben számos nemzetközi szervezettel együttműködnek (ICNIRP, URSI, 
COSPAR, EU-COST). Az utóbbi években fokozott érdeklődés alakult ki mind a szakmai 
körökben, mind a társadalomban a mobiltelefonok esetleges káros hatásaival kapcsolatban. 
Ezért kifejlesztették azt a műszerrendszert, amellyel az expozíció-hatás összefüggéseket lehet 
tanulmányozni. A 36. ábrán a mobiltelefon távolterében (far-field) sugárzási karakterisztika 
(radiation pattern) mérés látható forgópadra helyezett fejfantommal. A fej jelenléte jelentősen 
megváltoztatja a mobiltelefon kör alakú sugárzási karakterisztikáját (37. ábra). A különböző 
típusú mobiltelefonok felszínén a közeltéri (near-field) sugárzás eloszlása jelentősen eltérhet 
(38. ábra). Az integrált antenna típusoknál, ahol az antenna a telefonkészüléken belül 
helyezkedik el a rádiófrekvenciás tér nem feltétlenül az antenna felett a legnagyobb. 



 

36. ábra 

Mobiltelefon sugárzási karakterisztikájának mérése fejfantom jelenlétében 
az OSSKI mérőlaboratóriumában 

 



 

37. ábra 

GSM mobil kézi telefon sugárzási karakterisztikája kihúzott és betolt antennával 
A mérések léptetőmotoros forgató padon optikai szállal csatolt térerősség mérővel az OSSKI 
mérőlaboratóriumában. A sugárzó készülék a mérőkör közepén állt, a lap síkjából Z irányba 

mutató, sugárzó antennával. A: mérések szabad térben. B: mérések fejfantommal 
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38. ábra 

Mobiltelefonok rádiófrekvenciás sugárzása közeltérben a telefon felszínén 

 

Mikrobiológiai vizsgálatok radioaktív hulladéktárolók biztonsága érdekében 



A mikrobiológiai hatásokra bekövetkezhető korrózió miatt a NATO 1995-ben kutatási 
programot kezdeményezett a hulladéktárolók és a kiégett fűtőelem tárolók biztonsága 
érdekében. A programba az OKK-OSSKI is bekapcsolódott. Vizsgálják a radionuklidok 
mobilitását befolyásoló tényezőket, a mikroorganizmusok radionuklid felvételét, a föld alatti 
baktériumok fajtáit és eloszlását, gáztermelésüket és a tárolótartályok korróziójának 
baktérium függését. Vizsgálták a biofilm kialakulását kiégett nukleáris fűtőelem tárolókban 
atomerőmikroszkóppal és megállapították, hogy már három hét után kimutatható a 
mikrobiális korrózió rozsdamentes acél felületen (39. ábra).  

39. ábra 

Biofilm mikroszkópikus képe  
(a) 3 hetes inkubálás után és  

(b) a fémfelszín felülete a biofilm eltávolításakor  
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Tanulmányozzák a nagy aktivitású radioaktív hulladéktárolásra alkalmasnak talált helyek 
baktérium flóráját. Megállapították a spóraképzők D10 értékét, amit 0,8 - 2,44 kGy közöttinek 
találtak. Megállapították, hogy a szulfátredukáló baktériumok és komplexképzők képződése 
hozzájárulhat a radionuklidok mobilitásához föld alatti tárolókban. 

8. Az élelmiszerbiztonság megteremtésének környezet-
egészségügyi szempontjai. Az élelmiszerekben előforduló 
legfontosabb környezeti szennyező anyagok 
Az élelmiszerbiztonság azt jelenti, hogy a forgalomba kerülő és elfogyasztott élelmiszerek 
megbízhatóak, ártalmas anyagokat a fogyasztó egészségét veszélyeztető mértékben nem 
tartalmaznak. 



Az élelmiszerbiztonság megteremtése rendkívül összetett feladat, mely a nyersanyag 
megtermelésétől az ételkészítésig az élelmiszerlánc minden kritikus pontjára vonatkozó 
egyértelmű szabályozást, a megfelelő környezeti feltételek biztosítását, a helyes műveleti 
(mezőgazdasági, állattartási, termelési, raktározási, kereskedelmi, ételkészítési) gyakorlat 
betartását, az élelmiszer előállításában és kereskedelemben résztvevők megfelelő szakmai 
felkészültségét és felelősségét, az élelmiszerek nyomonkövethetőségét, továbbá a hatékony 
ellenőrzést egyaránt magába foglalja. 

