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1. Az európai környezetegészségügyi folyamatok hatása a hazai szakterületi munkára 

 

 

Az európai országok környezetvédelemi és egészségügyi miniszterei már 1989 óta összehangolt 

környezetegészségügyi politikát folytatnak, egyeztetett programokat valósítanak meg. Első 

találkozójukon Frankfurtban, a "Környezet és egészség európai kartája”-ban kidolgozták 

hosszútávú együttműködésük politikai keretét. A szakmai feladatok koordinálására az 

Egészségügyi Világszervezet Európai területi irodája (WHO/Euro) környezetegészségügyi 

központokat hozott létre. Öt évvel később a miniszterek  – áttekintve és elemezve az átalakuló 

Európa környezetegészségügyi helyzetét –  a Helsinkiben tartott konferencián elkötelezték 

magukat nemzeti környezetegészségügyi akcióprogramjaik kidolgozására. A környezet- és 

egészség-politikák cselekvési programokban való összehangolása, továbbá a WHO/Euro 

tagországok és a nagy nemzetközi szervezetek, illetve a civil szervezetek közötti 

együttműködések koordinálása az Európai környezet és egészség bizottság feladata lett. A 

biztató eredmények alapján az 1999. évi londoni konferenciát már a ”cselekvés partnerségben” 

jegyében tartották. A konferencia nyilatkozata és a 35 ország által aláírt ”Víz és egészség 

jegyzőkönyv” már azt az igényt fejezi ki, hogy az egészségpolitika a társadalmi, gazdasági, 

környezeti és fejlesztési programokban megjelenjen és érvényesüljön. 

A 15 éves folyamat tapasztalatainak és eredményeinek összegzésére, az új kihívásokra adandó 

válaszok megfogalmazására kerül sor 2004 júniusában a budapesti konferencián. A kiemelkedő 

jelentőségű pán-európai esemény kiváló alkalmat ad az elmúlt öt évben hazánkban végzett 

környezetegészségügyi munka áttekintésére, értékelésére.  

 

A miniszteri konferencia megrendezése hazánk elmúlt évtizedben végzett magas szintű 

környezetegészségügyi tevékenységének, az egészségügyi kormányzat környezetegészségügy 

iránti elkötelezettségének, az Országos Környezetegészségügyi Intézet munkatársainak, 

különösen néhai Dr. Pintér Alán szakmai kvalitásának nemzetközi elismerését jelzi. 

Magyarországon a környezetegészségügy megkülönböztetett figyelmet kap. Az 1997. évi 

egészségügyi törvény egész fejezetben fogalmazta meg a település- és környezetegészségügy 

feladatait. Magyarország hosszútávú népegészségügyi programokat indított, amelyen belül 

kiemelten kezelik az egészséges környezet kialakítását azzal a céllal, hogy  

1. erősödjék a környezetegészségügy szerepe a jogalkotásban és jogalkalmazásban, a 

lakosság egészségi állapotának javítását célzó döntések előkészítésében; 
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2. katalizálja a korszerű szakigazgatási eszközök (környezetegészségügyi hatásvizsgálatok, 

kockázatelemzés) adekvát használatát; 

3. ki lehessen magas szinten elégíteni a lakosságnak a közegészségügy iránt növekvő 

érdeklődését; 

4. összehangoltan és célirányosan lehessen biztosítani az egészség és a környezet közötti 

multidiszciplináris vizsgálatok és kutatások forrásait. 

 

A nemzeti környezetvédelmi és egészségvédelmi politikát áthatja az a gondolat, hogy rendszeres 

és intézményesített párbeszéddel, az egészséget támogató környezet kialakításával elő kell 

segíteni az egészségi állapot és az életkörülmények javítását. Így lehet biztosítani gyermekeink 

jogát a kielégítő és termékeny életre. Erre a beszámolási időszakra esik az 1997-ben 

országgyűlési határozattal a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként, de önállóan kezelt 

Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram kiterjedt végrehajtása, a környezetegészségügyi 

szakterület intenzív fejlődése.  

 

Az utóbbi években egyre erősebben érződött a környezetegészségügy szakmai hatása a 

társadalmi–gazdasági folyamatokban, mert a környezethigiéne kezdeményezéseivel 

felgyorsította a környezeti károsító hatások azonosítását, intézkedéseivel a megelőzés 

lehetőségeinek kidolgozását. Konkrétabban sikerült széles körben feltárni a környezeti 

kockázatok természetét és mértékét. Ezáltal az egészségügyi irányítás megismerte a környezeti 

kockázatok jelentőségét, a környezetvédelmi irányítás képet kapott az egészségi hatásokról. 

Világosabbá váltak a környezeti hatótényezők és azok egészségre gyakorolt hatása közötti 

hallatlanul bonyolult összefüggések. A szennyezett környezet, az elégtelen/hiányos táplálkozás, 

a rossz lakáskörülmények, zsúfoltság, nem megfelelő higiénés körülmények, a fokozott 

fertőzésveszély egészségi hatásai kézenfekvőek, közismertek. Ennek ellenére nehéz a környezet 

és az egészség közötti kapcsolatot számszerűen meghatározni. A környezetegészségügy 

definíciója is inkább csak érzékelteti, hogy mit is kell a figyelem középpontjába állítani. A WHO 

megfogalmazása szerint környezetegészségügy alatt az emberi egészséget, beleértve az élet 

minőségét érintő azon tényezőket értjük, amelyeket a fizikai, biológiai, szociális, 

pszichoszociális környezet határoz meg. A környezetegészségügy azon elméleti és gyakorlati 

kérdésekkel foglalkozik, amelyek a jelen és a jövő társadalom egészségi állapotának felmérését, 

javítását, a károsító okok ellenőrzését, illetve kiküszöbölését jelentik.  

Ezt az általános definíciót az egészségügyi szolgálat aspektusából – saját tapasztalataink alapján 

- úgy konkretizáljuk, hogy a környezetegészségügy az az egészségügyi szolgálat, amely 
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megfigyelő (monitoring) és ellenőrző (controlling) tevékenységével valamint hatósági 

intézkedéseivel megvalósítja az egészségügyi politikát. Ezt a feladatát a környezet- és 

életminőség javításának támogatásával, a környezetbarát technológiák és megoldások 

ösztönzésével, az egészséges viselkedés-normák propagálásával látja el. A szolgálat feladatainak 

ellátása során hatást gyakorol arra, hogy a nemzeti fejlesztési illetve ágazati programokban az 

emberi egészség védelmét prioritásként kezeljék.  

 

A környezetegészségügy a megbetegedések, a rokkantság gyakoriságának csökkentésével, az 

egészségi állapot területi és társadalmi rétegződés szerinti egyenlőtlenségeinek mérséklésével, az 

egészséges életet elősegítő környezeti és társadalmi–gazdasági feltételek előmozdításával és a 

minőségileg elfogadható élet hosszának növelésével a hosszútávú egészségfejlesztési stratégia 

fontos komponense. Különösen fontosnak tartjuk azt a tevékenységet, amely az egészséges 

környezet választása és fejlesztése irányában az egészséges ”settingek” (település, munkahely, 

iskola, kórház stb.) támogatásával folyik. 

 

Vannak tényezők, melyek a környezet és az egészség kapcsolatának vizsgálatát elősegítik. Ezek 

közé tartozik az, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi tevékenységet azonos elvek vezérlik, 

hasonló eszközöket használnak és a felügyeleti tevékenység eredményei összevethetők a 

gyakorlati megvalósítás szintjén. Mindkét ágazat szem előtt tartja a megelőzést, a 

szubszidiaritást, a tiszta környezethez és az egészséghez való egyenlő jogot, az elővigyázatosság 

elvét és nem utolsó sorban azt a mozzanatot, hogy a tiszta környezet és egészség megőrzése a 

társadalmi szereplők széleskörű partnerségében érhető el. 

A környezetvédelem és a környezetegészségügy hasonló felügyeleti és szabályozási rendszert 

(határértékek, monitorozás) működtet. Mindkét felügyelet preventív és szankcionáló hatósági 

tevékenységet folytat, és jó minőségű adatokon, megfigyelő és jelentési rendszereken, értékelési 

mechanizmuson alapuló állapot-értékelést végez. 

Az összehangolt munkában jelennek meg igazán az ágazati sajátosságok. Nevezetesen a 

környezetegészségügyi munka jellegzetességét az egészségi állapotra gyakorolt hatások 

vizsgálata adja. Ide tartozik többek között a biológiai monitorozás, az egészségkárosító 

környezeti (fizikai, kémiai, biológiai) tényezők hatástalan, más szóval tolerábilis szintjeinek 

megállapítása, a komplex, kombinált, együttes kémiai és biológiai hatások értékelése, a 

sérülékeny lakossági csoportok környezeti tényezők iránti fokozott érzékenységének és 

fogékonyságának figyelembe vétele, valamint a kockázati bizonytalanságok kezelésének 

képessége. 
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Vannak tényezők, melyek a környezet és egészség kapcsolatának vizsgálatát nehezítik. Elsőként 

kell megemlíteni a környezeti tényezők és az emberi egészség közötti ok-okozati elemzés 

rendkívüli összetettségét, ugyanis a környezeti hatótényezők általában alacsony intenzitással, 

illetve koncentrációban, de hosszantartóan vagy egész életen át hatnak és az egészségkárosodás 

számos behatás eredőjeként alakul ki, következésképpen az egyes megbetegedések környezeti 

okait rendkívül nehéz azonosítani.  

Az emberi egészséget meghatározó fizikai környezet mellett nem elhanyagolható szerepet játszik 

a társadalmi- és gazdasági környezet. Ezt a komplex kapcsolatrendszert tovább bonyolítja az 

egyén genetikai, élettani adottsága, viselkedése, életmódja, az egészségügyi ellátó rendszer 

teljesítménye. Ezért nem meglepő, hogy a rendelkezésre álló egészségügyi–demográfiai adatok 

nem mindig jelzik egyértelműen a környezetben lévő fizikai, kémiai és mikrobiális tényezők 

egészségügyi hatásait, és még nehezebb az ok-okozati kapcsolatok minőségi és mennyiségi 

jellemzése. A közvélemény pedig gyakran határozottabb véleményt szeretne kapni olyan 

összefüggésekről, amelyeket csak részben ismerünk. 

Mindazonáltal a különböző társadalmi rétegek közötti egészségi egyenlőtlenségek sokszor 

korrelálnak a környezeti feltételekkel. A szennyező anyagoknak való széleskörű kitettség 

(expozíció) igazolja azt a feltételezést, hogy szennyezett környezet növelheti az egészségi 

állapotban megmutatkozó egyenlőtlenséget. 

Magyarországon a társadalmi, gazdasági átalakulást követően felerősödtek a területi 

egyenlőtlenségek az ország keleti és nyugati része, a főváros kerületei, a városok és a falvak, a 

városias térségek és a vidék között. KSH adatok szerint kétszeres különbség is kimutatható az 

egyes magyarországi régiók egy főre jutó GDP mutatóját tekintve. Az egészségi 

állapotmutatókban is jelentkezik ez az egyenlőtlenség. A közismerten rossz egészségmutatók is 

rávilágítottak arra, hogy a magyar lakosság kedvezőtlen egészségi állapotának javítása jelentős 

erőfeszítéseket kíván. Sürgős lépéseket kellett tenni az egészséget támogató környezet 

kialakítása és a társadalmi-gazdasági feltételeinek kedvező irányú befolyásolása felé.  

