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Bevezetés  

Számos bizonyíték létezik arra nézve, hogy a lakásviszonyok befolyásolják az egészségi 
állapotot. Nyitva marad ugyanakkor a kérdés, hogy mit lehet "egészséges lakásviszonyoknak" 
nevezni.  
 
A jelen dokumentum előzetes áttekintését adja egy, az EVSZ által a lakásviszonyok és egészség 
témakörében felállított, kutatóintézetekből álló konzorcium munkájának. Bemutatjuk a 
lakásviszonyok és egészség témakörében publikált, jelenleg elfogadott bizonyítékok rövid 
szintézisét, és összefoglaljuk a lakásviszonyokat és egészséget vizsgáló pán-európai felmérés 
első eredményeit. A munkadokumentum célja, hogy tudományos bizonyítékokat soroljon fel, 
amelyek hasznosak lehetnek a helyi és nemzeti szinten történő prioritás-képzésben, a 
veszélyeztetett csoportok meghatározásában, és a lakásépítési előírások és a lakásviszonyok 
ellenőrzésének javításában. Célja továbbá, hogy alátámassza a budapesti miniszteri 
nyilatkozatban foglalt javaslatokat, amelyek az egészségügyi és környezetvédelmi miniszterek 
által a jövőben járandó lehetséges utakról szólnak.  

Hogyan határozhatók meg az egészséges lakásviszonyok? 

Az egészség a teljes testi, szellemi és társadalmi jól-lét állapota és nem a betegség vagy 
fogyatékosság puszta hiánya.  

A lakásviszonyok a lakás, az otthon, a közvetlen környezet és a közösség együttese.  

A népegészségügy szerepe olyan körülmények megteremtése, amelyek között az emberek 
egészségesek lehetnek.  
 
Az "egészséges lakásviszonyok" kifejezés azt jelenti, hogy adottak a funkcionális és kielégítő 
fizikai, szociális és mentális feltételek az egészség, biztonság, higiénia, kényelem és magánélet 
szempontjából. Az egészséges otthon tehát nem csupán egy kifejezetten lakhatásra tervezett ház, 
hanem inkább a háztartás olyan lakóépületbeli elhelyezkedése, amelybe beletartozik az összes 
szabvány és "legjobb gyakorlat"-jellegű ismeret, amelyet évszázadok alatt gyűjtöttek a 
lakásépítés és a közvetlen környezet megtervezése területén. Az isztambuli Habitat nyilatkozat 
(1996) meghatározza a "megfelelő lakóhely" jellemzőit, amelyek nagyon közel állnak az 
egészséges lakásviszonyok meghatározásához.  
 
“A megfelelő lakóhely többet jelent, mint tetőt valaki feje felett. Beletartozik a megfelelő 
magánélet; a megfelelő tér; a fizikai megközelíthetőség;  a megfelelő biztonság; az ott-lakás 
biztonsága; a strukturális stabilitás és tartósság; a megfelelő világítás, fűtés és szellőzés; a 
megfelelő alapvető infrastruktúra, úgymint vízellátás, szaniter és szennyvízkezelő létesítmények; 
a megfelelő környezet-minőség és egészséghez kapcsolódó tényezők; és a megfelelő és 
megközelíthető földrajzi elhelyezkedés a munkavégzés és alapvető intézmények szempontjából: 
és mindez megengedhető áron kell elérhető legyen. A megfelelőséget az  érintettekkel együtt kell 
meghatározni, észben tartva a fokozatos fejlődés lehetőségét. A megfelelőség gyakran országról 
országra változik, mivel specifikus kulturális, társadalmi, környezeti és gazdasági tényezők 
függvénye. E kontextusban figyelembe kell venni nem- és korspecifikus tényezőket is, mint 
például a gyermekek és nők kitettsége a mérgező anyagoknak... ” (II. Habitat konferencia, 
Isztambul). 
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Shaw (2004i) bemutatott egy modellt, amely a lakásviszonyok és az egészség kölcsönkapcsolatát 
írja le (1. táblázat), és ebben megkülönbözteti a "kemény" (épület és fizikai infrastruktúra), és  
"puha" (például a lakásviszonyok társadalmi és perceptuális dimenziója) tényezőket. Shaw 
emellett rámutat arra is, hogy a nem megfelelő lakásviszonyok közvetlen és közvetett hatást 
gyakorolhatnak a mentális és testi egészségre. 
 
1. táblázat:  A lakásviszonyok és az egészség kölcsönkapcsolatának koncepciós modellje (Shaw, 

2004, Ann Rev PH 25) 
 

 
 
 
 
 

Miként befolyásolják a lakásviszonyok az egészséget? 

Lakásviszonyok és mentális egészség 

A mentális jól-létet (well-being) nehezebb meghatározni, mint a testit, mert az előbbi olyan 
komplex valóságokat is magában foglal, ahol a szociális, kulturális és egyéni valóságok 
kölcsönhatásban állnak egymással. Számos, elsősorban a szociál- és környezeti pszichológia 
körébe tartozó tanulmány mutatta már be környezeti tényezők, például a szennyezés, a zajszint 
és a tömeg hatását a mentális egészségre (Halpern 1995ii; Leventhal/Brooks-Gunn 2003iii; 
Gomez-Jacinto/Hombrados-Mendieta 2002iv). 
 
Ezen sokdimenzionális valóságokban lehet megvilágítani a lakásviszonyok mentális egészségre 
gyakorolt hatását meghatározó tényezők némelyikét. Valahol élni annyit is jelent, hogy 
különleges kapcsolat jön létre a hellyel, idővel, megvilágítással, énnel és másokkal. A ház, a 
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maga konkrét valóságában, alátámasztja az egyén pszichológiai strukturáltságának bizonyos 
elemeit - ez az "emberi lét központi vonatkoztatási pontja" (Relph 1976, 20. oldalv). Emellett 
hozzájárul a családi csoport strukturáltságához, annak kapcsolatához a külvilággal, és nyit a 
közösségbe való tartozás potenciális érzése felé is.  

Lakásviszonyok és védő szerep 

A lakás egyik elsődleges funkciója, hogy oltalmat nyújtson a külső agresszió ellen. Ez volt a 
helyzet a kezdet kezdetétől fogva, mikor az emberek még természetes menedékekben, például 
barlangokban kerestek oltalmat. Ebben a védő szerepben gyökerezik az az érzés, hogy létrejöhet 
valami stabil és állandó - az ontológiai biztonság érzete. Így, azon túl, amit a lakás, mint a 
külvilág elleni menedék jelent, az egyféle "befogadótér" is, egy olyan fizikai és pszichológiai 
keret, amelyben megjelenik és kialakul a bensőség érzete, és ahol mindenki lehetőséget talál 
arra, hogy maga lehessen. Így válik az, ami csak egy ház volt, otthonná. A test és elme épsége 
annak a lehetőségétől függ, hogy élhetünk-e bensőséges közelségben.  
 
A ház azzá válik, amin keresztül az egyén vagy családi csoport irányítani tudja a külvilággal való 
kapcsolatát, és meg tudja határozni a bensőségesség kereteit, azt, hogy mi a privát és mi a 
nyilvános szféra.  
 
A privát tér iránti igény egyénenként és kultúra függvényében változik, de a hajléktalanság, az 
irányítás hiánya, a deportálás, az otthontól való elszakadás pathogén hatásai mind e szükséglet 
valóságosságát mutatják. A ház akkor veszti el oltalmazó értékét, ha betörnek oda a külvilág 
bajai, és betolakodnak az egyén életébe. A privát tér fogalma hasonló a magántulajdonéhoz. A 
rossz lakásviszonyok, amelyek nem nyújtanak megfelelő védelmet a külvilág, a zajok, az állandó 
szemmel tartás, a betolakodás ellen, amely viszonyok egy lakótelepet egyféle "közösségi 
galambdúccá" változtatnak, rengeteg szenvedést okozhatnak. Az otthon rosszul meghatározott 
határvonalai, amelyek lehetővé teszik, hogy kívülről könnyen behatoljanak illetéktelenek, olyan 
érzést keltenek, hogy megsértették az ember magánszféráját, és ebből ered az az érzés, hogy az 
ember az énjét csak elégtelenül tudja meghatározni. Az ilyen esetek pathológiai formát is 
ölthetnek: idegesség, depresszió, álmatlanság, paranoiás érzetek és társadalmi diszfunkcionalitás.  