Az élelmiszer nyersanyagok megtermelése és feldolgozása során számtalan forrásból 
juthatnak idegen anyagok a táplálékunkba. Az élelmiszer nyersanyagok vegyi anyagokkal 
való szennyezettsége függ annak a környezetnek az állapotától, amelyben a növényeket 
megtermelték, az állatokat felnevelték. A környezeti eredetű szennyező anyagoktól semmiféle 
élelmiszer sem lehet teljesen mentes. 

A környezeti eredetű szennyező anyagok főként a levegő közvetítésével jutnak a növényzetre, 
illetve a talajra. A frissen kiülepedett szennyeződés a gyümölcsök és zöldségek felületéről 
többnyire lemosható, gabonaneműek esetén a felületi réteggel lekoptatható, ezzel a 
szennyezettség csökkenthető. Hosszabb idő után azonban a szennyeződés a mélyebb 
rétegekbe juthat, ahonnan technológiai műveletekkel nem távolítható el. A talajban lévő 
kontaminánsok egy részét a növények képesek felvenni a gyökereken keresztül, másik részét 
nem.  

Az ólom az élelmiszerekben Magyarországon ma már egyértelműen környezeti 
szennyeződésnek számít. Minden más forrást kiküszöböltek az évtizedek óta folyamatosan 
végrehajtott korlátozások.  

Tilos ólom és kadmium tartalmú bevonatokat, műanyag edényeket, eszközöket és csomagoló 
anyagokat alkalmazni élelmiszerekkel érintkezésben. Az ólomforrást jelentő forrasztott 
konzervdobozokat hegesztett és lakkozott dobozokra cserélték.  

Az élelmiszerek maximális ólom szintjeit élelmiszer kategóriánként külön-külön 
megállapított határértékek írják elő, melyek összhangban vannak az Európai Közösség 
hasonló rendeletével, bár annál részletesebbek.  

Az élelmiszerek ólom tartalmát a magyar élelmiszerellenőrző hatóságok rendszeresen 
ellenőrzik. Évente sok ezer vizsgálatra kerül sor. A kifogásolt minták aránya 1-2%.  

Az állati eredetű élelmiszerek a tej kivételével több ólmot tartalmaznak, mint a növények. A 
legnagyobb ólomkoncentráció a puhatestűekben, rákokban, halakban és belsőségekben fordul 
elő. A növényi élelmiszerek esetén gyümölcs < zöldség < gabonafélék sorrendben nő az 
ólomtartalom. Az ólom a levegőn keresztül kerül a növények felületére, a gyökéren át való 
bejutás elhanyagolható. Az 1990 óta az ipari termelésben bekövetkezett visszaesés, az 
ólomtartalmú üzemanyagok korlátozása és egyéb környezetvédelmi intézkedések hatására az 
élelmiszerek ólom tartalma Magyarországon is csökken. Az élelmiszer fogyasztási adatok és 
az élelmiszerekben ténylegesen meghatározott ólomszintek alapján számított heti átlagos 
ólombevitel Magyarországon a tolerálható bevitelnek (PTWI-nek) kevesebb, mint 70%-a. 

A kadmium az emberi szervezetbe elsősorban dohányfüsttel és szennyezett élelmiszerekkel jut 
be. Az élelmiszerek közül a tej és tojás 5 µg/kg körüli mennyiségben tartalmaz kadmiumot, a 
húsok ennek kb. háromszorosát, a halak hétszeresét, a kagylók a hetvenszeresét. A vesék 



tartalmazzák a legtöbb kadmiumot, átlagosan mintegy 500 µg/kg-ot. A növényi eredetű 
élelmiszereknél az ólomhoz hasonlóan gyümölcs < zöldség < gabonafélék a sorrend 10-30 
µg/kg tartományban. 

A szennyeződés útja a kadmium esetében is főként a levegő, de a növények a kadmiumot a 
talajból is képesek felvenni, és szöveteikben felhalmozni. Mosással, hámozással a kadmium 
szennyezettség kevésbé csökkenthető, mint az ólom. 