Magas szintű politikai elkötelezettség – az országgyűlési határozattal megerősített Nemzeti 

Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP) – birtokában, erős intézményi háttérrel, 

felkészült szakemberekkel és nem utolsó sorban a londoni miniszteri konferencia állásfoglalásai 

és ajánlásai alapján lehetett helyi és országos problémákat átfogó környezetegészségügyi 

programot szervezni és indítani. 
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A hagyományos településegészségügyi munkában szerzett tapasztalatok birtokában és a hazai 

közegészségügyi infrastruktúra felhasználásával végzett ezirányú hazai munkák eredményeit 

mutatja be a kiadvány szorosan követve a londoni miniszteri nyilatkozatban foglalt 

kötelezettségek megvalósítását. 

A környezetvédelemi és egészségügyi miniszterek kötelezettséget vállaltak 1999-ben Londonban 

a harmadik európai környezet és egészség konferencián a ’Víz és egészség jegyzőkönyv’ 

valamint a ’Közlekedés, környezet és egészség karta’ gyakorlati alkalmazására, a helyi 

környezet- és egészségvédelmi kezdeményezések felkarolására, a munkahelyeken az egészség, a 

környezet és a biztonság helyes gyakorlatának propagálására, a lakosságnak a környezeti 

információkhoz való hozzájutása elősegítésére és a környezetegészségügyi kutatások 

támogatására. 

 

A londoni ajánlásokat követő környezetegészségügyi tevékenység egyik legfontosabb 

eredménye az, hogy rendszeressé vált az interdiszciplináris és ágazatközi együttműködés a tiszta 

környezet és az egészség érdekében. Erősödtek a fenntartható fejlődés irányába mutató 

közegészségügyi tevékenységek. Bővültek ismereteink az egészségkárosító környezeti 

hatásokról, a kül- és beltéri levegő, a vizek és a talaj szennyezettségéről, a lakások és 

lakóterületek higiénés viszonyairól. Javult a lakosság tájékozottsága szűkebb környezete 

potenciális veszélyeiről. A hazai és a nemzetközi együttműködés révén sikerült forrásokat 

(NEKAP, NKP, KAC, ETT, OTKA, EU keretprogramok, EU csatlakozási források) mozgósítani 

a környezetegészségügyi felmérésekre és kutatásokra. Sikerült kialakítani az egészségi állapot és 

a környezet kölcsönhatásának elemzéséhez nélkülözhetetlen adatbázisokat és az adatok 

feldolgozásához szükséges informatikai és térinformatikai eszközrendszert. 

 

Törekedtünk a társadalom támogatásának megszerzésére, a kormányzati és a nem kormányzati 

összefogás megteremtésére, az állampolgárok önálló döntését segítő információk átadására, a 

civil szervezetekkel való együttműködésre, a különböző szintű környezetegészségügyi oktatás, 

nevelés hatékonyabb formáinak alkalmazására, a tudatformálás és tájékoztatás javítására. 14 

kiadványt adtunk ki a környezeti ártalmak megelőzéséről, szerkesztettük és terjesztettük a 

NEKAP Hírleveleket, fenntartottuk a NEKAP honlapot (http://www.antsz.hu/oki/nekap), a 

pollen-térképet és a természetes strandok aktuális vízminőségi adatairól szóló tájékoztatást.  

 

A környezetegészségügyi programok tervezésében, majd a feladatok végrehajtásában az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a környezetvédelmi, vízügyi hatóságok, 
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önkormányzatok (BM), az FVM szolgálatai között szoros együttműködés alakult ki. Az 

intézményi és munkatársi kollaborációk mellett különös gondot fordítottunk a folyamatban lévő 

és az újonnan indított hazai programok összehangolására, többek között a Nemzeti 

Környezetvédelmi Program (NKP I, NKP II), az Országos Környezeti Kármentesítési Program 

(OKKP), az Országos Ivóvízminőség Javító Program, az Országos Élelmiszerbizonsági Program 

környezetegészségügyi vonatkozásainak egyeztetésére.  

 

Ez a kiadvány nemcsak a londoni, 1999. évi miniszteri konferencia nyilatkozatában 

megfogalmazott feladatok végrehajtásáról szól. E kötetben igyekeztünk bemutatni azt az 

előrehaladást is, ahogyan kezelni tudtuk az EU 6. környezeti akcióprogramjában, az EU 

népegészségügyi programjában megfogalmazott európai regionális prioritások mentén létező 

hazai környezetegészségügyi problémákat és a helyi szükségletek és lehetőségek szerinti 

válaszokat. A kiadványban bemutatott eredmények nagymértékben hozzájárultak a Egészség 

Évtizede Johan Béla Nemzeti Program környezetegészségügyi alprogramjának, valamint a 

második Nemzeti Környezetvédelmi Program környezetegészségügy és élelmiszerbiztonság 

tematikus akcióprogramjának megalapozott, összehangolt tervezéséhez és a cselekvési 

programok elindításához.  

 

 

 



 11

2. A „Határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról” szóló 
Egyezményhez kapcsolódó „Víz és egészség jegyzőkönyv” céljai és azok teljesülése 

Magyarországon 
 
 

A Víz és egészség jegyzőkönyv előkészítésében és létrejöttében Magyarország kiemelkedő 

szerepet vállalt, ezért megkülönböztető kötelezettségnek tartja a Jegyzőkönyvben 

megfogalmazott célok teljesítését. Ezek a célok többségükben hosszú távú, tudatosan felépített, a 

társadalom és a gazdaság más területeivel szoros kölcsönhatásban kibontakoztatott tervező-

szervező és végrehajtó program keretében valósíthatók meg. A program alapvonalait a 

közegészségügy víz vonatkozású fejlesztésének és tágabb értelemben a vízi környezetvédelem 

továbbfejlesztésének a keretei között kell kijelölni.  

A célokat, feladatokat és a fejlesztés fő irányait az Európai Uniós csatlakozási programok is 

mélyen érintik, ezért az értékelésben ezek nem is választhatók külön. 

A Jegyzőkönyv megszületése óta eltelt 5 év megfelelő távlatot, a 4. Miniszteriális Konferencia 

pedig megfelelő alkalmat kínál a munka eddigi eredményeinek értékeléséhez. Noha a 

Jegyzőkönyv céljainak és az abból eredő hazai feladatoknak a konkretizálása az egészségügy 

prioritásai szerint történik, nem lehet megfeledkezni a többi érintett tárca, elsősorban a 

környezetvédelem felelősségi körébe tartozó területek eredményeiről és ezeknek e Jegyzőkönyv 

céljaival harmonizáló hatásáról sem. Erre utal a Jegyzőkönyv 1. cikkelyének megfogalmazása, 

amely az egyéni és társadalmi egészségnek és jólétnek a fenntartható fejlődés keretei között, 

nemzeti és nemzetközi szinten megvalósított kiteljesítését jelöli meg fő célkitűzésként a 

vízgazdálkodás fejlesztése és a vízzel kapcsolatos betegségek visszaszorítása révén. Mindez 

hatékony igazgatási tevékenységet igényel. 

 

A határokon átlépő vízfolyásokkal kapcsolatos tevékenységet a szomszédos országokkal kötött 

Határvízi Egyezmények alapján tevékenykedő Határvízi Bizottságok koordinálják. A 

bizottságokon belül a vízminőség-védelemmel albizottságok, illetve munkacsoportok 

foglalkoznak. Az egyezmények korszerűsítése folyamatosan történik. Horvátországgal és 

Szlovéniával az egyezményt megújítottuk, Szerbia-Montenegró (Jugoszlávia) vonatkozásában a 

megújítás folyamatban van, magyar-román viszonylatban a Víz Keretirányelvnek, valamint az 

összes vonatkozó EU előírásnak megfelelően 2003-ban Budapesten aláírásra került. A magyar-

szlovák szerződés az előkészítés szakértői szintjén lezárult.  

Magyar társelnökséggel működik az ipari balesetekből származó, határokat átlépő 

vízszennyezések megelőzésének, elhárításának, a felelősség megállapításának és a korai riasztás 
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megvalósításának lehetőségeivel, valamint a veszélyes anyagok leltárának meghatározásával 

foglalkozó szakértői csoport, amely előkészítette a „Jegyzőkönyv az ipari balesetek határokon 

átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és 

kártérítésről” című 2003-ban, Kijevben aláírt dokumentumot. 

Szakterületi vonatkozásban szélesebb területet ölel fel az 1999-ben alakult Magyar-Szlovák 

Környezet- és Természetvédelmi Vegyes Bizottság, melynek számos munkacsoportja 

kapcsolódik a víz és egészség témakörhöz.  

 

A londoni miniszteri konferencián elfogadott Víz és egészség jegyzőkönyv egyik legfőbb 

célkitűzése, hogy az egészséges ivóvíz megfelelő mennyiségben álljon az egész lakosság 

rendelkezésére. Mennyiségi tekintetben a hazai ivóvízellátás már a londoni konferencia előtt is 

közel állt a gazdaságilag racionális keretek között teljesíthető határokhoz. Mára a lakosság 

92,6%-a részesül a lakásba bekötött vezetékes ivóvízellátásban. Ez gyakorlatilag megegyezik az 

Európai Unió ivóvízellátásra vonatkozó Irányelve (98/83/EC) által megjelölt mennyiségi ellátási 

követelmény teljesítésével (50 főt vagy azt meghaladó közösségek ellátása egészséges 

ivóvízzel).  

Ami az ivóvíz-minőségi célkitűzéseket illeti, a Jegyzőkönyvből levezethető követelmények 

tekintetében ugyancsak az Európai Irányelv adja meg a megfelelő konkrét kereteket. Az 1998. 

végén közzétett Irányelv 2001-ben került be a hazai joganyagba a 201/2001. (X.25.) 

Kormányrendelet révén. A kormányrendelet kiemelkedő jelentősége az ivóvíz vonatkozású EU-

jogharmonizáció megvalósulásán túl abban áll, hogy konkrétan megnevezi az összes olyan 

települést a hozzá tartozó lakossággal, ahol a követelmények nem teljesülnek, valamint megjelöli 

a teljesítés határidejét, ezzel kijelölve egy országos ivóvízminőség-javító program kereteit. Első 

ízben került sor Magyarországon az ivóvízminőségi hiányosságok országos, ugyanakkor 

részletes és megbízható felmérésére, ami nélkül egy ilyen nagyszabású, kb. 110 milliárd forintos 

költségvetésű program nem megvalósítható és nem is tervezhető. A program egyes szakaszaiban 

érintett településeket és azok lakosságszámát a 1. táblázat foglalja össze. 