Társasági kötelékek 

Az ember biztonsága és életminősége nagyban a szomszédokkal való jó kapcsolat kialakításától 
függ. Ezt meghatározzák a körülmények, az érintkezés milyensége, az épület és az épített 
környezet térbeli szervezettsége, az épület minősége és állaga - mindezek befolyásolják azt, 
ahogy az emberek egymásra tekintenek, és ahogy a másikat zavaró tényezőnek, potenciálisan 
veszélyesnek, vagy akár kifejezetten ellenségesnek is láthatják. A szomszédokkal való rossz 
kapcsolatok pathológiai megnyilvánulást is ölthetnek: agresszivitás, vandalizmus, depresszió, 
idegesség, szomatikus panaszok, sőt paranoiás érzetek és gondolatok. A tényleges épület 
minőségén túl, amely valóban képes a társadalmi kapcsolatok alakulásának befolyásolására 
mindkét irányban, érdekes annak a megértése is, hogy ezek a kapcsolatok miként zajlanak és  
működnek.  
 
Az épület lakók által közösen használt terei határzónaként működnek az egyén és a többiek 
között. Senkihez nem tartoznak, és mindenkinek osztoznia kell rajtuk. Ha nem tudnak 
pufferzónaként funkcionálni, vagy mikor a szomszédok megpróbálják azokat privát térként 
használni, telerakják személyes jellegű tárgyakkal, például babakocsikkal, biciklikkel, 
magánjellegű találkozóhelyként használják (tinédzserek zajos csoportjai), stb., feszültség alakul 
ki. Az indokolatlan viselkedési formák valószínűleg összekapcsolódnak a nem megfelelő 
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lakásviszonyokkal, mikor bizonyos otthoni vagy társasági igények nem kerülnek kielégítésre, és 
kikerülnek a közös terekbe. Egyes tanulmányok rámutattak, hogy az eltérő eredetű csoportok 
jelenléte ugyanazon lakókörnyezetben nem jelzi előre, hogy az emberek miként fognak kijönni 
egymással. A földrajzi közelség elősegítheti a társasági kapcsolatokat és a kölcsönös 
alkalmazkodást, de feszültségekhez is vezethet. A biztonságérzet egy bensőséges otthonban, a 
szomszédokkal fenntartott jó kapcsolatok, a közös terek által biztosított határok tiszteletben 
tartása mind alapvető fontosságú ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a lakóhelyén.  
 
Az a ház, amelyre csak úgy gondolnak, hogy az védelmet nyújt a külvilággal szemben, egyféle 
börtönné válhat, az a környék, amely rosszul kapcsolódik a település többi részéhez, vagy ahol 
rosszak a közszolgáltatások, elszigeteltség- és bezártság-érzetet kelthet. Ezek tovább is 
erősödhetnek, és patthelyzet-érzetet válthatnak ki az egyénben, aki nem tud elköltözni vagy 
elmenekülni - például pénzügyi okokból. A klinikai pszichiátriából megtanultuk, hogy az ilyen 
körülmények komoly testi vagy mentális betegségekhez vezethetnek. 
 
Az egyes lakossági csoportok városokban meghatározott földrajzi helyen történő szegregációja 
és arra történő korlátozása lenézett gettók, leromlott környékek kialakulásához vezetett, és 
ahhoz, hogy az emberek önbecsülése is rossz, olyan jólismert jelenségek eredményeként, mint 
például a lakókörnyezettel való azonosulás. Ennek a rossz önbecsülésnek a klinikai kifejeződése 
széles értelemben véve a depresszió.  

Önazonosság és lakásviszonyok 

Az ember önazonossága ahhoz az érzethez kapcsolódik, hogy az ember saját maga (az én 
permanenciája), és ugyanakkor különbözik másoktól, és biztos, hogy az énépítéshez hozzájáruló 
több folyamat is a lakásviszonyok milyenségétől függ. Az otthonban a privát tér személyessé 
tétele teszi lehetővé a mástól való elkülönülés és különbözés érzését.  
 
A környezet fölötti ellenőrzés elvesztése, vagy a tér megszerzésére irányuló nehézségek 
megzavarják az egyéneket, illetve csoportokat. A standardizáció ellenére a túlzottan 
személytelen helyeken megjelennek rendbontó, reaktív és szabályokon átlépő térszerzési 
jelenségek, amelyek vandalizmusban, megbélyegzésben, a közös tulajdon rongálásában, stb. 
öltenek testet (Freeman 1993vi; Green et al 2002vii).  

A rossz lakásviszonyokkal kapcsolatos mentális zavarok 

A stressz, az idegesség, a feszült lelkiállapot, a depresszió, sőt az antiszociális viselkedés 
(erőszak, vandalizmus), valamint a gyermekek iskolai figyelmének megváltozása is kapcsolatban 
lehet a rossz lakásviszonyokkal. 
 
Az is elfogadott tény, hogy a stresszes lakásviszonyok felerősíthetik a már korábban is megvolt 
pszichiátriai kóreseteket (Evans, 2003)viii. 
 
Végezetül, a belső térben megjelenő mérgező anyagoknak (vagyis nehézfémeknek, 
oldószereknek) való kitettség is neuropszichiátriai rendellenességekhez vezethet.  

Alvászavar és nap közbeni zaklatott lelkiállapot 

Az alvás az ember alapvető szükséglete, és a zaj erősen zavarhatja. Az akut alvászavarok 
befolyást gyakorolnak az egyén szubjektív állapotára, és egyénektől függő látencia után a 
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minőségi vagy mennyiségi teljesítményt is befolyásolják. Európában a felnőttek több, mint 10%-
a szenved kezelést igénylő krónikus alvászavarban, és legalább még további 10%-nál jelentkezik 
alvásprobléma vagy az éjjeli pihenés esetenkénti zavara (Billard, 1993)ix; (Peter et al., 1995)x, 
(Fischer et al., 2001)xi. A külső eredetű okok között első helyen áll a környezeti zaj.  
 
A környezeti zaj nem hallás-jellegű hatásai már olyan szinten megjelennek, amely sokkal 
alacsonyabb, mint a hallószervet károsító tényleges zajszint. A környezeti zaj stresszt okozhat 
éjszaka azáltal, hogy megzavarja az alvást, és nappal is, az erősen zaklatott (ideges) 
lelkiállapoton keresztül, és hosszú távon károsíthatja a szív- és érrendszert, valamint a mentális 
egészséget (Babisch, 2000xii); (van Kempen et al., 2002)xiii; (Lercher et al,. 2002)xiv;( Maschke et 
al., 2003)xv; (Rosenlund et al., 2001)xvi. 
 

A beltéri levegő minősége 

Minthogy az európai országokban az emberek többsége zárt térben tölti idejének nagy részét, a 
beltéri levegő minősége fontos egészség-meghatározó tényező. Mivel egy sor légszennyező 
anyag forrása a beltérben található, nem csupán a kitettségi idő, hanem a koncentráció szintje is 
sokszorosan meghaladhatja a kültéren mért értékeket. A helyzet függvényében számos káros 
anyag található a beltéri levegőben. Alant néhány példát sorolunk fel: 

  A magas koncentrációjú radioaktív radon gáznak való kitettség tüdőrákot okozhat (Field et 
al., 2000)xvii. A radon az urán sziklában és talajban történő természetes radioaktív 
bomlásából jön létre. Létrejötte után keresztülszivárog a talajon, bejut a földfelszíni 
levegőbe, és "csapdába eshet" és feldúsulhat a belső térben. Becslések szerint a beltéri 
radonnak (radon bomlástermékeknek) való kitettség átlagban a természetes vagy ember 
által előállított ionizáló sugárzás legfontosabb forrása.  