Magyarországon a legtöbb kadmiumot a cereáliákkal, hús és húskészítményekkel illetve 
zöldségfélékkel vesszük magunkhoz. A számított heti kadmium bevitel a tolerálható 
bevitelnek csak kb. a fele. 

Az élelmiszerek kadmium szintje az ólommal ellentétben – más országokhoz hasonlóan – 
nem csökken. Magyarország a kadmiummal kevésbé szennyezett országok közé tartozik, 
melynek egyik oka a viszonylag mérsékeltebb műtrágya felhasználás lehet, illetve az, hogy 
eleve kisebb kadmium tartalmú természetes foszfátokat használtunk műtrágyaként és hogy 
korán előírtuk és betartattuk a kadmium határértékeket. 

Az élelmiszerek higany tartalma teljes egészében környezeti eredetű szennyezés. 
Higanytartalmú csávázószereket ma már nem használhatnak Magyarországon. 

A zöldségfélékben 5-6 µg/kg, a húsokban 6-15 µg/kg, a halakban 20-2000 µg/kg higany 
található. A hazai élelmiszerek higany szintje alacsony, a halastavakból és folyókból 
származó halak higanytartalma korábbi felméréseink szerint 20-100 µg/kg volt. Még az 
erősebben szennyezett dunai és tiszai halakban sem fordult elő 500 µg/kg-nál több higany. 

Csak részben környezeti eredetű, részben a túlzott nitrogén, műtrágya felhasználásával 
összefüggésbe hozható szennyeződés a növényi élelmiszerek nitrát tartalma. Ennek mértéke 
fajtától és termelési körülményektől is függ, de egyéb tényezők is befolyásolják. 

Hazai adatok szerint a gyümölcsök nitrát tartalma ritkán haladja meg az 50 mg/kg-ot. A 
zöldségek azonban gyakran tartalmaznak g/kg-os nagyságrendben nitrátot. A legmagasabb 
szintek 3500 mg/kg körüli mennyiségben salátában, céklában és retekben fordulnak elő. 
Ezeket követi a spenót, a káposztafélék és a karalábé. A hüvelyesek, a gyökérzöldségek, a 
hagyma, a paradicsom és a paprika általában kevés nitrátot tartalmaz. 

A mért nitrát szintek azonos zöldségfajta esetében is rendkívül széles határok között 
változnak. Magyarországon csak a spenótra és a salátára van az Európai Közösségekével 
azonos, 2500-3500 mg/kg határérték előírva. 

A zöldségfélék nitráttartalmának csökkentése az élelmiszerbiztonság javítása szempontjából 
elengedhetetlen. A megoldást a helyes mezőgazdasági gyakorlat kimunkálása és a kevéssé 
nitrát kumuláló fajok szelektálása (nemesítése) segítheti elő. 

Radionuklidok kisméretű kibocsátásával az atomerőművek környezetében üzemszerű 
működéskor is számolni kell. A növények, elsősorban a nagy levelű zöldségek és 
bogyósgyümölcsök a legjobb indikátorai a szennyeződésnek. Az állati eredetű 
élelmiszerekben megjelenő radioaktivitás-növekedés a szennyezett takarmány és víz 
fogyasztásának későbbi következménye. A vadon élő növények, pl. gyógynövények, gombák 



és állatok szöveteiben a radioaktív szennyeződések a tapasztalatok szerint nagyobb szintet 
érnek el és hosszabb ideig kimutathatók. 

Magyarországon a Paksi Atomerőmű körzetében a fokozott ellenőrzés az indulás pillanata óta 
szervezetten folyik. Az előírt védősávon kívül termelt élelmiszerek radionuklid 
koncentrációja eddig még soha nem emelkedett aggályos mértékben. 

A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) és legjellemzőbb képviselőjük, a 3,4-
benzpirén környezeti és technológiai eredetű szennyezésként, továbbá csomagolóanyagokból 
kerülhetnek az élelmiszerekbe. 