A kormányrendeletben előírt követelmények megvalósítási programjának előkészítése a hazai 

környezetegészségügy kiemelkedő eredményének tekinthető, mert ez a legteljesebb mértékben 

illeszkedik a Jegyzőkönyv célkitűzéseihez.  
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1. táblázat  Az ivóvízminőség javító program prioritásai 
az Országos ivóvízminőségi felügyeleti rendszer alapján 

 
A PROGRAM 2002–2005 közötti szakasza   
    

   Érintett Érintett 
Prioritás         Paraméterek települések lakosok 

  száma száma 
1.     Arzén (>50  g/l) 6 10021 
2.     Arzén (30-50  g/l) 64 130932 
3.      Bór (>1000  g/l) 48 72738 
4.      Fluorid (>1,5 mg/l) 7 13029 
5.      Nitrit (>0,1 mg/l) 127 139305 
6.      Nitrát (>50 mg/l) 1 409 

1–6. összesen 253 366434 
    
A PROGRAM 2006–2009. közötti szakasza   
    

  Érintett Érintett 
Prioritás             Paraméterek települések lakosok 

  száma száma 
7.      Arzén (10-30  g/l) 345 1214991 
8.      Ammónium (>0,5 mg/l) 273 694759 
9.      Vas (>0,2 mg/l) 164 217987 

10.      Mangán (>0,05 mg/l) 195 372910 
11.      Jodid (>500  g/l) 5 11594 

     KOIps (>5 mg/l)   
12.      Keménység (>350 CaO mg/l) 12 15723 
13.      Keménység (<50 CaO mg/l) 38 35004 
14.      csak mikrobiológiai kifogásoltság 15 357 

7–14. összesen 1047 2563325 
  
Kifogásolt települések 1300 2929759 
Nem kifogásolt települések 2416 7221105 
Nem vizsgált települések 36 23989 
Mindösszesen  3752 10174853 
 
A Víz és egészség jegyzőkönyv által előírt megelőzés-orientált (5. cikkely (e)) intézkedések 

maradéktalan végrehajtását és annak rendszeres felülvizsgálatát és értékelését (7. cikkely) 

támogató Országos ivóvízminőség felügyeleti rendszer adatbázisának kiépítése és az 

adatfeltöltés folyamatban van. Az ivóvíz-adatbázis a PHARE támogatással kiépülő 

epidemiológiai felügyeleti rendszerhez kapcsolódva a víz eredetű megbetegedéseket is integrálja 

majd a teljes népegészségügy surveillance rendszerbe. 

 
Nem feledkezhetünk meg azonban a lakosság közüzemi ivóvízellátásban nem részesülő – abból 

gazdaságossági okokból kimaradó – mintegy 7%-ának ivóvízellátási problémáiról sem, ahogyan 

erre a Jegyzőkönyv 5. cikkelyének (n) bekezdése kötelez. A Nemzeti Környezetegészségügyi 
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Akcióprogram keretében szervezett felmérések során értékelték a lakossági magánkutak 

vízminőségi helyzetét (ld. 2. táblázat) és tájékoztatási kampányt indítottak a vízminőségi 

problémák és ezek egészségügyi kockázatainak bemutatására.  

 

2. táblázat    Egyedi kutas ivóvízellátás minősítése a leginkább érintett megyékben  
(egyedi felmérés, százalékos értékek) 

 
Kifogásolt (okok szerint) Megye Minta 

szám Megfelelő Tűrhető Nitrát koncentráció Vas Bármely ok 
    > 80 mg/L > 40 mg/L   

Baranya 140 4,3 27 64 88  68 

Borsod 227 4,4 24 65 84 11 71 

Győr 111 8,1 30 42 59  62 

Nógrád 418 6,7 19 71 83  75 

Pest 100 6,0 27 52 63 14 67 

Szabolcs 231 0,9 14 10 11 75 85 

Vas 170 17 38 39 66 2 45 

Veszprém 163 4,2 28 63 82 0,6 68 

Zala 126 5,6 44 42 74  50 

Összesen 1686 7,2 25,4 52 66  67 

 

A kis teljesítményű ivóvízellátó rendszereknél nem lehet reális célkitűzés az EU Irányelv 

közüzemi ivóvízellátásra megfogalmazott követelményeinek megvalósítása, ezért a 

közegészségügyi kockázatok megfontolásával ezekre ajánlott egyedi határértékeket állapítottak 

meg és tettek közzé. 

A Jegyzőkönyv célkitűzéseivel összhangban az egyedi vízellátó rendszerek és magánkutak 

vízminőségi problémáinak minél teljesebb körű felmérése és az érintett lakosságnak (ezen belül 

az üdülőterületek átmeneti fogyasztóinak) megfelelő felvilágosítása – mind a kockázatok, mind 

az egészséges ivóvízhez jutás tekintetében – az egyik legfontosabb vízhigiénés feladat. A 

központi ivóvízellátó rendszerekbe nem kapcsolható népesség vízellátási kockázatának 

csökkentéséhez szorosan kapcsolható feladat a háztartási ivóvíztisztító kisberendezések 

minősítése és az egészségügyi követelmények érvényesítése ezek kereskedelmi forgalomba 

helyezésének engedélyezése során. 

 

A Jegyzőkönyv 1. cikkelye, valamint az 5. (i) és (k) bekezdéseken alapuló program a palackozott 

ivó- és ásványvizek fogyasztásának népegészségügyi szempontoknak megfelelő irányítására 
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törekszik. Mivel a vonatkozó joganyagok (a 40/2003/EK-val módosított 80/777/EGK és az ezzel 

harmonizált hazai 97/1994 GM-FVM-NM közös és 74/1999 EüM rendeletek) csak korlátozott 

lehetőséget biztosítanak erre, megnőtt a jelentősége a lakosság megfelelő informálásának mind a 

palackozott ásványvizek forgalomba helyezéséhez kapcsolt tájékoztatási kötelezettség, mind a 

felügyeleti tevékenységek révén. Legalább ilyen fontos a megfelelő vízminőséget garantáló 

palackozási technológia higiénés felügyelete. További erőfeszítéseket kell tenni a 

környezetegészségügyi, az élelmezéshigiénés és fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységeinek 

valamint az ásványvíztermelők- és forgalmazók önszerveződéseinek összehangolására, hogy el 

lehessen fogadtatni a népegészségügyi szempontok elsődlegességét a rövidtávú kereskedelmi 

érdekekkel szemben. 

 

A vízhigiénés helyzet tükrözi, hogy a magyar környezetegészségügy – ezen belül a vízhigiéne – 

szervezeti felépítése a surveillance hatékonysági szempontjainak megfelelő. A központi 

irányítású akcióprogramok kiegészítik a területi szervek folyamatos ellenőrző tevékenységét. A 

surveillance hatékonyságának fokozása nemcsak a hazai vízhigiénés tevékenység irányítása 

során, de a nemzetközi kapcsolatokban is az egyik fő szempont. Magyarország az Országos 

Környezetegészségügyi Intézet munkatársainak aktív közreműködésével vezető szerepet tölt be a 

Jegyzőkönyv végrehajtásának előkészítésében (lead country). A Vízhigiénés főosztály vezetője 

az implementációt nemzetközi szinten összefogó, orientáló Víz és egészség munkacsoport 

elnöke. Az OKK-OKI rendezte a Jegyzőkönyv Aláíró Feleinek első konferenciáját, a Víz és 

egészség munkacsoport mindhárom ülését és több szakmai munkaértekezletet. 

 

A Jegyzőkönyvben további követelmény az emberi egészség és a környezet védelmét egyaránt 

biztosító szennyvízelhelyezés (ld. 4. (b) bekezdés). Az ebben a tekintetben fennálló elmaradás 

behozása a vízbázisok és általában a vízi környezet hatékony védelmét biztosító 

szennyvíztisztítással (ld. 4. (c) bekezdés) együtt a hazai környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztés egyik legnagyobb gazdasági vonzatú feladata. A települési szennyvízelvezetési és 

-tisztítási program ütemezetten, jól halad. Míg 1998 végén a közcsatornába bekötött lakások 

aránya 47,6% volt, 2002 végére ez az arány 56%-ra nőtt. Jelenleg 86 milliárd Ft értékű 

beruházás van folyamatban, amelynek az előkészítése az NKP-I időszakában történt, és további 

300 milliárd értékű az a beruházás, amelynek a tervei már elkészültek. 2000 év végére a lakosság 

62,9 %-a élt csatornázott területen, de a lakosság 9 %-a nem kérte a rákötést. 

A további fejlesztés követelményeit a 91/271/EK Irányelvet a hazai jogrendbe helyező 25/2005 

(II.27.) Kormányrendelet foglalja össze. Eszerint 2008-2015 között ütemezett módon minden 
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2000 lakos-egyenérték feletti szennyvízkibocsátást megfelelő, legalább biológiai fokozatú, 

kiemelten védett területhez tartozó befogadó esetén harmadik tisztítási fokozatú 

szennyvíztisztítóval kell ellátni. Amíg az említett rendelet a kommunális szennyvíz elvezetését 

és tisztítását szabályozza, az ipari és mezőgazdasági szennyezőanyag kibocsátások felügyeletére 

további jogszabályok és fejlesztési programok keretében került sor 1999 óta. 

 

A Jegyzőkönyv 4.(d) bekezdése a fentiekben nem említett vízhasználatokból eredő 

egészségkockázatok kezelését tűzi ki célul. A rekreációs vizek közül a természetes fürdők 

vízminőségére vonatkozó követelmények érvényesítése a 76/160/EGK Irányelv átvételét 

biztosító 273/2001. (XII.21.) Kormányrendelet életbe lépésével került sor. A magyar 

környezetegészségügy szakemberei aktívan részt vettek abban az EU bizottsági munkában is, 

amely a 76/160/EGK Irányelv megújítására, a természetes fürdővizekre vonatkozó 

követelményrendszer korszerűsítésére irányult.  

Jelentős fejlődés történt a lakosság tájékoztatása terén. Az állampolgárok és a külföldi turisták 

egyre növekvő érdeklődésének kielégítésére több csatornán is áramlik információ, különösen a 

természetes fürdők vízminőségével kapcsolatban. A legfontosabb, hogy a természetes fürdővizek 

minőségére vonatkozó adatok minden fürdési szezonban hetenként frissítve megjelennek az 

ÁNTSZ (az OKK-OKI) honlapján. A legnagyobb turisztikai vonzerővel rendelkező tavaink 

vízminőségét az átadott adatok alapján a Német Automobil Klub (ADAC) is folyamatosan 

értékeli és közzéteszi a Nyári Szolgálat (Sommerservice) honlapján. 

 
Hangsúlyos feladat a medencés fürdőkre vonatkozó higiénés és vízminőségi követelmények 

érvényesítése. A hatályban lévő jogszabály szerint az egyik legfontosabb, jelentős gazdasági 

teherrel járó feladat a közösségi medencék műszaki korszerűsítése és forgatásos rendszerűre 

történő átalakítása. A közegészségügyi hatóságok folyamatosan ellenőrzik a medencés 

fürdővizek minőségi követelményeinek teljesítését, és intézkednek azok betartása és betartatása 

érdekében. 
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3. A „Közlekedés, környezet és egészség karta” megvalósításának hazai eredményei  

 

 

1999 júniusában Londonban az európai országok környezetvédelmi és egészségügyi miniszterei 

elfogadták a Közlekedés, környezet és egészség kartát, ami írásban rögzíti a következő 

felismeréseket: 

  A motorizált közlekedési mód tovább növekszik és káros környezeti és egészségi 
hatásokat is eredményez, amelyek növekedni fognak, ha hatékony megelőzést nem 
alkalmazunk. 

  A közlekedés biztonságának növelése és a balesetek egészségi következményeinek 
mérséklése kiemelt fontosságú. 

  A közlekedés-, környezet- és egészségpolitika koordinációját javítani kell. Mindezidáig a 
közlekedés egészségi hatásait csak különállóan, azok halmozati hatásainak figyelembe 
vétele nélkül kezelték. 