  A környezeti dohányfüst (ETS – environmental tobacco smoke) káros lehet az emberi 
egészségre, elsősorban a gyermekek esetében. Hatásai közé tartozik az asztma, a hirtelen 
csecsemőhalál szindróma (bölcsőhalál), a bronchitis, a tüdőgyulladás és egyéb légúti 
megbetegedések. Azt is felvetették, hogy a környezeti dohányfüst negatív hatást gyakorol a 
fejlődő magzatra is (Dejmek et al., 2002)xviii. A passzív dohányzásból származó dohányfüst 
tüdőrákot, szem-, orr- és torokirritációt okozhat, és hatást gyakorolhat a szív- és 
érrendszerre is.  

  A kutatások szerint a gázzal történő főzésből és fűtésből származó emissziók hatást 
gyakorolnak a gyermekkori légúti megbetegedésekre. A megfigyelt hatások közé tartoznak 
a légúti megbetegedések (Burr 1999)xix, a légúti fertőzések (Chauhan et al., 2003)xx, az 
asztmára való hajlam növekedése, valamint a tüdőműködésben bekövetkező változások 
(Corbo et al., 2001)xxi. 

  A megjelenési források miatt (tisztítóanyagok, oldószerek, stb.) a beltéri levegőben mért 
illékony szerves vegyületek koncentrációja  gyakran jelentősen magasabb, mint kültéren. 
Ezek a vegyületek közül egyesek közismerten káros hatást gyakorolnak az egészségre, sok 
közülük ismert karcinogén anyag. 

  Az azbesztet korábban széles körben használták beltéri tűzvédelemben, valamint 
fogyasztási termékekben is, például tűzálló konyhai kesztyűk, vasalódeszka-takarók, stb. 
Mikor az azbeszt-tartalmú anyag károsodik, vagy koránál fogva szétmállik, 
mikroszkopikus szálak diszpergálhatnak a levegőbe. Ha ezek a szálak hosszú időn 
keresztül jelen vannak a tüdőben, az azbesztózist (azbeszt által okozott tüdőfibrózist), 
tüdő-, mellhártya-, vagy hashártyarákot, illetve mesotheliomát okozhat (US EPA, 1986)xxii.  
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Otthoni balesetek  

A nem szándékos otthoni sérülések komoly népegészségügyi problémát jelentenek. Az EU-ban 
minden évben kb. 20 millió sérülés történik otthon vagy pihenés közben, amely orvosi ellátást 
igényel. Ezek közül mintegy 2 millió vezet kórházi felvételhez, és 83 000 végződik halállal. 
Ezen balesetek több, mint fele otthon, vagy az otthon környezetében következik be. Az Egyesült 
Királyságban 1999-ben 2,8 millió, orvosi ellátást igénylő otthoni baleset következett be, 
amelynek becsült társadalmi költsége kb. 35,5 milliárd font volt (UK DTI, 1999)xxiii. Otthon 
bekövetkező balesetekben több ember hunyt el (4006), mint az utakon (3598) (RoSPA, 2000xxiv). 
Olaszországban 2000-ben 4 380 000 otthoni baleset 6000 sebesültet és 7 300 000 elveszett 
munkanapot "eredményezett".  
 
Az otthoni balesetek esetében két releváns tényező van: az emberi viselkedés és a lakóépület 
kialakítása és állaga. 
 
Az otthoni balesetekben kisebb vagy nagyobb mértékben közrejátszhat a viselkedés is, sőt ez 
lehet az egyetlen kiváltó okuk. A kisgyermekek híján vannak a tudásnak és a tapasztalatnak, 
hogy a veszélyt felismerjék, de természettől fogva kíváncsiak. Az idősek mozgásképessége, 
illetve látása romolhat. Valami, például egy nem várt zaj, elvonhatja a figyelmet. Egyesek talán 
azért, mert sietnek, kockázatot vállalnak, mások ügyetlenek, vagy egyszerűen gondatlanok.  
 
A lakók maguk is okozhatnak kockázatot azáltal, hogy tárgyakat hagynak a lépcsőkön, nem 
rögzített szőnyegeket használnak, illetve a kisgyermekek keze ügyében hagynak orvosságot és 
tisztítószert. A házakban fizikai veszélyforrások is találhatók, amelyek közül a társadalom sokat 
szükségesnek vagy kívánatosnak tart, mint például gáz, villany, lépcsők/lépcsősorok és teraszok. 
Ezek legtöbbje relatíve, de talán nem teljes mértékben biztonságossá tehető. Egyes szerkezeti 
elemek ugyanakkor növelhetik a balesetveszélyt. Például a teraszok vízszintes védőrácsai jó 
kapaszkodók kisgyermekeknek, a váratlan helyen beépített kis padlószint-eltolás elbotláshoz 
vezethet, a lépcsőházak aljában a nem törésbiztos üveg megnöveli a sérülés súlyosságát, ha 
valaki leesik a lépcsőn.  
 
Két cselekvési irányt kell megvalósítani: tudatosságfokozó kampányokat kell indítani, hogy az 
emberek jobban rádöbbenjenek az otthoni veszélyforrásokra, és lépéseket kell tenni a lakások 
potenciális veszélyforrásainak eltávolítására, vagy azok minimalizálására.  

A lakás megközelíthetősége és használhatósága  

A megközelíthetőség fontos tényező abban, hogy kiszélesítsük az idősek és/vagy mozgássérültek 
társadalomban való önálló életének a lehetőségét (Steinfeld, 1999xxv). Másszóval, a 
megközelíthetőség magában foglalja a lakás és a közvetlen környezet teljeskörű használatának 
fogalmát: nem elegendő, ha az illető be tud menni az épületbe, lakásba vagy lakókörnyezetbe, 
hanem képesnek kell lennie arra, hogy korától vagy fizikai állapotától függetlenül az épületet és 
a lakókörnyezetet teljeskörűen használni is tudja.  
 
A megközelíthetőség a személy vagy csoport funkcionális képességeinek és a környezeti 
igényeknek a találkozását jelenti, vagyis a személy-környezet illeszkedést (person-environment 
fit - P-E fit). A fizikai környezetet vizsgáló megközelíthetőségi kutatásokban a személyes 
összetevőt a funkcionális korlátozottság és a mozgást biztosító eszközöktől való függés 
szemszögéből kell leírni, a környezeti oldalt pedig a környezetben megjelenő akadályok alapján 
(Iwarsson & Ståhl, 2003xxvi).  
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Kevés kutatási eredmény, illetve valós statisztikai adat áll rendelkezésre a lakások 
megközelíthetősége és rokon tárgykörökben. Van azonban némi információ arról, hogy a legtöbb 
idős ember olyan lakásban lakik, ahol akadályok vannak a környezetében, és a 
megközelíthetőségi problémák nagyságrendje a kor előrehaladásával együtt növekszik (Iwarsson 
& Wilsson, publikálásra leadvaxxvii). Továbbá, a lakások megközelítésével kapcsolatos 
problémák magasabb szinten összekapcsolódnak a mindennapi élet egy sor tevékenységével, 
mint például mosás, főzés vagy öltözködés (Fänge, 2004xxviii, Nygren et al., 2004xxix; Sixsmith et 
al., 2004xxx), az alacsony szintű szubjektív jól-léttel (Iwarsson & Isacsson, 1998xxxi), a rossz 
egészség-érzettel, és a rossz lelki közérzettel (Oswald et al., 2004xxxii; Tomsone et al., 2004xxxiii).  
 
A megközelíthetőségi problémák a társadalom minden sérülékeny csoportja számára fontosak, 
például Németországban a 80 év fölötti korosztály egyharmadának problémát okoz a lépcsőn 
való közlekedés (Német Család-, Idős-, Nő- és Ifjúsági Minisztérium 1996xxxiv). A lakások 
megközelíthetősége ezért egyre nagyon figyelmet kap, főleg, mivel az időskorúak részaránya 
minden országban emelkedik - a saját lakásban lakó idősek arányával együtt.  

Elhízás és lakásviszonyok 

A számos országban jelentkező, egyre fokozódó mérvű elhízás azt jelenti, hogy azt már 
járványnak kell tekintenixxxv. Nemrég túlsúlyosság és elhízás szemszögéből tekintették át az 
1992 és 2001 között 20 európai ország által publikált adatokat a gyermekek és serdülők körében, 
a 2-18 év közötti korcsoportban. Az arány a Szlovákiában mért 9%-tól a krétai 39%-ig terjed. 
Figyelemre méltó a földrajzi megoszlás is: az előfordulás a földközi-tengeri országok esetében 
magasabb. A Spanyolországban nemrég végzett AVENA felmérés azt mutatta, hogy a 
túlsúlyosság és elhízás a 13-18 éves népesség körében fiúk esetében 19,1% és 5,7%, lányoknál 
pedig 15,6% és 4,2%.  
 