Forgalmas utak mentén, alumíniumkohók, olajfinomítók környékén igen jelentős lehet a talaj 
és a növényzet, tehát az ott termelt élelmiszerek PAH szennyezettsége. A nagy levelű 
zöldségfélék, nagy felületű bogyós gyümölcsök ezeknek a szennyeződéseknek is jó 
indikátorai, de a növények egy része a talajból is képes felvenni a PAH-okat. Hazai felmérés 
eredményei azt mutatták, hogy a kőolajfinomítók közelében termelt káposzta 3,4-benzpirén 
tartalma modernebb üzem esetében átlagosan háromszor, régi típusú finomító esetében ötször 
nagyobb, mint a kontroll területen termeltté. A sárgarépa 3,4-benzpirén tartalmában a 
különbségek még nagyobbak, mintegy 10-20-szorosak, ami a talaj hosszú időn át történő 
folyamatos elszennyeződésének veszélyeire hívja fel a figyelmet. Az alumíniumkohók és 
hőerőművek környékén vagy a forgalmas utak mentén termelt zöldségfélék 3,4-benzpirén 
tartalmában valamivel nagyobb, mint háromszoros növekedés volt detektálható. Az irodalmi 
adatokkal összevetve a hazai mérési eredményeket megállapítható, hogy környezetünk és 
élelmiszerereink PAH-szennyezettsége nem haladja meg az erősen iparosodott országokban 
mért hasonló szinteket. 

Magyarországon a növényi eredetű élelmiszerekre vonatkozó PAH-határértékek nincsenek. 
Általános irányelv azonban, hogy a szennyezett területeken kerülni kell a nagylevelű 
zöldségek (spenót, sóska, káposztafélék) és a gyökérzöldségek (petrezselyem, sárgarépa) 
valamint a bogyós gyümölcsök termesztését. 

Bár a forgalmas utak mentén, ipari létesítmények, olajfinomítók környékén termelt 
takarmányokon jelentős lehet a PAH-ok mennyisége, ezek szerencsére nem mennek át az 
állati eredetű élelmiszerekbe, sem a tejbe, sem a húsba. Az állati eredetű élelmiszerek PAH 
tartalma technológiai eredetű. A füstölési paraméterek szabályozásával (fafajta és hőmérséklet 
előírása, elektrosztatikus tér kialakítása a füstölőben, burkolóanyagok alkalmazása) a PAH 
szennyezettség jelentősen csökkenthető. A jelenleg érvényes rendeletek szerint 
Magyarországon a füstölt hús, sonka, kolbász- és szalámifélék, sajtok 3,4-benzpirén tartalma 
az 1 µg/kg-ot, a füstölt halaké a 2 µg/kg-ot nem haladhatja meg. A füstaromával készült 
élelmiszerek 3,4 benzpirén határértéke még szigorúbb, mindössze 30 ng/kg. 

Korábbi hazai vizsgálatok eredményei szerint a lakosság élelmiszerek útján történő 
expozíciójának zömét a zöldség és gyümölcsfélék adják. A növényi élelmiszerek környezeti 
eredetű PAH szennyezettségének széleskörű felmérése és határértékek megállapítása a 
jövőnek közegészségügyi szempontból fontos feladata lesz. 

A poliklórozott vegyületek kémiailag rendkívül stabil zsíroldható anyagok, melyek a 
táplálékláncon át feldúsulva a legnagyobb koncentrációt az emberi szervezetben érik el. A 30 
évvel ezelőtt betiltott klórozott szénhidrogén peszticidek (aldrin, dieldrin, DDT, HCH, HCB 
stb.) maradékai még ma is jelen vannak a környezetben, kimutathatók a talajban, esetenként a 



növényi élelmiszerekben is. Az állati eredetű élelmiszerek klórozott szénhidrogén tartalma 
jelenleg zsírra számítva 10 µg/kg-os nagyságrendű. Nálunk ma már környezetszennyező 
anyagnak számítanak. 

A klórozott szénhidrogén növényvédőszerek 30 évvel ezelőtti túlzó felhasználása miatt a 
tápláléklánc végét jelentő humán tej össz-DDT tartalma Magyarországon még mindig 25 
µg/kg tej. A NEKAP keretében végzett vizsgálatok szerint a DDT és metabolitjai minden 
anyatej mintában detektálhatók voltak. A HCH izomerek szintje alacsonyabb és több negatív 
minta is előfordult. 