  A motorizált közlekedés, különösen a motorizált közúti és a légi közlekedés nem viseli a 
teljes környezeti és egészségi költségeket. 

  A nyilvánosság nincs kellően tájékoztatva a motorizált közlekedés káros környezeti és 
egészségi hatásairól és arról sem, hogy az egyéni döntések mennyire fontosak a probléma 
enyhítéséhez. 

 
Ezen felismeréseket alapul véve a londoni karta többek között felkérte a WHO-t, az ENSZ EGB-

t és az UNEP-et, hogy dolgozzon ki irányelveket a közlekedéspolitika egészségi hatásainak 

értékelésére, továbbá segítse elő az egészségre gyakorolt hatás és a környezeti hatásvizsgálat 

integrációját. További feladatként határozta meg, hogy készítsenek tanulmányt, amelyben 

felmérik a már érvényben lévő megállapodások körét és a hatályos jogi eszközöket, majd 

tegyenek javaslatot arra, hogy milyen nem kötelező vagy kötelező erejű jogi eszköz(ök) 

segítségével lehetne az említett területen előrelépni. 

 

A WHO Európai Irodája és az ENSZ EGB a 2002. július 5-én tartott második magas szintű 

közlekedés, környezet és egészség találkozó deklarációjában (ECE/AC.21/2002/8) 

kinyilvánította, hogy a közlekedés, környezet és egészség keretegyezmény előkészítéséhez a 

tárgyalások megkezdése még korai, de egy közlekedés, egészség és környezet páneurópai 

programot (THE PEP) indít a megkezdett nemzetközi szintű munkák folytatására. A THE PEP 

keretében folytatott tevékenység a környezeti és egészségi szempontoknak a 

közlekedéspolitikába való integrálására, a közlekedés, környezet és egészség gazdasági 

aspektusainak elemzésére és a fenntartható városi közlekedés előmozdítására irányul. 
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A „Közlekedés, környezet és egészség karta” szellemének megfelelő megvalósítási program 

Magyarországon  

 

A közlekedési és területhasználati politikák és tervek kialakítása során követelmény a környezeti 

és egészségügyi szempontok figyelembe vétele. Az úthálózat fejlesztés évente meghatározott 

százalékát kerékpárút-hálózat építésére és fejlesztésre fordítják. A fejlesztési költségeket 

környezetvédelmi és turisztikai források is kiegészítik. 

Kormányhatározat kötelez a környezetkímélő közlekedés és a közlekedési infrastruktúra-

fejlesztés hosszú távú stratégiájának és az ahhoz kapcsolódó cselekvési programnak a 

kidolgozására. Ebben szerepel – többek között – a nagyvárosok mobilitás-tervezésének az 

előírása, beleértve a nem motorizált közlekedés preferenciáit. 

 

Magyarország átvette a járművekre vonatkozó összes környezetvédelmi nemzetközi előírást. 

A kibocsátás csökkentésének elősegítését célzó földgázüzemű motorok az Euro3, ill. Euro4-es 

szintet is teljesíteni tudják. Magyarország két nagyvárosában is földgázüzemű autóbuszok 

közlekednek. Az ’európai autómentes nap’ és ’Mobilitási Hét’ Magyarországon is 

megrendezésre kerül. A városi környezet javítását célzó nemzetközi kezdeményezésben részt 

vett hazai önkormányzatok száma 2003-ban tovább bővült. Autómentes napot 48 önkormányzat 

rendezett. Közülük 7 település egyben a ’Mobilitási Hét’ rendezvényét is megtartotta. 

Az ’európai autómentes nap’ tárcaközi munkacsoportját vezető Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen kommunikációs és 

tájékoztató anyagokat készített, és azt a rendezvényeket szervező önkormányzatok, közlekedési 

vállalatok, iskolák és civil szervezetek rendelkezésre bocsátotta (plakát, öntapadó matrica, 

tömegközlekedési járműre ragasztható öntapadó fólia, tájékoztató iskolás gyerekek és felnőttek 

részére, emblémázott póló, toll, léggömb). 

 

Támogatást kapnak azok a közlekedési módok és területhasználati tervek, amelyek 

közegészségügyi hatása a legkedvezőbb. Így a lakóövezetekben 20-30 km/h-s 

sebességkorlátozás is lehetséges. Sétálóutcák, forgalommentes zónák kerültek kijelölésre. A 

legjobban terhelt területekről parkolási zónák meghatározása segíti a közúti közlekedés 

kiszorítását. Kisebb településeken általános a 40 km/h-s sebességkorlátozás. 

 

Figyelembe vesszük a közlekedés, környezet és egészség gazdasági szempontjait. A nemzeti 

autópálya-hálózat teljes egészében matricás, fizetős rendszerű, ami megfelel a szennyező fizet 
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elv környezetvédelmi előírás elvárásainak. Magyarország támogatja a tömegközlekedés 

igénybevételét az idősebb és a fiatal korosztály számára. 65 év felett ingyen lehet igénybe venni 

a tömegközlekedést és a vasúti szolgáltatásokat. Az állam ártámogatást nyújt a MÁV 

személyszállítási veszteségeinek kompenzációjára és garanciát vállal az önkormányzatok olyan 

jelentősebb tömegközlekedési fejlesztéseire, mint a fővárosi metróépítés, vagy villamosvásárlás. 

 

A karta hazai megvalósítását szolgáló levegőhigiénés vizsgálatok 

 

A közlekedési eredetű levegőszennyezettség egészségre gyakorolt hatásának elemzésére 

módszertani vizsgálatokat és felméréseket végeztek. 

 

Passzív monitoring és a modellszámítás alkalmazhatósága a légszennyezettség 

ellenőrzésében 

A hagyományosan alkalmazott légszennyezettséget ellenőrző módszerek kiegészítéseként 

vizsgálták a passzív monitoring technika és a diszperziós modellszámítás alkalmazásának 

lehetőségeit a környezeti levegő minőségének ellenőrzésére. A modell területeként Budapest 

közlekedési emisszió által leginkább érintett részét, a Rákóczi út, Nagykörút és a Duna által 

határolt belvárosi területet választották.  

A levegőminőség jellemzése a nitrogén-dioxid és a benzol szennyezettség időszakos mérése 

alapján történt, évszakonként egy hét időtartamban. A mérések kivitelezésére kijelölt 20 

mérőpont a különböző forgalmú útvonalak és a forgalomtól elzárt övezetek szennyezettségét 

reprezentálta. Az eredmények alapján értékelték a szennyezettség területi eloszlását (1., 2. ábra) 

és időbeli változását (3. ábra).  
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1. ábra: Nitrogén-dioxid szennyezettség Budapest belvárosában, 2000-2001 
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2. ábra: Benzol szennyezettség Budapest belvárosában, 2000 
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3. ábra: A nitrogén-dioxid szennyezettség időbeli változása különböző területeken 
Budapest belvárosában, 2000-2001 
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A területre jellemző szennyezettségi szint nitrogén-dioxid szempontjából 60-80  g/m3, benzol 

esetében 5-10  g/m3 között volt. A nagyforgalmú útvonalak emissziója mintegy 40% nitrogén-

dioxid- és 50% benzolterhelési többletet jelentett. A jellemző területi terhelésnél valamivel 

alacsonyabb szennyezettségi szint alakult ki a kisforgalmú utcákban. Figyelemre méltó 

tapasztalat volt a belváros sétáló övezetének levegőminősége, amely nitrogén-dioxid 

vonatkozásában megegyezett a jellemző területi terheléssel, benzol tekintetében ennél kedvezőbb 

(5  g/m3 alatti) volt.  

 

A modellszámítás során a levegőminőségi alapterhelés kiszámításához a magyarországi 

regionális háttérszennyezettség-mérő állomások interpolált adatait és a kontinentális léptékű 

modellel (EMEP) végzett számítások eredményeit használták fel. Statisztikai típusú, éves 

átlagolású diszperziós szimulációt (CAR BETA modell továbbfejlesztett változata) végeztek a 

közlekedési forrásokból származó nitrogén-dioxid és benzol koncentráció eloszlására 

vonatkozóan. 

A modellszámításhoz szükséges járműkategóriánkénti kibocsátást a levegőminőségi mérések 

idején egy munkanapon és egy munkaszüneti napon mért forgalmi adatokból és a fajlagos 

emissziós tényezőkből határozták meg. Megállapították, hogy a négyütemű katalizátor nélküli 

személygépkocsik 70%-ban járultak hozzá a nitrogén-dioxid és a benzol emisszióhoz. Jelentős 

nitrogén-dioxid forrás (11%) az autóbusz is. A benzol-kibocsátás terén a kétütemű 

személygépkocsi forgalom volt még számottevő (14%).  
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A vizsgálati eredmények alátámasztották a passzív mérési módszer alkalmazhatóságát a 

modellszámítás verifikálására. Megállapították, hogy mindkét alternatív módszer jól használható 

a telepített monitoring rendszer kiegészítésére – elsősorban a légszennyezettség területi 

eloszlásának elemzésére – nagyvárosi környezetben. 

 

2001-2002-ben méréssorozatot indítottak annak vizsgálatára, hogy a környezeti levegő 

szennyezettségét mérő állomások adatai nagyvárosi körülmények között milyen mértékben 

tükrözik a környezeti expozíciót. A vizsgálatok helyszíne Budapest volt, ahol két különböző 

jellegű állomást (közlekedési: Baross tér, háttér: Ilosvay tér) jelöltek ki. Az állomásokon és azok 

500, 1000 és 2000 m-es körzetében a 8 égtáj irányában egy éven keresztül havonta 2x2 hetes 

periódusokban mérték a környezeti levegő nitrogén-dioxid szennyezettségét. 

Megállapították, hogy a belváros beépített részén kijelölt közlekedési állomás területi 

reprezentativitása 500 m sugarú körön belül van. 500-2000 m között mért koncentrációk csupán 

80%-át teszik ki az állomáson mért értékeknek és a távolság növekedésével már csak 

kismértékben változnak. A közlekedési típusú állomás tehát 20%-kal felül becsüli tágabb 

környezetének nitrogén-dioxid szennyezettségét. A városi háttérállomás a vizsgált 2000 m-es 

körzetben jól reprezentálta környezetének nitrogén-dioxid terhelését, azonban a közlekedési 

szennyezéssel érintett területek szennyezettségét kismértékben alul értékelte (4., 5. ábra). 

4. ábra: Budapest, Ilosvay tér és környékének éves NO2 szennyezettsége (µg/m3) 
2001. 04. - 2002. 03. 
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5. ábra: Budapest, Baross tér és környékének éves NO2 szennyezettsége (µg/m3)  
2001. 04. - 2002. 03. 
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A közlekedési eredetű levegőszennyezés, mint kockázati tényező  

A közlekedési emisszió által érintett lakosság és a háttérterületeken élők expozíciójának 

megállapítására Budapesten végzett levegőminőségi vizsgálatokat az egész városra 

kiterjesztették és 80 helyszínen mérték a környezeti levegő nitrogén-dioxid és benzol 

szennyezettségét. A mérőpontokat a város teljes lefedettségét biztosító raszter-háló rendszerben 

rendezték el oly módon, hogy a kiválasztott helyszínek 90%-a városi háttérterületen volt, míg 8 

mérőpontot nagy forgalmú útvonalak mentén telepítettek. A vizsgálatokat évszakonkénti 

ciklusokban, egy hetes expozíciós idővel, passzív monitoring technika alkalmazásával végezték. 