Európa gyakorlatilag minden olyan részében, ahonnan rendelkezésre állnak összevethető adatok, 
konzisztensen növekszik a gyermekkori túlsúlyosság. Spanyolországban a 14 éves fiúk körében 
az átlagos össz testzsír-százalék az 1980-ban mért 9%-ról 1995-re 14%-ra emelkedett. A 
gyermekek és serdülők testzsír-százalékai a magasabb értékek felé tolódtak el.  
 
Az elhízott gyermekek és serdülők 75%-ánál fennáll a veszély, hogy elhízott felnőttekké válnak. 
Ehhez a genetikai tényezők 40%-ban, a környezeti tényezők 60%-ban járulnak hozzá. Az ok-
okozati mechanizmus egyik legfőbb eleme az ülő életmód. Az elhízás ismert kockázati tényezője 
a legelterjedtebb felnőttkori krónikus betegségeknek, mint például a II. típusú cukorbetegség, a 
szív- és érrendszeri megbetegedések és a rák. Adatok mutatnak arra is, hogy a gyermekek és 
serdülők körében növekvőben van a kettes típusú cukorbetegség. A cukorbetegségnek rövid távú 
(hyper-/hypoglycaemia) és hosszú távú (retinopathia, nephropathia, neuropathia és a nagyerek 
atherosclerosisa) szövődményei is lehetnek, és ezek a korai, elsősorban a szívkoszorúér- 
betegség által okozott elhalálozás fontos okát képviselik.  
 
A testmozgás a morbiditás és mortalitás fontos meghatározó tényezőjexxxvi. A fenti tendenciák 
annak ellenére bontakoztak ki, hogy egyre több ismeret áll rendelkezésre a túlsúlyosságról, a 
táplálkozásról és a testmozgásról, növekszik ezek tudatossága, és az oktatásban is beszélnek 
róluk. Felvetődött, hogy amennyiben a jövőben előrehaladást akarunk elérni, paradigmaváltásra 
lesz szükségxxxvii.  
 
A túlsúlyosság és elhízás ökológiai modellje három befolyásoló tényezőt említ a testzsír 
egyensúlyi szintjével kapcsolatban: a biológiait, a viselkedésit és a környezetit, amelyek az 
energiabevitelen, energiafogyasztáson vagy mindkettőn keresztül közvetítődnek, de hatásukat 
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csökkenti az energia-egyenlőtlenségi időszakok fiziológiai alkalmazkodása. A modell a testzsír-
szintre nem "fix pontként" tekint, mint egy meghatározott hőmérsékletre beállított termosztátra, 
hanem "lenyugvási pontként", amely az elemek nettó hatásától függ, és amely ezek változásának 
függvényében maga is változik. A megközelítés a túlsúlyosságot ökológiai kontextusba helyezi, 
amely többet igényel, mint a kockázati tényezőkről való egyszerű oktatást, és együttműködési 
stratégiát követel azon szektorok - vagyis az elhízásra hajlamosító ("obesogén") környezet - 
bevonásával, amelyek hatással vannak a problémára. Az ökológiai megközelítés az elhízást egy 
abnormális környezetre adott normális válaszként tekinti, és nem fordítva.  
 
Az elfogyasztott élelmiszerekre és azok típusára, valamint a fizikai tevékenység mennyiségére és 
típusára gyakorolt környezeti hatás óriási és alulértékelt. Rengeteg kölcsönkapcsolatban lévő 
környezeti hatás létezik. Ilyen tekintetben a politikai ajánlások nem csupán parkok, kerékpár- és 
sétautak építésére és szabadidős tevékenységek szervezésére kell irányuljanakxxxviii, hanem 
ezeknek a használatát is segíteniük kellxxxix. A fizikai tevékenységet, a táplálkozást és az 
életmód-oktatást sokkal jobban kell hangsúlyozni az iskolákban, és össze kell kapcsolni az egész 
családdal.  
 
Az elhízás két kihívással szembesít bennünket: kezelni kell a jelenlegi elhízottakat, és meg kell 
akadályozni, hogy a ma még karcsúak is elhízottakká váljanak. Jelenleg ezen kihívások 
egyikével sem foglalkoznak, ezért fontos, hogy újra megvizsgáljuk a paradigmákat, amelyekre a 
kezelési és megelőzési programok épülnek. Támogató környezet hiányában a kezelési 
programok valószínűleg hatástalanok maradnak, a megelőzést célzók pedig tömegnevelési 
stratégiákra korlátozódnak. Az elhízási járvány szélesebb értelemben vett népegészségügyi 
megközelítésének irányait egy olyan paradigmaváltás tudja kijelölni, amely az elhízást úgy fogja 
fel, mint "normál élettani reakciót egy pathológiás környezetben". A sikerhez alapvető 
fontosságú az "obesogén" környezet megértése, mérése és megváltoztatása. Ebben a 
lakáspolitika is alapvető szerepet játszik.  

Penészgomba 

Egyre több adat mutat arra, hogy a nedves épületekben megtelepedő penészgomba fontos 
kockázati tényezője a légúti megbetegedéseknek. A penészgombával kapcsolatos tünetek 
valószínűleg a kiváltott irritáció, allergia vagy fertőzés eredményei (Chapman et al., 2003xl).  
 
Bizonyos lakásviszonyok és tényezők fontos szerepet játszanak a penészgomba terjedésében. A 
gomba spórái mindenféle beltéri környezetben jelen vannak. A normál építőanyag és a lakások 
berendezése számos penészgomba-fajnak nyújt bőséges táplálékot, de beltérben csak akkor 
tudnak nőni és sokasodni, ha megfelelő nedvesség áll rendelkezésükre. A régebben épült, víztől 
nemrég károsodott házak gyakran kedvenc színterei a gombák terjedésének. A rossz szociális 
feltételek (a nagy háztartások, az állami bérlakások és a lakhatási költségek előteremtésének 
nehézségei) fontos előrejelzői a nedves, gombás lakásoknak (Butler et al., 2003 xli). 
 
Bár a legtöbb esetben nem lehet egyenes kapcsolatot találni a gombák mért koncentrációja és az 
azonosított egészség problémák között (Moriske et al, 2003xlii), visszatérően megfigyelésre 
került a torok és szemek irritációja, allergia (leggyakrabban az allergiás eredetű rhinitis), alsó 
légúti tünetek (száraz vagy váladékos köhögés, zihálás), asztma, valamint a légúti fertőzések 
megnövekedett száma. Egyes tanulmányok kapcsolatot mutattak ki a lakás nedvessége vagy 
gombásodása és a tüdőfunkció objektív adatai között. A légúti tünetek mellett beszámoltak 
depresszióról, valamint általános tünetekről is, például kimerültség, fejfájás, szédülés és 
koncentrálásbeli nehézség (Rylander és Etzel, 1999, Moriske et al, 2003 xliii). 
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Higrotermiás (nedvesség/hőmérséklet) körülmények és percepciójuk 

Fanger (1970)xliv szerint: "A hőkomfort-érzet az az elmeállapot, amely megelégedést fejez ki a 
hőkörnyezettel". A meghatározás rámutat, hogy a hőkomfort-érzet szubjektív. Fanger azonban 
azt is meglátta, hogy ez hat fő változó függvénye: léghőmérséklet, relatív páratartalom, sugárzó 
hőmérséklet, a levegő sebessége, ruházkodás és az anyagcsere sebessége (tevékenységi szint).  
 