A poliklórozott bifenilek (PCB-k) mindenütt jelen vannak a környezetben. Ipari célokra 
gyártották, kondenzátorok, transzformátorok dielektrikumaként, hidraulikus folyadékként, 
textil-, papír- és festékipari adalékként használták fel őket. Alkalmazásuk az 1980-as évek 
eleje óta tilos Magyarországon is. A kipufogó gázokban, hulladékok égetésekor, ipari 
folyamatokban ma is keletkeznek. A táplálékláncon át feldúsuló anyagok, a zöldségfélék, 
gabonaneműek, gyümölcsök PCB-tartalma általában kevesebb, mint 10 µg/kg. Az állati 
zsírokban 20-240 µg/kg, halakban 10-500 µg/kg zsírtartalomra számított PCB mennyiségeket 
detektáltak. A halmájban mg/kg-os szinten is előfordulhatnak. 

A PCB-k az emberi zsírszövetben és az anyatejben koncentrálódnak. Az anyatejek a legújabb 
vizsgálatok szerint Magyarországon átlagosan 63 µg/kg zsírra számított PCB-t tartalmaznak, 
a humán zsírszövet minták 380 µg/kg-t.  

A rendelkezésre álló adatok szerint a hazai élelmiszerek PCB szennyezettsége alatta marad az 
iparilag fejlettebb országokból importált élelmiszerekben mért értékeknek. Határérték 
előírások csak az állati eredetű élelmiszerekre vannak. 

A környezeti szennyező anyagok toxikológiai szempontból nagyon figyelemreméltó tagjai a 
poliklórozott dibenzo-dioxinok és a poliklórozott dibenzofuránok (összefoglalóan dioxinok). 
Alacsony, ng/kg-os szinten csaknem mindenütt kimutatták a jelenlétüket a környezetben. Fő 
forrásuk a klór-fenoxi-típusú gyomirtószerek és PCB-k szennyezése, az ólmot és klórtartalmú 
adalékokat tartalmazó benzinnel működő motorok kipufogógáza, az acélgyártás, a 
rézolvasztók, a pentaklórfenol (PCP) gyártás, a PCB-vel impregnált faanyagok elégetése stb. 
Iparilag nem állítják elő a dioxinokat, ismert technológiai felhasználásuk nincs, mintegy 
melléktermékként keletkeznek a különféle technológiai folyamatokban. Kémiailag stabil 
vegyületek. Zsíroldhatóak, a táplálékláncban feldúsulnak. Az emberi szervezetbe csaknem 
teljes egészében az élelmiszerek útján jutnak. 

A zsírtarlalmú élelmiszerek, tejtermékek, halak, állati zsírok mindig tartalmaznak különféle 
dioxin és dibenzofurán kongénereket. Konkrét hazai élelmiszeradatokkal nem rendelkezünk. 
Megnyugtatónak látszik azonban, hogy több külföldön megvizsgáltatott magyar anyatej-
elegyminta európai viszonylatban szinte a legkevésbé szennyezettnek bizonyult, és hogy a 
dioxinok és dibenzofuránok szintje az utóbbi években csökken az anyatejben. 

Magyarországon több – az élelmiszerek vizsgálatára is alkalmas – dioxin laboratóriumot 
hoztak létre a közelmúltban, melyekben folyik a rendkívül bonyolult vizsgáló módszerek 
beállítása és a jártasság megszerzése. Ezeknek a laboratóriumoknak a munkába állása 
előfeltétele az Európai Közösség által 0,4-4 pg WHO-PCDD/F-TEQ-ben előírt határértékek 
átvételének és alkalmazásának. 



Az élelmiszerekben előforduló környezeti szennyező anyagok igen sokfélék. Közös 
jellemzőjük, hogy egészségügyi veszélyességük csökkentésének egyetlen biztos útja a 
megelőzés lehet. Ezért igen fontos, hogy a környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák 
felismerése és a szükséges intézkedések foganatosítása időben történjen. Jól alátámasztják ezt 
a táplálékláncon át feldúsuló perzisztens klórozott szerves vegyületekkel kapcsolatos eddigi 
tapasztalatok, melyek azt igazolják, hogy a szennyezett környezet, ezen belül az ott termelt 
élelmiszerek eredeti állapotának visszaállítása a szennyező források felszámolása után is 
emberöltőket vehet igénybe. 