A lakossági adatokat a budapesti postai címekhez rendelt adatok térképi ábrázolásához készült 

referencia adatbázis szolgáltatta. Az exponált lakosság létszámát a népességi adatbázis és a 

légszennyezettségi adatok felhasználásával térinformatikai eszközökkel határozták meg. 

A vizsgálati eredmények (6., 7. ábra) alapján megállapították, hogy a főváros leginkább exponált 

területe a belváros és a forgalmas főútvonalak környezete volt. A nitrogén-dioxid és benzol 

szennyezettség helyenként 1,5-2-szer több volt az egészségügyi határértéknél és 50%-kal 

meghaladta a városi háttérterületek terhelését. Tekintetbe véve a szennyezettség területi 

megoszlását és az exponált lakosság létszámát, megállapították, hogy nitrogén-dioxid 

tekintetében a főváros lakosságának 20%-a, benzol vonatkozásában 10%-a élt szennyezett 

területeken.  
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6. ábra: Átlagos NO2 koncentráció budapesti mérőállomásoknál  
 

 
 
7. ábra: Átlagos benzol koncentráció budapesti mérőállomásoknál 
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Légszennyezettségi indikátorok kialakítása, alkalmazása céljából a teljes szálló porra (TSP), a 

kén-dioxidra (SO2) és a nitrogén-dioxidra (NO2) 2003-ban Budapestre vonatkozóan végeztek 

számításokat. 

Megállapították, hogy a referencia értéket (230 µg/m3) meghaladó TSP koncentrációval exponált 

lakosság részaránya 1996-2000 között növekedett Budapesten. Ugyanakkor 1997-ben és 2000-

ben a lakossági expozíció nem érte el a referencia értéket (8/a ábra). A szennyezettség 1996 és 

1998 között fokozatosan csökkenő tendenciát mutatott. 1998 után a TSP éves 

átlagkoncentrációja nem változott. Magyarországon a 24 órára vonatkozó határérték eltér a 

megadott referencia koncentrációtól (230 µg/m3). A hazai egészségügyi határértékhez (100 

µg/m3) viszonyítva a lakosság 1997-ben és 2000-ben is határértéken felül exponálódott (8/b 

ábra). 

 
8/a ábra: A 230 µg/m3 napi átlagértéket meghaladó TSP szennyezettség okozta lakossági 
expozíció Budapesten 
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8/b ábra: A hazai napi határértéket (100 µg/m3) meghaladó TSP szennyezettség okozta 
lakossági expozíció Budapesten 
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Az utóbbi 5 évben a 125 µg/m3-t meghaladó napi kén-dioxid (SO2) szennyezettségnek kitett 

lakosság aránya Budapesten csökkent, bár a csökkenés tendenciája nem volt egyenletes. 1998-

99-ben a határértéket meghaladó szennyezettségű napok száma kisebb volt a megengedettnél (9. 

ábra). 

 
9. ábra: A 125 µg/m3 napi átlagértéket meghaladó SO2 szennyezettség okozta lakossági 
expozíció Budapesten 
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Az EU éves határértéke (40 µg/m3) alapján számított, lakosságszámmal súlyozott NO2 expozíció 

1996-98 között csökkent, de az expozíció tendenciája a következő két évben ellenkező irányban 

változott (10. ábra). 
 
10. ábra: A 40 µg/m3 éves átlagértéket meghaladó lakossággal súlyozott NO2 okozta 
expozíció Budapesten 
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2001-ben összefoglaló tanulmányban értékelték a környezeti levegő közlekedésből származó 

ólom-szennyezettségének alakulását, összefüggésben az ólmozatlan benzinek forgalmának 

növekedésével, ill. az ólmozott benzinfajták teljes kivonásával. Az 1993-2002 közötti időszakot 

felölelő elemzés során az Országos Immisszió-mérő Hálózat fővárosi és a megyeszékhelyeket 

érintő légszennyezettségi eredményeit dolgozták fel (11. ábra). 
 
11. ábra: A motorbenzinek átlagos ólomtartalma és az ólom immisszió 
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A vizsgált városok 70%-ánál szoros korreláció volt kimutatható az ólom emisszió (a benzinfajták 

ólomtartalma) és légszennyezettség változása között. Megállapították, hogy a benzinek 

ólomtartalmának csökkentésével a városok levegőjének ólom terhelése kimutathatóan csökkent 

és 1994-ben elérte az egészségügyi határérték (0,3 µg/m3) szintjét. Ezt követően tovább 

folytatódott a szennyezettség csökkenő tendenciája, és az ólmozott üzemanyagok 

forgalmazásának betiltása (1999. április 1.) után a környezeti levegő ólom terhelése igen 

alacsony szinten (0,06 µg/m3) stagnál. Az elemzés alapján megállapítható, hogy 1994 óta a 

környezeti levegőben a szálló porból mért ólom nem tekinthető a lakosság egészségét 

veszélyeztető kockázati tényezőnek.  

 

A PM2,5 alatti szemcseméretű szálló por szennyezettség szezonális változását és vertikális 

eloszlását vizsgálták egy éven keresztül, heti gyakorisággal végzett mintavételezéssel, 24 órás 

időtartamban, gravimetriás módszer alkalmazásával. A vizsgálatok helyszíne egy forgalmas 

városi mintaterület volt, ahol 20 m magasságban és a talaj közelében, a légzési zóna szintjén, az 

útvonaltól 10 m távolságban telepítették a mintavételi eszközöket. Az exponált minták 

koromtartalmára vonatkozó információt a részecskék abszorpciós koefficiensének mérésével 

nyerték.  

Megállapították, hogy a PM2,5 porfrakció leggyakoribb koncentráció tartománya 31-40 µg/m3 

volt. A PM2,5 tömegkoncentrációja a közlekedési forrás közelében, a talaj szintjén 30%-kal, 

korom tartalma 45%-kal nagyobb volt, mint 20 m magasságban. A szennyezettség szezonális 

változást mutatott; a téli időszakban érte el a maximumot (70 µg/m3) és nyáron volt a 

legalacsonyabb (10-30 µg/m3). Ebből következően a finom por expozíciót tekintve Budapest 

belső kerületeiben a több emelet magasságban lakó emberek kitettsége kisebb mértékű, mint az 

alacsonyabb szinteken élőké. 

 

2003-ban vizsgálati programot dolgoztak ki a felszín alatti közlekedés okozta 

légszennyezettség tájékozódó ellenőrzésére az utasok expozíciójának meghatározása céljából. A 

budapesti metró egy kéreg alatti (Nagyvárad tér) és egy mély (Klinikák) állomásának utasterében 

öt munkanapon keresztül mérték az ózon, a nitrogén-dioxid és a benzol, valamint a szálló por 

(TSP) és különböző frakcióinak (PM10, PM2,5) szennyezettségét. A teljes szálló por terhelés 

meghatározása napközben történt, rövid idejű (3 órás), időszakos vizsgálatokkal. A frakcionált 

szálló por szennyezettségének mérése folyamatos volt, 24 órás periódusokra bontva. A légtér 

nitrogén-dioxid és benzol szennyezettség felmérésére passzív monitoring technikát alkalmaztak. 

Az állomások felszíni bejáratát tekintették kontroll területnek. 
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Megállapították, hogy az állomások utasterének levegőminősége szálló por tekintetében erősen 

szennyezett volt. A peron légterének teljes szálló por terhelése egy-egy nap kivételével mindkét 

állomáson meghaladta a rövid idejű határértéket. A PM10 napi átlagszennyezettsége gyakorlatilag 

azonos (206, 198 µg/m3) volt a két helyszínen. A napi terhelés mértéke 3-5-ször nagyobb volt az 

egészségügyi határértéknél. A PM2,5 terhelés 30%-kal több volt a Klinikák állomáson (80 

µg/m3), mint a Nagyvárad téren (64 µg/m3). A Nagyvárad téren valamivel több (41%) volt a 2,5 

µm-nél kisebb részecskék részaránya a PM10 frakcióban, mint a Klinikák állomáson (31%). A 

fentiekből következően a peron légterének magas szálló por terhelése miatt – a rövid ott 

tartózkodás ellenére is – az embereket ért expozíció figyelemre méltó. 

A szálló porral ellentétben a nitrogén-dioxid szennyezettsége (28–29 µg/m3) az állomásokon nem 

volt jelentős. A benzol heti átlagkoncentrációja 5,3–5,5 µg/m3 volt. A belső tér nitrogén-dioxid 

és benzol terhelése gyakorlatilag azonos volt a két állomáson. 

Az állomások légterének ózon terhelése elhanyagolható volt.  

 

 

A légszennyezettségre érzékeny lakossági csoportok azonosítása 

Budapest 80 pontján 2001-2002-ben végzett légszennyezettség mérések eredményeit 

felhasználták a lakosság korcsoportonkénti expozíciójának elemzésére is (12., 13. ábra).  

 
12. ábra: NO2 expozíció korcsoportonként Budapesten, 2001-2002 
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13. ábra: Benzol expozíció korcsoportonként Budapesten, 2001-2002 
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Megállapították, hogy az átlaglakossághoz képest a 65 év feletti korosztály közlekedési eredetű 

légszennyezettség okozta kitettsége nagyobb volt, hiszen a korcsoport 28%-a élt a határértéknél 

nagyobb nitrogén-dioxid szennyezettségű területen és 13%-a olyan környezetben, ahol a 

szennyezettség éves szinten meghaladta a határértéket. A másik érzékeny korosztályba tartoznak 

a 0-14 éves korú gyermekek, akinek nitrogén-dioxid és benzol expozíciója az átlaglakossági 

expozíciónál valamivel kedvezőbb volt.  

A levegőminőségi adatokat különböző légszennyezettségi kategóriákba sorolták és kiszámították 

a lakosságszámmal súlyozott nitrogén-dioxid és benzol expozíciót (14., 15. ábra).  

 
14. ábra: Lakossággal súlyozott NO2 expozíció Budapesten, 2001-2002 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

20 40
koncentráció (µg/m3)

sú
ly

oz
ot

t k
on

ce
nt

rá
ci

ó 
(µ

g/
m

3 )

összes lakosság

lakosság (0-14 év) 

lakosság (15-65 év) 

lakosság (>65 év) 

 



 31

15. ábra: Lakossággal súlyozott benzol expozíció Budapesten, 2001-2002 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

2.5 5
koncentráció (µg/m3)

sú
ly

oz
ot

t k
on

ce
nt

rá
ci

ó 
(µ

g/
m

3 )

összes lakosság

lakosság (0-14 év) 

lakosság (15-65 év) 

lakosság (>65 év) 

 
 

A súlyozott expozíció a határértéket 20 µg/m3-rel meghaladó nitrogén-dioxid szennyezettségi 

szintnél a teljes lakosságra számítva 3,7 µg/m3, a 65 évesnél idősebbekre vonatkozóan 4,7 

µg/m3, a 0-14 éves gyermekeknél 3,2 µg/m3 volt. A megengedett értéknél 2,5 µg/m3-rel nagyobb 

benzol szennyezettség esetében a teljes lakosság érintettsége 2,1 µg/m3, az időskorúaké 2,7 

µg/m3 és a gyermekeké 1,8 µg/m3 volt.  