A szakirodalomban számos utalás található a hőmérséklettel kapcsolatos rossz egészségi 
állapotra. Az egyik fontos tanulmány a szív- és érrendszeri halálozás minimumát a 20 °C napi 
átlaghőmérsékletnél mutatja, és a halandóság a hőmérséklet lefelé, illetve felfelé való 
elmozdulásával együtt emelkedik (Wilkinson, Armstrong 2001)xlv. Ezt a kapcsolatot a világ 
számos városában kimutatták. A minimum mindenhol 20 °C körül van, egyes trópusi országok 
kivételével, ahol magasabban "állt be". Jelentésükben Wilkinson és szerzőtársai az egyesült 
királyságbeli lakásokra öt meghatározó tényezőt soroltak fel abból a szempontból, hogy azok 
mennyire hidegek: 

  a lakás kora (minél öregebb, annál hidegebb) 

  a fűtési rendszer hiánya / a vele való elégedetlenség 

  a lakás fűtési költsége (minél magasabb a beltér, annál hidegebb) 

  a háztartás alacsony bevétele (minél alacsonyabb, annál hidegebb) 

  a háztartás nagysága (minél kisebb, annál hidegebb). 
 
Tanulmányok rámutattak arra is, hogy a reumatikus fájdalmak az éghajlati körülményekhez, 
közelebbről a páratartalomhoz és hőmérséklethez kapcsolódnak (Strusberg et al 2002xlvi). 
 
A többletmortalitás telente egyedül az Egyesült Királyságban 40-50 ezer körül mozog. Azon 
halálesetek száma, amelyek oka a hideg lakás, nem tisztázott, bár a számszerűsítési 
próbálkozások 6% körüli értéket hoztak ki. Ezen többlet halálesetek nagy része az influenza 
elleni védőoltás elégtelenségével és az egészségtelen viselkedéssel magyarázható. Továbbra is 
fenn kell tartanunk az állítást, hogy ezért részben a lakáson belüli hőmérséklet is felelős. Ezt 
ugyanannyira össze kell kapcsolni a "fűtőanyag-szegénység" (fuel poverty) jelenségével, mint a 
lakóhely strukturális diszfunkciójával. 
 
Egy nagyon előzetes, még nem publikált, az angol modellre épülő számítás szerint Kelet-
Európában és az új független országokban a téli többlethalálozás száma elérte a 240000, 
amelyből 48000 valószínűleg a lakásviszonyokkal van kapcsolatban. 
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Forrás: Wilkinson et al., (2001) 

 

Az energia és annak társadalmi-gazdasági aspektusai 

Európában a háztartási energiafogyasztás az összes energiafogyasztásnak majdnem 50%-át teszi 
ki, a másik felét a közlekedés, mezőgazdaság és ipar használja fel. Így az otthoni 
energiamegtakarítás hatékony módja az energiatermeléshez kapcsolódó szennyezőanyag-
kibocsátás csökkentésének. Emellett segítheti a lakókat a megtakarításban is. Ez azonban 
korlátozott lehetőség, mivel a lakásokat egy bizonyos hőmérséklet-tartományban kell tartani 
fenntartási megfontolásokból, valamint a lakók egészsége megóvásának érdekében is. Az 
Európában jelenleg uralkodó demográfiai tendenciák, a lakosság elöregedése, a háztartások 
nagyságának csökkenése, sok veszélyeztetett csoport gazdasági helyzete mind azt igényli, hogy 
az energiához elfogadható körülmények között való egyenlő hozzáférés kérdésére külön is 
figyeljenek oda; a lakosság egészsége megóvásának ez az ára. 
 
Mindemellett, az egészség és kényelem vizsgálatakor a háztartások energia- és eszközhasználatát 
is figyelembe kell venni. A főzés és fűtés befolyásolhatja a légutak egészségét, elsősorban 
gyermekek esetében (Triche, 2002)xlvii. Bizonyos hőforrások, illetve egyes fűtőanyagok 
kipárolgása negatív hatást gyakorolhat az egészségre (Dejmek et al. 2002xlviii). Az 
energiatermeléshez kapcsolódó, egészségügyi szempontból elfogadható beltéri légszennyezést 
úgy lehet elérni, hogy kiküszöböljük, illetve ellenőrzés alatt tartjuk ezen vegyületek forrásait, és 
megfelelően szellőztetünk a lakásban, bár a megfelelő szellőztetés biztosításának is energia-ára 
van, minthogy a bejövő levegőt fel kell melegíteni. (Engvall, 2003)xlix.  

Biztonságérzet és félelem a bűnözéstől 

A közbiztonsági kérdések területén két releváns gondolati kör létezik, amelyek egymással erősen 
átfednek: a) a biztonság általánosabb értelemben vett percepciója; és 2) a bűnözéstől való 
félelem konkrétabb érzete (Austin et al. 2002).l  A szubjektív biztonságérzet területén egy 
lakókörnyezetben elsősorban fizikai vagy környezeti jelei vannak annak, hogy kialakul egyféle 
bizonytalanság, és az az érzés, hogy az ember nincs biztonságban (Mozingo 1995)li. Az ilyen 
jelek közé, amelyek felvetik a biztonság kérdését, tartozhatnak például a fizikai durvaság jelei, 
mint a lakókörnyezet "lerobbanása", a szemét vagy a graffiti (ami alacsony közösségi szellemet, 
és valójában alacsony szintű társadalmi kontrollt tükröz), valamint a szociális durvaság jelei, pl. 
feltűnő fiatal-csoportok, vagy furcsán viselkedő személyek (megkérdőjelezve, hogy a társadalmi 
normákat és szokásokat milyen szinten lehet fenntartani) (Halpern 1995)i.  
 
A témakörben 2002/2003 folyamán végzett Brit Bűnözési Felmérés úgy becsli, hogy a 
bűnözéstől való félelem nagyban befolyásolja a lakosság 7%-ának életminőségét, és kisebb 
hatást gyakorol a lakosság további egyharmadára. A felmérés korábbi kutatási eredményei 
rámutattak, hogy a bűnözéstől való félelem erősen kapcsolódik korábbi áldozattá válással 
(viktimizálódás), és a városban vagy a környéken uralkodó bűnözési aránnyal. A biztonságérzet 
és bűnözéstől való félelem további fontos befolyásoló tényezői közé tartoznak a jól záró ablakok, 
az, hogy tűz esetén el lehet-e menekülni, hogy a házban, a közös terekben megfelelő és jól 
működő világítás van-e, és hogy belátható-e az utca a lakás valamelyik részéből. Tudván, hogy 
milyen fontos ennek a tényezőnek az életminőségre gyakorolt hatása, a lakásviszonyok javítása a 
"bűnözéstől való félelem" csökkentése formájában javítani fogja a lakosság egészségét és 
általános jól-lét érzetét is.  
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A lakásviszonyok és a lakókörnyezet 

A kutatások rámutatnak, hogy a lakóknak a városi környezet minőségéről alkotott képét és a 
lakhatási helyzetükkel való megelégedettségüket nagyszámú lakókörnyezeti tényező (például 
fizikai, társasági, és környezettervezési aspektusok) befolyásolják. A szakirodalomban 
megemlített legfontosabb minőségi aspektusok az adott lakókörnyezetben kialakuló társasági 
kapcsolatok, a biztonsági kockázatok (például bűnözés vagy forgalom), a környezeti higiénia 
(például zaj, légszennyezés), és létesítmények megléte (például boltok, zöld terület). Úgy tűnik, 
hogy a tanulmányozott személyes jellemzők (kor, nem, társadalmi-gazdasági helyzet) a 
minőségről alkotott véleményt csak kis mértékben befolyásolják. Azt, hogy az emberek meg 
vannak-e elégedve, nem csak a lakókörnyezet mérhető, "objektív" aspektusai határozzák meg, 
hanem ezek percepciója is. A kettő nem mindig esik egybe. Az objektív és szubjektív 
jellemzőket csak ritkán vizsgálják együtt. Még mindig kevés empirikus adatunk van, és nem áll 
rendelkezésre integrált modell sem. Konszenzus létezik ugyanakkor atekintetben, hogy a 
kérdéskör interdiszciplináris megközelítést igényel, olyat, amely integrálja a fizikai, térbeli, 
társadalmi és környezeti tényezőket. A legtöbb vizsgálatot helyi/lakókörnyezeti szinten végezték. 