 

9. A globális klímaváltozás hatása az emberi egészségre, 
javaslatok az adaptáció elősegítésére 
A XX. század második felének egyik sokat vitatott, de mindemellett egyre növekvő 
jelentőségű környezeti problémája a globális klímaváltozás. A Klímaváltozással Foglalkozó 
Nemzetközi Bizottság (IPCC) 3. Jelentésében (2001) megállapította, hogy a globális 
felszínhőmérséklet 0,6 (±0,2) oC-kal növekedett a XX. században. Előrejelzések szerint 
további növekedés várható, 1999-hez viszonyítva 1,4-5,8 oC-kal 2100-ig. A XX. században 
észlelt melegedés két részletben következett be: 1910-1945 és 1976-2000 között. Az első 
szakaszban természetes okok (naptevékenység, vulkanizmus) játszották a fő szerepet a 
változásokban, míg a második szakaszban az emberi tevékenység. Az eddigi vizsgálati 
eredmények azt valószínűsítik, hogy az északi félgömbön az elmúlt 1000 év legmelegebb éve 
1998 volt, a legmelegebb évtizede az 1990-es évek. Az éjszakai napi minimumhőmérsékletek 
1950 óta 0,2 oC/10 év, a nappali maximumhőmérsékletek 0,1 oC/10 év sebességgel nőttek. 
Budapesten az 1901-2000-re vonatkozó adatsor elemzése alapján 1,02 oC növekedést 
figyeltek meg a 100 év alatt (Szalay és Szentimrey, 2001.) 

A klímaváltozás több szempontból veszélyezteti az egészséget a fizikális környezetre, az 
ökoszisztémára, a gazdasági környezetre és a társadalomra kifejtett hatások révén, 
befolyásolja az emberi egészséget és jólétet. Kedvezőtlenül hat a vízforrásokra, a helyi 
szennyvíztisztítókra. Befolyásolja az élelmiszerbiztonságot, megváltoztatja a vektorok által 
terjesztett fertőző betegségek terjedését térben és időben. Kedvezőtlenül hat a biológiai 
allergének megjelenésére. A Föld éghajlatának változása fokozza az extrém időjárási 
helyzetek előfordulásának gyakoriságát. A városokban a hőhullámok és az ezzel kapcsolatos 
levegőszennyezés jelent közegészségügyi problémát. 

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram keretében vizsgálatok kezdődtek el az 
“Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete 
és az ÁNTSZ Fővárosi Intézete együttműködésében. A fenti hatások közül a 
hőmérsékletváltozás és a napi halálozás, valamint az allergiás megbetegedések 
növekedésében szerepet játszó allergén növényfajok és gombák virágzásában, illetve spóra 
szórásában megfigyelhető változásokat tanulmányozták. A vizsgálatok a következőkre 
terjedtek ki: 

1. A légköri változások, (időjárási helyzetek), hőmérséklet ingadozások, és a napi 
összhalálozás, szív-érrendszeri, valamint légzőszervi betegségek miatti halálozás 
közötti összefüggések elemzése 1992-1998. évek adatainak felhasználásával Budapest 
állandó lakosságára vonatkozóan, a teljes lakosságra, illetve egyes korcsoportok 
szerint.  

2. A biológiai eredetű légszennyezők (pollenszemek és gombaspóra) térbeli és időbeli 
megjelenése, az aeroallergének szezonjának ingadozásai és a meteorológiai tényezők 
összevetése az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózat rendelkezésre álló 10 éves adatsora 
alapján.  

(1) A nemzetközi irodalomban ajánlott korszerű statisztikai módszer, az általános additív 
modell alkalmazásával elvégzett vizsgálatok eredményei a következő összefüggéseket tárták 
fel:  