A nitrogén-dioxid becsült egészségügyi kockázata közel 18-szor nagyobb volt, mint a benzolé. 

 

2001-ben végezett esettanulmány keretében vizsgálták Budapesten a frekventált 

sportlétesítmények és sportolásra használt területek levegőminőségét, tekintettel arra, hogy 

sok közülük forgalmas útvonalak mellett, illetve azok környezetében van. A vizsgálatok céljára 

kiválasztott 20 helyszín között szerepeltek hegyvidéki területek, sporttelepek és sportpályák, 

valamint tömeg- és szabadidősport tevékenységek céljára használt területek egyaránt. A mérési 

program egy hétig tartott, melynek során passzív mintavételi módszerrel mérték a környezeti 

levegő nitrogén-dioxid szennyezettségét. 

A legnagyobb koncentrációkat (60 µg/m3) a forgalmas útvonalak mellett kijelölt kerékpárutak  

– amelyek egyben kedvelt futó útvonalak is – mentén (Szépvölgyi út, Bem rakpart) mérték. A 

sportpályák és a hegyvidéki környezet levegőminősége (20-40 µg/m3) megfelelő volt. A 

forgalmi emisszió hatását mutatták ki a TF pályán, amely többsávú főútvonalakkal határolt 

terület, valamint a Kós Károly sétányon, ahol a közepes erősségű átmenő forgalom a jellemző. 

Mindkét helyszínen közel 50 µg/m3 volt a környezeti levegő nitrogén-dioxid terhelése. 
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Az egészség, a környezet és a biztonság helyes gyakorlata a munkahelyek igazgatásában 
 

 

A mindennapi feladatokban a környezetegészségügy és a munkaegészségügy közötti kapcsolatot 

tevékenységük egyre összehangoltabb koordinálása jellemzi. Ennek részben az is oka, hogy az 

iparra, a szolgáltatásokra, általában a munkahelyekre vonatkozó jogi szabályozások jelentősen 

módosították a munkaadók felelősségét az alkalmazottak egészségvédelme és biztonsága, a 

környezetszennyezés megelőzése ill. csökkentése terén vállalati, helyi és országos szinten 

egyaránt.  

 

Egyre szorosabbá válik a környezetegészségügy és a munkaegészségügy közötti kapcsolat a 

tudományos kutatások terén is. Az European Science Foundation áttekintő jelentést készített a 

legfontosabb környezeti és egészségügyi kutatásokról. A kiemelt kutatási területek többségében, 

így  

  a külsőtéri és a beltéri levegőminőség és az egészség közötti összefüggés 
tanulmányozásában; 

  a porszennyezés vizsgálatában; 
  az endokrin disruptorok, neuro- és immunotoxikus anyagok egészségre gyakorolt 

hatásának vizsgálatában; 
  környezeti tényezők hatása a kognitív funkciókra, valamint a kognitív funkciók mediátor 

szerepe a környezeti tényezők egészségre gyakorolt hatásának kimutatásában; 
  a kémiai kockázatbecslésben és a vonatkozó toxikológiai feladatokban a  

környezetegészségügyi és a munkaegészségügyi preferencia azonos. 

 

Mind a gazdálkodóknak, mind a nemzetgazdaságnak igen nagy problémát jelent a balesetek, 

sérülések, a munkával kapcsolatos megbetegedések okozta gazdasági és társadalmi teher. Csak a 

munkahelyi balesetekből eredő gazdasági veszteség több európai országban eléri a GDP 3-5%-

át. 

A foglalkozási és a krónikus nem-fertőző megbetegedésekkel kapcsolatos munkaképesség-

csökkenés, az időleges vagy végleges munkaképtelenség, a várható élettartam csökkenés, és az 

elkerülhető halálozás nemcsak óriási terheket ró a társadalom- és egészségbiztosítási 

rendszerekre, hanem fokozza a rehabilitációs szükségletet is. A felsorolt problémák növekvő, 

súlyosbodó tendenciáit erősíti a kis- és középvállalkozások nagy száma. Ezért a WHO és a 

londoni miniszteri konferencia időszerűnek tartotta és ajánlotta az egészség, a környezet és a 

biztonság helyes gyakorlata a munkahelyek igazgatásában általános koncepció széleskörű 

alkalmazását. 
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A koncepció az ágazatok különböző szintű szereplői, szolgálatok, hatóságok közötti 

együttműködés erősítését szorgalmazza. Ugyanis az egészség és a biztonság javítása a 

munkahelyen, a környezeti terhelés minimálisra csökkentése együttesen hoz eredményt helyi és 

országos méretekben egyaránt. 

A környezet, egészség és biztonság helyes gyakorlatának alkalmazása – a meglévő 

infrastruktúra, szabályozási keretek felhasználásával – egyúttal hozzájárul egy jobb 

munkakultúra és munkaszervezés kialakításához, továbbá a gazdasági, valamint a környezet- és 

egészségvédelmi szakmai érvek közötti egyensúly megteremtéséhez. 

 

Ma már egyre kifejezettebb az a társadalmi igény, hogy egyrészt a gazdaságosság, a gazdasági és 

üzleti érdekek, másrészt a környezetegészségügynek, a munkaegészségügynek és a 

munkabiztonságnak az egészséges és tiszta környezet ill. munkakörnyezet biztosításáért tett 

erőfeszítései között az összhang tartósan fenntartható legyen. Az egészség, a környezet és a 

biztonság helyes gyakorlata a munkahelyek igazgatásában koncepció tartalmát értelemszerűen a 

munkaegészség és -biztonság valamint a környezetegészségügy adja, de meghatározó szerepet 

tölt be az egészségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy 

az emberek tudatosan megőrizzék egészségüket a racionalizálás és a munkaerő-kapacitás 

fenntartása között dinamikusan változó körülmények mellett.  
 

Az egészség, környezet és biztonság nagyszabású programban kitűzött célok egybeesnek a 

munkaegészségügy céljaival. Ugyanis a program középpontjában az áll, hogy a munkaszervezés 

és a munkakultúra fejlesztésével elő lehessen segíteni az egészség megőrzését és a biztonságot a 

munkahelyen a munkavállalók egészségkockázatának minimálisra csökkentésével és a 

foglalkozási megbetegedések, valamint a balesetek megelőzésével. 

A környezetegészségügy ebben a kontextusban azt tükrözi, hogy az adott üzemből, munkahelyről 

származó kibocsátásnak milyen jellegű és mértékű egészségi következményei lehetnek az adott 

munkahely környezetében élő lakosságra nézve. Ennek megítélésére integrált 

környezetegészségügyi és munkaegészségügyi hatásvizsgálatokra lesz szükség. Így lehet 

értékelni adott üzem, munkahely környezetszennyező, környezetterhelő hatását, valamint azt, 

hogy a természetes erőforrásokat milyen mértékben veszi igénybe, mennyire felel meg a 

fenntarthatóság követelményeinek. Az ilyen hatásvizsgálatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy 

termék teljes életciklusát a preventív környezeti és közegészségügyi stratégia alapján tervezzék. 

Ugyanis a megelőzés szemléletének és gyakorlatának fokozatosan háttérbe kell szorítania az 

ellenőrzött/engedélyezett kibocsátás gyakorlatát. 
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A foglakozás-egészségügyi és a környezetegészségügyi célok csak hatékony minőségirányítással 

érhetők el. A környezeti központú vállalatirányítási rendszer, a környezeti felülvizsgálatra 

vonatkozó ISO (ISO14000) szabványok, a környezetvédelmi törvény végrehajtási rendeletei és 

nem utolsó sorban az egészségügyi törvény minőségbiztosítással foglalkozó fejezetei kedvező 

jogi környezetet biztosítanak a környezet, egészség és biztonság program megvalósításához. 
 

A vállalkozások a nemzetközi szabványon alapuló környezetközpontú irányítási rendszer (MSZ 

EN ISO 14001) bevezetése és tanúsíttatása iránt egyre növekvő érdeklődést mutatnak. 

Felismerték, hogy a környezetre gyakorolt hatások – köztük a káros környezeti hatások – 

szabványban meghatározott módon való felmérése, a termelés más területeivel történő 

integrálása olyan eszköz, amely a gazdasági szempontok figyelembe vétele mellett a 

környezetvédelem szempontrendszerét is képes a vállalat vezetésébe integrálni. Ennek 

eredménye a versenyképesség erősödésében is megnyilvánulhat. 

A KÖVET-INEM Hungária Kht. nem hivatalos nyilvántartása szerint Magyarországon az MSZ 

EN ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek száma az alábbiak 

szerint alakult: 

Év Tanúsítványok száma 
1999. 203 
2000. 339 
2001. 500 
2002. 705 
2003. 798 
2004. 802 

 
A számok a tanúsítványok értékének növekedését jelzik. Az egészségügyi intézmények körében 

is fokozódik az érdeklődés, így 2003. év végére 9 kórház érte el és kapta meg az MSZ EN ISO 

14001 szabvány szerinti tanúsítványt. 

További növekedésre számítunk az Európai Unió EMAS rendelete szerinti regisztrációs 

lehetőség megnyílásával. A 2001. évtől hatályos rendelet szerint minden szervezet számára 

lehetőség nyílt a közös Európai Uniós nyilvántartásba vételre, amennyiben környezeti hatással 

rendelkezik, és megfelel a rendelet által támasztott követelményeknek. A 2001-ben elfogadott 

rendelet megnyitotta a lehetőséget az önkormányzatok és egészségügyi intézmények számára is a 

közös Európai Uniós regisztrációra, ezen keresztül a védjegy használati jogának megszerzésére. 

A várakozások szerint e lehetőség – figyelembe véve a gyógyturizmusban rejlő lehetőségeket – 

nagymértékben elősegítheti a hazai környezet állapotának javulását, az egészségesebb környezet 

kialakítását. 
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4. Helyi környezet- és egészségvédelmi intézkedések: 
az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének és tagvárosainak részvétele a  

Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram megvalósításában (1995-2002) 
 

 

A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram irányító testülete a helyi 

környezetegészségügyi kérdések kezelésére Önkormányzati Munkabizottságot (Dr. Ródler Imre, 

Bunyevácz József, De Blasio Antonio) hozott létre, és meghívta az Egészséges Városok 

Magyarországi Szövetségét a környezetegészségügy helyi kérdéseinek képviseletére. 

Az önkormányzati munkabizottság legfőbb feladatának tekintette az önkormányzatok 

környezetegészségügyi kapacitásának növelését. Ennek érdekében olyan útmutatót dolgoztak ki, 

amely a helyi környezetegészségügyi tevékenység céltudatosabb elsődlegességét és 

önkormányzati települési politikába való beépülését szolgálja. Az útmutató készítése során 

fokozott hangsúlyt kapott annak szakmai, társadalmi előkészítése is. Regionális és országos 

érdeklődésre számot tartó konferenciákon, értekezleteken ismerkedhettek meg az útmutató 

céljaival, szerepével az önkormányzatok környezetegészségügyi feladatait illetően. 

 

Az önkormányzati munkabizottság főbb megállapításai a következők voltak: 

1. Az egészséget befolyásoló környezeti állapot alakítását az önkormányzati törvény az 

önkormányzatok feladatkörébe utalja azzal, hogy minden önkormányzat maga határozza 

meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségei függvényében – mely feladatokat, 

milyen mértékben és módon lát el. 