A nyolc városban végzett felmérés 

A lakásviszonyok és egészség kapcsolatáról rendelkezésre álló adatállomány még mindig 
elégtelen. Kormányok, helyi hatóságok és kutatóintézetek számos kutatási projektet futtattak az 
utóbbi években, amelyek a lakásviszonyok és egészség közötti kapcsolódási területeket voltak 
hivatottak meghatározni. 
 
Ezen kutatási programoknak azonban az alábbi korlátjaik voltak:  

  A kutatások általában szektor-jellegűek voltak, és egyes kérdéskörökre koncentráltak, 
például zaj, beltéri levegő minősége, bizonyos szennyezőanyagok, vagy egyetlen 
egészségügyi hatás. 

  A lakásviszonyok és egészség témakörében a szerves illóanyagoknak, az azbesztnek és az 
ólomnak való kitettség volt túlsúlyban. 

  A kombinált lakhatási kockázatok ("koktél-effektus") értékelését célzó vizsgálatok nagyon 
korlátozottak voltak. 

  Az elégtelen lakásviszonyoknak a mentális egészségre gyakorolt hatását alig vizsgálták, 
sőt gyakorlatilag figyelembe sem vették. 

 
A korlátozott megközelítésnek köszönhetően csak rövid távú és kis léptékű megoldásokat 
javasolhattak. Továbbra is nagyon nehéz, sőt lehetetlen a lakásviszonyokhoz kapcsolódó  
egészség kockázatok globális szinten történő összehasonlítása és prioritások felállítása. A 
lakáspiacnak, valamint a lakásügyi és lakásrehabilitációért felelős hatóságoknak csak a piaci 
körülmények maradtak, mint a politika megtervezésének fő irányító ereje, és a politika 
egészségre gyakorolt hatását nem vették figyelembe. 
 
Az EVSZ lakás- és egészségügyi programja ezért úgy határozott, hogy nagy európai vizsgálatot 
szervez a lakásviszonyok és egészség témakörében, amelynek célja a lakásviszonyok és egészség 
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átfogó megértése.1. A tanulmány lényegi részét képezte a lakásviszonyok minőségének lakók 
által való percepciója. Ugyanakkor távol van még a valóságtól az, hogy a lakásviszonyoknak 
tulajdonítható egészségteher tekintetében holisztikus és általános értékelést lehessen adni.  
 
Az EVSZ LARES (Large Analysis and Review of European housing and health) célkitűzései az 
alábbiak voltak: 

  a lakásállomány minőségének holisztikus áttekintése és értékelése; 

  olyan irányok meghatározása, amelyek segítségével prioritási sorrendbe lehet állítani a 
lakásviszonyok és egészség egyes problémás területeit; 

  olyan eszközt tervezni, amely segíti a helyi hatóságokat abban, hogy a városban vagy 
régióban értékelni tudják a jelenleg uralkodó lakásviszonyokat és egészségi 
körülményeket; 

  létrehozni egy, a korábbinál átfogóbb, bizonyítékokat tartalmazó adatbázist (evidence 
database); 

  és irányelvek és ajánlások kidolgozása a politika számára.  

 
A LARES adatbázist az alábbi nyolc városban készített empirikus vizsgálatokból állították össze: 

  Forli, Olaszország 

  Bonn, Németország 

  Vilnius, Litvánia 

  Genf, Svájc 

  Angers, Franciaország 

  Pozsony, Szlovákia 

  Ferreira do Alentejo, Portugália 

  Budapest, Magyarország 
 
és összesen 8519 lakó adatait tartalmazza, akik 3373 háztartásban élnek.  
 
A felmérés erősségeinek és gyengeségeinek felmérésére független kutatás készült. Ennek fő 
megállapításai a következők:  

  A mintákat a legjobb gyakorlatnak megfelelően választották ki. 

  A válaszokban tettenérhető volt bizonyos elfogultság, amit korrigálni lehet. 

  A felmérést végző személyek összehangolt képzése és a munka minden fázisában 
megvalósuló alapos minőségellenőrzés jó minőségű adatokat eredményezett. 

  A minta nagysága túl kicsi ahhoz, hogy az egyes felmért városokban kisebb területi 
egységeket össze lehessen hasonlítani, így az elemzés és a következtetések bizonyos 
mértékben korlátozottak. 

                                                 
1 Az európai államok lakásviszonyokkal és egészségi hatásaikkal kapcsolatos adatainak a korlátolt hozzáférhetősége 
miatt az EVSZ által 2000-ben Párizsban összehívott, az egészségüggyel és lakásviszonyokkal foglalkozó szakértői 
értekezlet első ajánlása az összeurópai lakásviszonyok vizsgálatának megvalósítása volt. (WHO 2000: Integrated 
approaches to housing and health. Meeting Report.) 
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  A felmérés nagyon hasznos kezdet ahhoz, hogy a részt vevő városokban tapasztalt, a 

lakásviszonyokkal és egészséggel kapcsolatos problémák nagyságáról és természetéről 
megbízható képet alkothassunk. 

 
A felmérés módszertanáról teljes és részletes elemzés jelenik meg néhány héten belül.  
 
Az  EVSZ LARES első eredményei rendkívül ígéretesek, és az alábbiakban összegezhetők. 

Mentális egészség  

A felmérésből gyűjtött adatok azt mutatják, hogy az emberek sokkal jobban depressziósak és 
idegesebbek, ha olyan lakásban kell lakjanak, amely: 

  nem nyújt megfelelő védelmet a külső agresszió ellen: zaj, vibráció, nedvesség, 
penészgomba, huzat, téli hideg; 

  nem biztosít teret az egyedülléthez (túlzsúfoltság vagy rossz építészeti tervezés), illetve az 
ember nem érezheti magát szabadnak az otthonában; 

  nem elég világos, és/vagy nem nyújt szép kilátást a külső környezetre; 

  nem segíti elő a szocializálást (parkok vagy kertek hiánya); 

  ki van téve a vandalizmusnak. 
 
Az rossz társadalmi-gazdasági helyzet, a félelem a lakás elvesztésétől, illetve a másik oldalon a 
pénzügyi képtelenség arra, hogy lakóhelyet változtassanak, valamint a környék rossz állapota 
mind kapcsolatban állnak a lakók depressziójával és idegességével.  

Asztma és allergiák 

A szakirodalom tanúsága szerintlii a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a szakember 
által mért nedvesség és látható penészgomba-telepek jelentős mértékben kapcsolódnak: 

  az asztmához (valaha volt előfordulás, rohamok száma az elmúlt években) még akkor is, 
ha azt orvos diagnosztizálta 

  az orr-allergiákhoz 

  az ekcémához. 
 
Mindez megfelelt a lakásban megfigyelt rossz levegőminőségnek. Továbbá, a környezeti 
dohányfüst kevésbé volt gyakori az olyan lakásokban, ahol legalább egy lakó asztmás vagy 
allergiás, amely eredmény az "egészséges dohányos hatásnak" (healthy smoker effect) tudható 
be. Váratlan megfigyelés, hogy a szellőztetés nem gyakorolt hatást ezekre a betegségekre. A 
házban lévő por nem hatott az emberek egészségére. Ezen a területen további elemzés szükséges. 
 
Olyan emberek között, akik nedves vagy gombás házakban élnek, jelentősen megnövekedett az 
orvos által diagnosztizált krónikus bronchitis kockázata. Az elmúlt évben elszenvedett, 
torokfájás is szoros kapcsolatban állt azzal, hogy van-e penészgomba a lakásban. 

Zaj 

A zaj miatti erősen feszült lelkiállapot nyilvánvaló kapcsolatban van az egészséggel. Ez fontos 
következtetés, és ha sikerül megerősíteni, lehetővé fogja tenni, hogy a számos, feszült 
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lelkiállapotot elemző vizsgálatból nyert adathalmazt a zaj globális betegségterhének 
kiszámolására lehessen használni.  
 
Az éjszakai zaj zavarja az alvást, és releváns kockázati tényezője a stresszel kapcsolatos 
betegségeknek. 
 
A zaj okozta alvászavar és a rossz egészség közötti kapcsolat ahhoz hasonlítható, ami a nappali 
zaj keltette feszült lelkiállapot és az egészség között fennáll, de a felvett mintában több embert 
érintett az éjjeli, mint a nappali zaj. Ezért külön figyelmet kell szentelni a lakásokban megjelenő 
éjszakai zajoknak. 
 