Figyelembe véve az időjárás változás rövid távú hatásait, valamint a makroszinoptikus 
időjárási helyzetek szerepét befolyásoló hatásokat (szezonalitást, a hosszú távú hatásokat – 
évek, hónapok, napok –, a napi átlaghőmérséklet, relatív páratartalom, légnyomás, az 
influenza járványos napok), külön-külön vizsgálták a napi minimum, maximum hőmérséklet, 
a napi hőmérséklet tartomány, az aznapi és előző napi hőmérséklet különbség, a légnyomás, 
páratartalom, és a szinoptikus helyzetek hatását a halálozásra. Megállapították, hogy a 
légnyomás és a páratartalom nem befolyásolja lényegesen a halálozást. Környezet-
egészségügyi szempontból jelentősen befolyásolta viszont a napi maximum hőmérséklet 10 
oC-os változása a 75 évnél idősebbek szív- érrendszeri betegségek miatti halálozását, nyáron 
mintegy 3,5%-kal nőtt a halálozás kockázata, míg télen 4,7%-kal. A minimum hőmérséklet 10 
oC-os emelkedése szintén a 75 évnél idősebbek körében növelte az összhalálozás kockázatát 
nyáron 14%-kal, télen pedig az idősek szív-érrendszer miatti halálozását 11%-kal. Nemcsak a 
hőmérséklet emelkedése, hanem az időjárás változékonysága, azaz a megszokotthoz képest 
történő változás is növeli a halálozás kockázatát. A megelőző 15 nap átlaghőmérsékletétől 
5oC-kal való eltérés, azaz a meleg vagy hideg hullám szintén veszélyezteti az idősek 
egészségét, nyáron 7%-kal, télen pedig 4,8%-kal növelve meg a szív-érrendszeri betegségek 
miatti halandóságának kockázatát. A szinoptikus időjárási helyzetek közül nyáron a meleg 
ciklon 6%-kal növelte az idősek összhalálozásának kockázatát, míg télen a centrális anticiklon 
fennállása esetén csökkent a halálozás kockázata ebben a korcsoportra. Vizsgálataik szerint az 
időjárási tényezők közül az egészségi hatások szempontjából legfontosabb a hőmérséklet: 
nemcsak annak abszolút értéke, hanem a változékonysága is. Bizonyos szinoptikus helyzetek 
növelik – főként az idősek – halálozásának kockázatát. A nemzetközi vizsgálatokkal 
összhangban lévő eredmények megfelelő alapot szolgáltathatnak a jövőben egy időjárás – 
egészségi hatás előjelző rendszer kiépítéséhez, amely előnyösen segítené a klímaváltozáshoz 
történő humán adaptációt. Az előjelző rendszer a napi halandóság, illetve a napi sürgősségi 
betegfelvételek adatainak és a meteorológiai jelentések adatainak összevetésével 
nagymértékben segítheti a veszélyeztetet korcsoportok felkészítését a hőhullámok 
kedvezőtlen hatásainak megelőzésére. 

A térinformatika eszközeivel vizsgálták a sztratoszférikus ózon depléció csökkenésének 
egészségi hatásait is. Megállapították, hogy a globális napsugárzás magyarországi területi 
eloszlását követően statisztikailag szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő a rosszindulatú 
festékes bőrdaganatok (BNO-10: C43) valamint a szürkehályog (BNO-10: H25) esetei 1997-
2001. évi megbetegedési adatok alapján (41. ábra) 



 

40. ábra 

A napi maximum hőmérséklet hatása a napi halálozásra, Budapest, 1992-1998 

Nyár Tél 

Jelmagyarázat:  

ALLRM: összes légzőszervi betegségek miatti halálozás/összes korcsoport:  
ALLlMM: összhalálozásból kivont kardiovaszkuláris és légzőszervi halálozás az összes 
korcsoportban 
A15-64CM, A64-74CM, A75CM, kardiovaszkuláris betegségek miatti halálozás a nevezett 
korcsoportokban 
A15-64RM, A64-74RM, A75RCM, légzőszervi betegségek miatti halálozás a nevezett 
korcsoportokban 
A15-64MM, A64-74MM, A75MM, összhalálozásból kivont kardiovaszkuláris és légzőszervi 
halálozás a nevezett korcsoportokban 