2. A NEKAP az önkormányzatok aktív részvétele és önkéntes feladatvállalása nélkül nem 

lehet sikeres, azonban az önkormányzatok nincsenek döntési helyzetben valamennyi 

probléma megoldása tekintetében. 

3. Egyes kérdések megoldásában szükségessé válhat a környező települések 

önkormányzataival való együttműködés. Az önkormányzatoknak fel kell készülniük a 

kapcsolatfelvételre, nyitottnak kell lenniük a problémák együttes feltárására, az 

összehangolt munkavégzésre. 

4. Az önkormányzatok jelentős szerepet játszanak a szennyezőforrások egészségkárosító 

hatásának csökkentésében, illetve megszüntetésében, amennyiben a termelői tevékenység 

engedélyezése és telepítése, a közlekedés tervezése, a lakóterület hőtermelési módjának, 

a lakások fűtésének befolyásolása, a hulladék-elhelyezés engedélyezése az 

önkormányzatok által jóváhagyott településfejlesztési tervek alapján történik. 
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5. Az önkormányzatok igényeljék, támogassák és koordinálják a társadalmi és gazdasági 

szervezetek együttműködését a környezetegészségügyi problémák megoldásában. 

 

1997-től az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége kiemelt éves prioritásai között 

jelentette meg a NEKAP helyi megvalósításának kérdését. A Szövetség tagvárosaiban a 

környezetegészségügyet a helyi egészségfejlesztési tervezés részeként kezelték. Szinte minden 

tagvárosában elkezdték az egészségtervek kidolgozását, melyekbe szervesen illeszkedett a 

környezetegészségügyi akcióprogramok elkészítése is. 

 

 

A NEKAP Önkormányzati Albizottsága javaslatára 2001. évben 4 millió forint meghívásos 

pályázati összeget biztosított az Egészségügyi Minisztérium, amely a NEKAP helyi 

megvalósulásának elősegítését célzó települési demonstrációs programok indítását segítette elő 

az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai körében. 

 

A pályázati program fő célja az volt, hogy elősegítse a különböző adottságú és helyzetű 

települések esetében a NEKAP helyi megvalósulásának egységes keretek és szakmai kritériumok 

mentén való létrejöttét. A legfőbb szakmai szempontoknak az Egészségügyi Világszervezet 

kapcsolódó programjaiban megfogalmazott irányelveket tekintjük, vagyis: az egyenlőség, a 

fenntarthatóság, a multiszektorialitás, a közösség részvételének biztosítása. 

A fent jelzett tevékenység legfőbb célja a helyi környezetegészségügyi akcióprogramok 

menedzselésének erősítése, a környezetpolitikai, környezetegészségügy-politikai elvek 

megfogalmazása, a kapcsolódó feladatok meghatározása, megszervezése, az ezekhez kapcsolódó 

kommunikációs tevékenység erősítése, az elvégzett tevékenység ellenőrzése és visszacsatolás 

biztosítása a lakosság és a döntéshozók felé. 

A program során demonstrációs projektek megvalósításán keresztül az „Útmutató”-ban leírtak 

gyakorlati alkalmazásának kipróbálása és tesztelése történt meg, valamint annak bemutatása, 

hogy különböző adottságú és szakmai felkészültségű települések esetében is készíthetők 

demonstrációs programok azonos szakmai értékrend alapján. A legfőbb cél az volt, hogy a 

demonstrációs programok segítségével olyan követhető, hatékony módszerek álljanak más 

települések számára rendelkezésre, amelyek elősegítik a NEKAP széleskörű helyi 

megvalósulását. 
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A demonstrációs projektben részt vevő városok meghívásos pályázat keretében kerültek 

kiválasztásra, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége tagvárosai közül. A pályázat fő 

célkitűzései a következőkben foglalhatók össze: 

  Az „ÚTMUTATÓ a települési önkormányzatok számára környezetvédelmi/környezet-

egészségügyi akcióprogramjaik elkészítéséhez” című módszertani segédanyag 

figyelembe vételével elkészíteni a település környezetegészségügyi akcióprogramját a 

települési egészségfejlesztési terv integráns részeként. 

  Az elvégzett munka részletes dokumentálása, hogy az ily módon összegyűjtött 

tapasztalatok a helyi környezetegészségügyi akcióprogramok mind szélesebb körben való 

elkészítését segíthessék elő Magyarország településein. 

  A helyi önkormányzatok, a szakmai szervezetek és a civil szféra együttműködésének 

fejlesztése, elősegítése az akcióprogramok előkészítésében, kidolgozásában, 

elfogadásában és végrehajtásában. 

 

A pályázó településeknek meg kellett felelni a következő feltételeknek: 

 

  A pályázó város rendelkezzen mindazokkal a feltételekkel, melyeket tagvárosként a 

szövetséghez való csatlakozáskor vállalt. 

  Legyenek hitelt érdemlő és megfelelően dokumentált tapasztalatai a települési 

egészségfejlesztési tervezés, valamint az ahhoz kapcsolódó 

környezetvédelmi/környezetegészségügyi tervezés terén. 

  Rendelkezzen megfelelő szervezeti, személyi, irodai és kommunikációs háttérrel a 

megpályázott munka elvégzéséhez. 

  Működjön együtt más önkormányzati, szakmai és civil szervezetekkel a program 

megvalósításában. 

 

A beérkezett pályázatok elbírálását követően a következő városok vehettek részt a demonstrációs 

projekt megvalósításában: Baja, Győr, Pécs, Sarkad, Sopron, Szentendre. 

A pályázatban elnyert támogatás részint pénzbeli, részint „természetbeni” segítséget jelentett. Az 

utóbbi szakértői tanácsadói tevékenységben valósult meg egyéni vagy csoportos konzultációk 

formájában. 

 

A demonstrációs projekt megvalósítása 2001 nyarán a résztvevő városok képviselői számára 

szervezett kétnapos tréninggel kezdődött. Ennek keretében egyrészt a helyi akcióprogramok 
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elkészítését segítő technikák, másrészt az elkészítést megkönnyítő kommunikációs, 

helyzetértékelő, kapcsolatépítést és konszenzusteremtést elősegítő módszerek ismertetése történt 

meg. A városokban a szakértői csoport látogatásával zárult a projekt. Ennek keretében a projekt 

megvalósításában, a helyi környezetegészségügyi akcióprogram elkészítésében részt vett 

szervezetek képviselői áttekintették és értékelték az addig elvégzett munkát, amihez a szakértői 

csoport tagjai által összeállított és előzetesen megküldött kérdések szolgáltattak alapot. 

 

A tapasztalatok megfogalmazása és értékelése során fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy a 

demonstrációs projektben részt vevő városok igen sok alapvető jellemző mentén eltérnek 

egymástól. Így a helyi környezetegészségügyi akcióprogram elkészítésekor más és más alapról 

indulhattak. Ebből következően a projekt lezárásakor szintén más és más jellegű eredmények 

születtek. Ugyanakkor általános problémaként említhetők az intézményi környezet sajátosságai, 

amelyek nemcsak a környezetegészségügy kérdését érintik, de azoknál fokozottan jelentkeznek. 

Ezek lényege a következőkben foglalható össze:  

  A koncepcionális gondolkodás megjelenik ugyan a legtöbb önkormányzat tervezési 

tevékenységében, azonban a napi megvalósítás szintjén az aktuális problémák 

megoldásának kényszere rendszerint háttérbe szorítja a koncepciók szerinti cselekvést. 

Mindez többek között abban is tetten érhető, hogy az egyes önkormányzati koncepciók 

gyakran nem alkotnak egységes rendszert, nem épülnek egymásra. Különösen 

problematikus ez a környezetegészségügy esetén, mivel ennek a kérdés- és feladatkörnek 

szinte minden tervben, koncepcióban vagy programban meg kellene jelennie. Így elvileg 

az önálló akcióprogramra akár szükség sem lenne. Ezáltal a multiszektoriális 

gondolkodás messzemenően megvalósulhatna. 

  Az önkormányzati költségvetések összeállításakor általában nem a már elfogadott 

koncepciók diktálta pénzügyi igények kielégítése az elsődleges; a környezetvédelmi/ 

környezetegészségügyi célok megvalósításához általában „maradék elven” irányoznak 

elő költségkereteket. Ebből következően a végrehajtáshoz rendszerint nem áll 

rendelkezésre elegendő pénz, így a megvalósulás is kérdéses. 

  A szakember igény megoldatlansága is jelentős és általános problémaként jelenik meg a 

legtöbb esetben, mivel nincs igazán felelőse a területnek. 

 

Mindezek ismeretében mégis azt mondhatjuk, hogy a demonstrációs projekt sikeresen szervezte 

egybe a rendelkezésre álló helyi erőforrásokat. Azonban ehhez szükség volt a pályázati 
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lehetőségre, ami elősegítette a helyi források aktiválódását; az Egészséges Városok mozgalom 

helyi képviselőinek feladatvállalására, valamint független szakértők közreműködésére. 

 

A városokban tapasztaltak összegezése ismeretében a főbb megállapítások a következőkben 

foglalhatók össze: 

1. A NEKAP önkormányzati megalapozottságát minden városban - vagy a demonstrációs 

program hatására, vagy már korábbról - önkormányzati testületi határozat biztosítja. 

Azonban az esetek többségében nem rendeltek megfelelő összeget a koncepció 

végrehajtására. A legtöbb városnál létezik környezetvédelmi program, és a 

környezetegészségügyi akcióterv rendszerint ennek részeként, alfejezeteként jelenik meg.  

2. A környezetegészségügyi akcióprogram kidolgozásának és végrehajtásának szervezeti 

kerete minden városnál elsősorban a helyi Egészséges Városok programhoz, valamint az 

azt koordináló szervezethez köthető. Ily módon kijelenthetjük, hogy az Egészséges 

Városok Magyarországi Szövetsége más tagvárosaiban működő szervezetei is alkalmasak 

lehetnek a NEKAP feladatok koordinálására. Az elkészült akcióprogramok megvalósítása 

rendszerint a helyi egészségfejlesztési tervhez kapcsolódik, amely a programban 

résztvevő városok tapasztalatai alapján szakmailag szilárd, várospolitikailag széles 

konszenzust biztosító módszernek bizonyult a WHO alapelveinek megfelelő 

érvényesítésére. Ez nagyban megkönnyítette a közös koncepcionális alapokon nyugvó és 

széles társadalmi részvételre építő helyi környezetegészségügyi tervezést. Mindez tovább 

erősíti az Egészséges Városok mozgalom lehetséges szerepvállalását a további országos 

tanácsadói tevékenységben. Az akcióprogramok konkrét megvalósulása érdekében 

jelenleg ugyan a legtöbb városban nem áll rendelkezésre a megfelelő anyagi háttér, 

azonban minden város esetében ígéret van annak a közeljövőben történő biztosítására. 