 
 
 
Betegség relatív kockázata olyan felnőttek esetében, akik zaj okozta alvászavarról számoltak be az 
utóbbi négy hét folyamán olyanokkal való összehasonlításban, akiknél ilyen nem fordult elő. 
Orvos által megállapított betegségek.  „Korral” „nemmel”, „szocioökonómiai állapottal”, 
„alkoholfogyasztással”, „dohányzási szokásokkal”, „sporttal”, „testtömeg-indexszel”, 
„városnagysággal”, „régi vagy új EU-tagsággal”, „családi állapottal”, lakásproblémákkal, valamint 
a lakókörnyezettel való problémákkal, stb. korrigált adatok. (n = 4221). 

Balesetek 

Az eredmények azt mutatják, hogy a balesetek előfordulásának esélye ott volt nagyobb, ahol: 

  a lakók nem voltak megelégedve a lakás nagyságával és/vagy beosztásával; 

  közös volt a hálószoba; 

  a lakást túl hidegnek vagy melegnek tartották; 

  a lakásban túl gyenge vagy túl erős volt a fény; és 

  a lakók nem voltak megelégedve a konyhával, vagy elégtelen volt a munkaterület. 
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Az eredmények azt is megmutatták, hogy a baleset előfordulásának lehetősége jelentősen 
növekszik, ha a lakó mindig, vagy az idő nagy részében fáradt. Úgy tűnt továbbá, hogy kapcsolat 
van az alvászavar és a balesetek között: a balesetről beszámolók 22%-a mondta el, hogy az előző 
négy hét folyamán megzavarták az álmát. Ez nagyon érdekes eredmény, és további kutatást 
igényel annak érdekében, hogy meghatározhassuk az éjjeli zajoknak tulajdonítható, balesetekkel 
kapcsolatos betegségteher nagyságát, amit a szakirodalom jelenleg teljességgel elhanyagol. 
 

Megközelíthetőség és környezettervezés 

  A felmérésben részt vevők többsége meg van elégedve a lakásával, és megelégedettségük a 
koruk előrehaladtával egyre nő. Ugyanakkor a lakóházát csak a résztvevők 27%-a tartja 
könnyen megközelíthetőnek, és ugyanennyien tekintik azt megközelíthetőnek. Ennél 
ijesztőbb az az adat, hogy négy épületből három, és a lakások háromnegyede nem tűnik 
könnyen megközelíthetőnek a funkcionális korlátozottságtól szenvedők számára.  

  A résztvevők által említett funkcionális korlátozottság előfordulási gyakorisága magas és 
komplex. Ez azt igényli, hogy a házat magát integrált módon közelítsük meg, és a "lakás" 
és "lakók" komplexumát együttesen vizsgáljuk. 

  A megközelíthetőségi problémák legtöbbje a bejárattal és a lépcsőházzal kapcsolatos. 
Nagyon sok időskorú él a harmadik emeletnél magasabban, közülük sokan lift vagy egyéb 
segédeszköz nélküli házakban.  

Penészgombával kapcsolatos betegségek 

Az allergiás és légúti tünetek mellett a szakirodalmi adatok szerint a penészes lakásokban élők 
körében gyakori jelenség a kimerültség, fejfájás, krónikus idegesség és depresszió. Az arthritis 
nagyobb kockázatát valószínűleg inkább a nedvesség, mint a penészgomba okozza. A stroke, 
szívroham és magas vérnyomás korral, nemmel, szocioökonómiai státusszal, várossal, 
dohányzással és családi állapottal korrigált esély-hányadosa azt mutatta, hogy ezek 
előfordulásának kockázata jelentősen magasabb a gombás lakásokban, de az eredmények további 
megerősítést igényelnek, mivel más kutatások (ha a kérdést egyáltalán vizsgálták) nem említenek 
ilyen hatást. Az egyik lehetséges kapcsolódási pont a depresszió. 
 
Azon tény ellenére, hogy a hasmenés nem specifikus tünete az allergiás állapotnak, az utóbbi 12 
hónap folyamán előfordult hasmenéses betegség nyers, ill, korrigált esély-hányadosa szintúgy 
jelentősen kapcsolódik a lakásban lévő penészgombához. Ezt a szakirodalom csak ritkán (és 
főleg mint az allergia indikátorát) említi. 

Higrotermiás (nedvesség/hőmérséklet) körülmények és percepciójuk 

Az alábbi tényezőket találtuk statisztikailag jelentőseknek: 

  A légutak egészségét befolyásolja a fűtési rendszerrel való elégedetlenség, az állandó 
nedvesség és páralecsapódás, és a megbetegedések ott is gyakoribbak, ahol magas a relatív 
páratartalom (korra, testmagasságra, társadalmi-gazdasági helyzetre és dohányzásra való 
kiegyenlítés  után). 

  A szív- és érrendszeri problémákat befolyásolja a hőmérséklettel összefüggő téli panaszok 
száma, a penész tartós jelenléte, az, hogy vajon a tulajdonos lakik-e a lakásban, és a 
"tüzelőanyag-szegénység" (korra, testmagasságra, súlyra és nemre való kiegyenlítés után). 
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  Úgy tűnik, hogy az arthritiszes problémák kapcsolatban állnak a hőmérséklettel összefüggő 
panaszokkal, és az éves átlagos kültéri hőmérséklettel (korra, nemre, súlyra és dohányzásra 
való kiegyenlítés után).  

  A leggyakoribb panaszok a hőszigetelésre, a huzatos ablakokra és a rossz fűtési rendszerre 
vonatkoznak. 

  A penészes lakások előfordulása valószínűbb olyan területeken, ahol magas az abszolút 
páratartalom, és ahol sokan laknak együtt (és nedvességet termelnek). Az épülettel 
kapcsolatos tényezők hatásfontossági sorrendben az alábbiak: a) elégedetlenség a 
hőszigeteléssel; b) elégedetlenség a fűtési rendszerrel; és c) huzatos lakások; ezek 
mindegyikében valószínűleg megtelepszik a penészgomba (éghajlatra való kiegyenlítés 
után).  

  Azok esetében, akik úgy hiszik, hogy a lakásuk milyensége befolyást gyakorol az 
egészségükre (rossz alvás, érdektelenség, önbizalom alacsony szintje, csökkent étvágy) az 
épülettel kapcsolatos kockázati tényezők fontossági sorrendben az alábbiak: elégedetlenség 
a szigeteléssel, állandó nedvesség és elégedetlenség a fűtési rendszerrel (a magas 
lakószámra, rossz társadalmi-gazdasági helyzetre, nemre, a terület reproduktív 
egészségének százaléka, a testmagasságra és a dohányzásra való kiegyenlítés után). 

 
A résztvevők magas száma lehetőséget ad a statisztikailag szignifikáns, a lakók egészségére 
kiható, a lakásviszonyokkal kapcsolatos tényezők meghatározására még a fontosabb személyes 
tényezők kiegyenlítése után is. Ennek segítségével a környezetvédelmi, egészségügyi és 
lakásügyi miniszterek egyesíthetik erejüket, és közös megközelítést alkalmazhatnak olyan 
irányelvek kidolgozásához, amelyek a lakosság egészségét a lakások hőkomfortjának emelésével 
javítják.  
 

Félelem a bűnözéstől  

Ha az emberek nem érzik magukat biztonságban külsőleg vagy belsőleg, az már magában is 
olyan probléma, amelyet meg kell vizsgálni, és amellyel kapcsolatban lépéseket kell tenni. Bár 
ez magában nem "betegség", mégis olyan negatív mentális állapot, amely befolyást gyakorol az 
életminőségre és a jól-létre. Az első eredmények arra utalnak, hogy létezik kapcsolat az általános 
egészségi állapot, a biztonságérzet és a bűnözéstől való félelem között, de ezeket nehéz felfedni, 
mivel: 

  a nagyobb fokú idegesség más betegségek tünete is lehet; és 

  a rossz egészségű emberek általában idegesebbek.  
 