(2) A hazánk területén is előrejelzett hőmérsékletemelkedés hatást fog gyakorolni a kora 
tavaszi, szélbeporzású allergén fajok mind korábbi megjelenésére, és bizonyos allergén fajok 
(pl. kőris) pollen mennyiségének növekedését is tapasztalták a vizsgálati periódus alatt. Ez az 
allergiás szénatáthában szenvedők kora tavaszi gyulladásos tüneteinek fokozódását jelezheti 
előre. Minden vizsgált aeroallergén légköri elem koncentrációjában szignifikáns növekedést 
tapasztaltak a 10 év folyamatos monitorozás alatt. Budapest területén évenként átlagosan 52 
db pollenszem/m3-rel regisztráltak többet az összes vizsgált, és meghatározott fajra 
vonatkozóan. A korai, barkás fák esetében 28 pollen/m3 az évenkénti növekedés, míg a nyári 
gyomok esetében 25 db virágporszem/m3-mel többet kell belélegeznie a főváros lakosainak 
minden esztendőben. A biológiai légszennyezők időbeli megjelenését is elemezték az 
Aerobiológiai Hálózat által gyűjtött 10 éves adatsor alapján a főváros területén. A fák 
virágzási szezonja egyre korábban indul, akár 2 hónapos időbeli ingadozások is elképzelhetők 
a napi maximális hőmérséklet változásával összhangban. A fűfélék, valamint a nyári allergén 
gyomnövények (pl. parlagfű) esetén a virágzás kezdetének ideje kevésbé ingadozik, így a 
prevenciós előkészületek (gyomirtás, akciók, gyógyszer szedés korai megkezdése) jól, 
pontosan ütemezhetőek. Ez a tény elősegítheti az ilyen témájú egészségnevelési információk 
lakossághoz való eljuttatását is. Szintén az eredményes prevenciót segíti elő, hogy 
elkészítették az Aerobiológiai Hálózat 10 éves adatsorának elemzésével az ország allergén 



növényeinek atlaszát, a fajok, nemzetségek legfontosabb morfológiai jellegzetességeinek 
ábrázolásával együtt. Ebben bemutatásra kerülnek a legfontosabb hazai allergén növényfajok 
területi elterjedtségét ábrázoló térképek, s ehhez az országos lefedettséghez a Hálózat 14 
csapdája biztosította a nemzeti adatbázist. Az atlasz megtekinthető a következő web címen: 
http://www.antsz.gov.hu/oki/pollen.  

41. ábra 

A melanoma (BNO-10: C43) és a szürkehályog (BNO-10: H25) 
megbetegedések területi eloszlása a globál sugárzás függvényében (1997-2001) 

 

MELANÓMA – GLOBÁL SUGÁRZÁS 

 

SZÜRKEHÁLYOG – GLOBÁL SUGÁRZÁS 



10. Jövőkép 
Magyarországon hagyományai vannak a környezet és egészség kapcsolata 
tanulmányozásának. Fodor József, Fenyvesi Béla, Johan Béla, Pintér Alán nevei jelzik azt a 
munkát, amely a környezeti ártalmak egészségkárosító hatásainak megelőzése, csökkentése 
érdekében végeztek. A szaktárcák intézményeikkel és társadalmi összefogással folytatják ezt 
a munkát. 

A 2003. évben a Parlament elfogadta, határozatával megerősítette az Egészség Évtizede Johan 
Béla Nemzeti Programot, valamint a második, a 2003-2008 évekre szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programot (NKP-II.) és mindkettőben a környezetegészségügy 
megkülönböztetett figyelmet kapott. 

Azon munkálkodunk, hogy a jövőbe tekintő környezetegészségügyi politika, amely 
célkitűzéseiben tükrözi a jövő nemzedékek iránt, a fenntartható fejlődés szívét jelentő 
egészség-megőrzés és javítás iránti felelősséget elősegítse azt, hogy 

1. Az egészséget értékként kezelő, az egészséget támogató társadalom-, gazdaság- és 
környezetpolitikai struktúra és gyakorlat általánossá váljon, továbbá olyan gazdasági, 
társadalmi, környezeti feltételek alakuljanak ki, amelyek segítik az egészséges életet; 

2. A betegség-megelőzés, a prevenció szemlélete beépüljön a nemzeti fejlesztési 
programokba, az ágazati politikákba; 

3. Az egészségi állapotban fellelhető, környezeti okokra visszavezethető egyenlőtlenségek 
mérséklődjenek; a biztonsági programokban (környezet biztonság, kémiai biztonság, 
élelmiszer biztonság, vízellátás biztonsága, közlekedés biztonság, a fizikai biztonság) a 
sérülékeny lakossági csoportokat megkülönböztetett figyelem kísérje;  

4. Az egészséges környezet választása és fejlesztése kiteljesedjen az egészséges 
berendezkedésű helyi társadalom, közösség, közlekedés, iskola, lakás, munkahely, egészséges 
falu, egészséges városok támogatása révén; 

5. Az egészségpolitikai alapelvek gyakorlati érvényesítésében a környezetegészségügyi 
rendszerek, a környezetegészségügyi felügyelet hatékonyan működjenek. 

 