További elemzés fogja megállapítani, hogy milyen hatást gyakorol az épület tervezése, 
térkiosztása, kezelése és állapota a személyes biztonságérzetre. Ezt a felelős hatóságok aztán arra 
használhatják, hogy egyszerű útmutatásokat készítsenek a tulajdonosoknak és az épületek 
kezelőinek.  

A lakókörnyezet minősége 

A LARES-elemzés célkitűzése az volt, hogy meghatározza és számszerűsítse a környezeti 
tényezők, például zöldterület, biztonság, kényelmi létesítmények és zaj, valamint a környezet 
érzékelt minőségének (levegő, megvilágítás, kilátás, por, nedvesség, stb.) hatását az egyes lakók 
megelégedettségére és életminőségére.  
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Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy többféle kapcsolódás is létezik az általános 
környezetminőség és a lakók megelégedettségét vagy életminőségét jelző mutatószámok között. 
Emellett kapcsolat található a lakók megelégedettségét és életminőségét jelző mutatószámok 
között is, ami azt mutatja, hogy az életkörülményekkel való jobb megelégedettség támogatja a 
jobb életminőséget és jólétet.  
 
A lakással való megelégedettség szoros kapcsolatban van a levegő észlelt minőségével és a 
lakókörnyezet vizuális megjelenésével. A lakókörnyezettel való megelégedettség kötődik a 
zajnak való kitettséghez, a környezeti problémák által keltett bosszankodáshoz, és a zöldfelület 
és vegetáció jelenlétéhez és minőségéhez. Az életminőség a legszorosabban a lakókörnyezettel, a 
levegőminőséggel és a nedvességgel való általános megelégedettséghez kötődik. 
A lakókörnyezet és az épülettípusok erősen befolyásolják az életminőséget, ami különösen igaz a 
panelházak esetében, amelyeket a jelentősen alacsonyabb életminőséggel társítanak.  
 
Ami az épületek korát illeti, az elemzés azt mutatja, hogy a második világháború előtt, vagy 
közvetlenül azután épült házak lakói kevésbé vannak megelégedve a környezettel és ők 
panaszkodnak a legtöbbet a vizuális megjelenésre, a megvilágításra és a zöldfelület hiányára. Ez 
a percepció azonban nem gyakorol befolyást a lakók életminőségére, és úgy tűnik, nem 
befolyásolja a lakásviszonyaikról alkotott általános képüket sem.  
 
Részletesebb elemzésre van szükség. Az első eredmények jó esélyt mutatnak arra, hogy releváns 
kapcsolódást tudjunk találni a lakásviszonyok vagy lakókörnyezet-minőség, illetve a lakók 
megelégedettség vagy életminőség percepciója között. Az ezen tényezők közötti kapcsolatok az 
összes vizsgált városban fennállnak, és nagyon kevés befolyást gyakorol rájuk a város jellege. 

A lakásviszonyok pontozási rendszere 

Valószínűnek tűnik, hogy ez a kutatás lehetővé fogja tenni egy pontozási rendszer kialakítását. A 
pontozás eredményeinek megértéséhez pontosabb meghatározásokat kell készíteni, de biztosan 
segíteni fog a prioritás-területek azonosításában, amelyek több figyelmet kell  kapjanak a 
hatóságoktól, ha azok meg akarják védeni az emberek egészségét.  

Következtetések  

Alapvető fontosságú, hogy az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák a lakókörnyezet 
egészségre gyakorolt hatásának jelentőségét, és hogy a környezetvédelmi és lakásügyi hatóságok 
felismerjék, hogy az épített környezet az emberi egészség alapvető tényezője.  
 
A rossz lakásviszonyok növelik az asztma, a légúti és bőrallergiák, és egyéb tüdőbetegségek 
gyakoriságát. Kapcsolatban állnak továbbá a balesetekkel és sérülésekkel, és szociális és 
mentális hatásokkal is, beleértve a depressziót, az elszigeteltséget, az idegességet vagy az 
agressziót. A zajhoz kapcsolódó stressz, a toxinokkal, ólommal, azbeszttel vagy szénmonoxiddal 
való érintkezés nagyon súlyos egészségi hatással járhat. A rossz várostervezést - amelyből 
hiányoznak a fák, parkok és sétálóterületek - kapcsolatba lehet hozni a testmozgás hiányával, az 
elhízással, a társasági életre való alkalmatlansággal és a gépesített közlekedés használatának 
magas szintjével. Egyes fontos tényezőket nehéz befolyásolni, minthogy elsősorban a lakók 
viselkedéséhez kötődnek, ahhoz, hogy azok miként "használják" az épületet és annak közvetlen 
környezetét; az olyan tényezők, mint az ablak- és ajtónyílások, a főzési szokások, az elszívók 
használata, a fürdési szokások mind befolyásolják a beltéri levegő minőségét, a nedvességet és 
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gombásodást, és vagy segítik vagy gátolják a szellőző- és fűtőrendszerek működését, illetve a 
ház építőanyagának szigetelési viselkedését.  
 
Az otthon most és a jövőben is mindig menedék lesz az agresszió ellen, a magánélet színtere, az, 
ahol társasági kapcsolatok szövődnek a szomszédokkal, és az a hely, ahol a határvonalak testet 
öltenek, és így segítik az egyén személyiségének kialakulását. Az összes fizikai és biológiai 
stressztényező itt fejti ki ártalmas vagy kedvező hatását az ott lakók egészségére. Az otthon 
különleges hely, és nem lehet szabványképzési céllal laboratóriumnak tekinteni vagy ahhoz 
hasonlóvá tenni, ahol az ember egy patkányt alávet egy vegyianyag hatásának. Az otthon sokkal 
komplexebb, a kölcsönkapcsolatok annyira sokrétűek, hogy az egészségügyi és 
környezetvédelmi minisztériumoknak latba kell vetniük minden befolyásukat, hogy az 
állampolgáraik - legyenek azok gyermekek, idősek, fogyatékkal élők, szegények, gazdagok vagy 
egészségesek - odafigyeljenek otthonaikban a biztonsági tényezőkre. 
 
Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja az utóbbi öt év folyamán nyolcmilliárd eurót folyósított 
szociális projektekre hitelek formájában. Ebből a lakásügyi projektek 22%-ot, az egészségügyiek 
10%-ot, a környezetvédelmiek 14%-ot tettek ki, vagyis a "lakásügy", "egészségügy" és 
"környezetvédelem" a bank legfontosabb tevékenységi körei közé tartozik, és kifizetéseinek a 
felét képviseli. Ez az egyik fő oka annak, hogy a Budapesten ezen területeken meghozandó 
döntés miért lesz olyan fontos.  
 
Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja egyre nagyobb szerepet vállal az átmeneti helyzetben lévő 
országokban, ahol - mindnyájan tudjuk - a lakótelepi tömblakások ("blokkok") állapota igencsak 
leromlott. A probléma illusztrálásaként a Dél- és Kelet-Európai (SEE) Lakásügyi Miniszteri 
Konferencián, amelyet a Világbankkal közösen szerveztek Párizsban 2002 áprilisában, külön is 
hangsúlyozásra került a nagyon rossz lakásviszonyok egészségre gyakorolt hatása, valamint 
ennek következménye a társadalmi kohézióra.  
 
A francia NEKAP egyik következtetése ennek a dokumentumnak is zárógondolata lehet: ... (a 
lakásügy és egészségügy) területén ... jelenleg minden egyes kockázatot külön, szektorszinten 
vizsgálnak. Ez nem kielégítő, és óriási szükség van az otthoni környezethez kapcsolódó 
problémák globális megközelítésére, ami viszont csak nagyon nehezen valósul meg. ... Az 
egészségügyi és lakásügyi minisztériumok között szoros dialógust kell kezdeményezni. Meg kell 
határozni a lakásügyi és népegészségügyi szabályozás kiegészítésének logikáját. A két 
minisztérium mandátumától függetlenül mérlegelni kell a veszélyek minden kategóriáját, 
beleértve azokat, amelyeket hagyományosan a "biztonság" témakörébe utalnak, az 
"egészségügyiekkel" szemben2. 

                                                 
2 Rapport de la commission d’orientation du plan National Santé Environnement, 12 février 2004, www.premier-
ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/rapport_PNSE.pdf 
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