3. A demonstrációs projekt keretében létrehozott környezetegészségügyi akcióprogramok 

kidolgozásánál a módszertani útmutató elsősorban a nagyobb lélekszámú, főleg a megyei 

jogú városokban bizonyult praktikus segédeszköznek. A kisebb lélekszámú 

településeknél szakmai iránymutatóként ugyan hasznosnak ítélik, azonban itt a 

döntéselőkészítés, kidolgozás, megvalósítás a nagyvárosokétól eltérő szervezeti és 

működési keretek között történik, ezért szükségesnek tartanák az útmutató kiegészítését, 

pontosítását ilyen feltételekre is.  
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6. A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram keretében folytatott tevékenységek 
rövid ismertetése 

 
A Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram (NEKAP) a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program alprogramjaként 1997-ben indult a II. Európai Környezet és Egészség Miniszteri 

Konferencián (Helsinki, 1994.) elfogadott európai környezetegészségügyi cselekvési tervet 

követve, a konferencia nyilatkozatában megfogalmazott ajánlások nyomán. A 6 évre szóló 

programot az Országgyűlés 1997-ben fogadta el. Alapvető célkitűzése a lakosság egészségi 

állapotának javítása, az egészséget támogató környezet kialakításának elősegítése, a legfontosabb 

környezetegészségügyi problémák áttekintése, rangsorolása és a megoldási lehetőségek 

országos, regionális és helyi szinteken történő áttekintése, az egészség megőrzését biztosító 

környezet kialakítása érdekében konkrét akciók, finanszírozható projektumok kidolgozása volt. 

Összességében a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészséget támogató környezet 

kialakításának elősegítése volt a cél. 

 

1997 és 1999 között 12 főtémában kezdték meg a vizsgálatokat. Ezek egy része a hagyományos 

közegészségügyi tevékenységek folytatása, illetve kiterjesztése, más részük olyan feladatokat 

célozott meg, amelyek megoldására korábban nem volt lehetőség. Kiemelt fontosságú téma volt 

a környezetegészségügyi informatika, a levegőminőség, a lakóterek környezetegészségügyi 

vizsgálata, a vízminőség, a környezeti expozíció egészségkárosító hatásának tanulmányozása és 

a helyi kezdeményezések támogatása.  

A III. miniszteri konferencia (London, 1999) ajánlásaiból eredő feladatok végrehajtására szintén 

a NEKAP keretében adódtak lehetőségek. Kiemelendő a Víz és egészség jegyzőkönyv gyakorlati 

alkalmazása irányában folytatott széleskörű tevékenység. A közlekedésből származó 

egészségügyi problémák megoldása, a környezet gyermekek egészségére gyakorolt hatásának 

vizsgálata, a klímaváltozás egészségügyi hatásainak elemzése és értékelése szintén fontos 

feladattá vált ebben az időszakban. 

Alkalmazott kutatást végeztek új mérési módszerek kifejlesztése terén (pl. BTX mérés passzív 

monitorozással). A NEKAP keretében folytatott tevékenység kiterjedt az alapkutatásra is, a 

molekuláris epidemiológia keretében a genetikai fogékonyság szerepét tanulmányozták a 

tüdődaganat, allergia, asztma kialakulásában. 

Fokozott figyelmet fordítottak a környezetegészségügyi információs rendszer kifejlesztésére, a 

morbiditás értékelésére, a klímaváltozás egészségkárosító hatásának vizsgálatára. Adatbázisok 

kialakítására is sor került a vízminőségi adatok, a talajszennyezők, a perzisztens szerves 
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klórvegyületek biológiai monitorozása, a közlekedési zaj országos felmérésének eredményei 

alapján. 

Epidemiológiai vizsgálatokat folytattak a lakóbelsőterek, valamint a közlekedési eredetű 

légszennyezés gyermekek egészségére gyakorolt hatásával kapcsolatban. Foglalkozási daganat-

epidemiológiai vizsgálatokat is végeztek. Felmérték a falusi környezetben élő gyermeklakosság 

egészségi állapotát. 

Surveillance rendszer kialakítására tettek erőfeszítéseket a víz által közvetített megbetegedések 

vonatkozásában. Akciókat szerveztek a parlagfű irtásával kapcsolatban, a jódhiány és a fluorid-

ellátottság felmérése céljából. 

A kifejlesztett mérési és értékelő módszerek, a kialakított országos adatbázisok megalapozták a 

környezetegészségügyi helyzet gyors értékelésének lehetőségét, további akciók megszervezését. 

 

A NEKAP eredményességének értékelését a nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tevő WHO 

kérdőívek alapján végezték el. A felmérésben résztvevők egyértelműen azt állapították meg, 

hogy a NEKAP felerősítette a környezetegészségügyi folyamatokat Magyarországon. 

Kiemelendő, hogy a NEKAP olyan gazdasági-társadalmi és szakmai hatást képvisel 

Magyarországon, ami felgyorsította a környezetkárosító hatások azonosítását, kiszűrését és a 

megoldások lehetőségeinek kidolgozását. A NEKAP által elért eredmények előbb-utóbb, ha 

eltérő formában is, de mindenképpen megvalósultak volna, hiszen olyan egészségkárosító 

hatások felméréséről volt szó, melyek jelentősen érintik a népességet. Ezt a folyamatot segítette 

elő az országos program, amely összefogottá, jól koordinálttá tette a korábbiakban esetleges 

kezdeményezéseket. Ezzel nagyban hozzájárult a tevékenység hatékonyságához, hiszen – ha volt 

is megfelelő szakmai háttér – az anyagi források és magas szintű politikai akarat nélkül nem 

éreztette volna szakmai és társadalmi hatását. A NEKAP eredményességéhez nagymértékben 

hozzájárult a program következetes irányítása, valamint a környezetvédelmi és egészségügyi 

miniszterek összehangolt elkötelezettsége. 

 

A magyar NEKAP szorosan követte a miniszteri konferenciák deklarációiban megfogalmazott 

irányelveket, a környezetegészségügy egész területére kiterjedően végezték a problémák 

feltárására, azonosítására irányuló munkát. A környezeti hatások kimutatására adekvát 

módszereket dolgoztak ki. A rendelkezésre álló erőforrásokhoz mérve a program megvalósult, 

illetve időarányosan teljesült. Nem mondható az, hogy minden földrajzi egységben és 

problématerületen megtörtént volna a kockázatok mértékének és mibenlétének felmérése. Ez a 

tény viszont indokolja, hogy a környezetegészségügyi programot folytatni kell. Meg kell 
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azonban jegyezni, hogy a NEKAP éves tervezésénél változtak a hazai politikai prioritások, ami 

befolyásolta az eredeti tervekhez képest történő megvalósítást.  

 

A program megítélésekor pozitív vonásként kell kiemelni, hogy a NEKAP törekedett a 

méltányosság elvének megvalósítására, többek között társadalmi esélyegyenlősítő hatású oktatási 

programokkal. Legtöbbször olyan környezeti ártalmak vizsgálatára került sor (pl.: parlagfű, 

arzénes ivóvíz, veszélyes hulladékok), melyek tendenciózusan az elmaradottabb területeket 

sújtják. 

A NEKAP hozzájárult a fenntartható fejlődés elvének érvényesítéséhez a természeti erőforrások 

megfelelő használatának támogatásával. Ennek az elvnek az érvényesítése környezettudatos 

magatartás kialakítása és a környezeti erőforrások megfelelő használatára való oktatása révén 

érhető el, ami nem korlátozódhat az általános iskolákra.  

 

A NEKAP egyik hiányosságaként meg kell említeni, hogy a program nem kapott elegendő 

publicitást. Ennek oka kettős: egyrészt a sajtó számára nem volt elég vonzó, másrészt a program 

sem fordított kellő figyelmet a publicitásra. Egy professzionális PR-manager a kutatási 

eredmények és tevékenységek megfelelő tálalásával javíthatta volna a program ismertségét. 

 

A NEKAP alapvető célja – ágazatközi együttműködéssel számba venni és csökkenteni a 

környezetből származó egészségkockázatokat – csak részben teljesült, mert az ismert kockázatok 

mindegyikét még nem tudta megvizsgálni, mérni. A részbeni teljesülés okai egyrészről a 

környezetegészségügyi problémák sokfélesége, másrészről az ágazati összefogás hiányosságai 

voltak. 

 

Összegezve elmondható, hogy a NEKAP magyarországi tevékenységének és hatásainak 

társadalmi megítélése egyértelműen pozitív. Ezt a következő főbb motívumok jelzik: 

  Megtörtént a környezeti kockázatok széles körének feltárása. 

  Az egészségügyi irányítás megismerte a környezeti kockázatok természetét, a 

környezetvédelmi irányítás képet kapott az egészségi hatásokról.  

  Átláthatóbbá váltak a környezet és az egészség közti összefüggések. 

  Elősegítette a különböző tárcák környezeti problémákkal kapcsolatos programjainak 

összehangolását.  

  A helyzet javítása érdekében környezetvédelmi és egészségügyi intézkedések születtek. 
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  A jövőbeli változások igényét, irányát megfogalmazta, beleértve a horizontális és 

vertikális együttműködések kormányzati, regionális és helyi szintű erősítését. 

  A NEKAP keretében jelentős mértékű módszertani fejlesztésre, alkalmazott kutatásra, 

valamint korlátozott mértékben alapkutatásra is mód nyílt. Az alkalmazott kutatás, 

módszertani fejlesztés elősegítette a környezetegészségügyi monitorozást, az egészségi 

hatásvizsgálatokat és hozzájárult széleskörű akciók megalapozásához. 

  A NEKAP keretében végzett vizsgálatok, felmérések, kutatások és tevékenységek révén 

új ismeretekhez jutottunk, adatbázisok keletkeztek. Az adatok feldolgozása és értékelése, 

illetve az ezek alapján készült jelentések a döntéshozók számára fontos eszközzé és a 

lakosság számára is hozzáférhető információs forrás váltak. 

 

A jelentős költségvetési támogatásokkal végzett környezetegészségügyi munka eredményei már 

kézzelfoghatóak. Csökkent a mérsékelten szennyezett levegőjű területek aránya 11%-ra, és ezzel 

az érintett lakosság aránya 40 %-ra mérséklődött. A közlekedési eredetű ólom expozíció 

megszűnt. A lakosság vezetékes ivóvízzel való ellátottsága csaknem teljes. A települési szilárd 

hulladékok szervezett begyűjtése és kezelése 90%-os. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 

lakások aránya 87%. 

Igaz, a környezeti eredetű betegségteher mérséklése még sok erőfeszítést kíván. A 

környezetegészségügyi program folytatása során – hatékonyságának fokozása érdekében - 

elengedhetetlen a társadalmi kontroll erősítése, a nem kormányzati szervek szélesebb körű 

bevonása és a lakosság rendszeres tájékoztatása. 

 

 
 

 

 



 44

7. Az információhoz való hozzáférés, lakossági részvétel és igazságszolgáltatáshoz való jog 
környezetegészségügyi kérdésekben 

 
 
Az Aarhusi Egyezmény 
 

"A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 

döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról" szóló 

Aarhusi Egyezmény 2001. október 30-án lépett hatályba. Az Egyezményt Magyarország 2001. 

június 1-én országgyűlési határozatban ratifikálta, illetve 2001. november 27-én hirdette ki a 

2001. évi LXXXI. törvény elfogadásával. 

 

Az Egyezmény a környezeti ügyekben szabályozza a nyilvánosság kérdéseit, meggyőződésünk 

azonban, hogy az Egyezmény alkalmazása nem csupán a környezet ügyét, hanem a demokrácia 

elvének érvényesülését is szolgálja. 

 

Az Egyezmény magyarországi ratifikálását elsősorban az tette lehetővé, hogy alkotmányos 

jogaink, törvényeink, törekvéseink megfelelnek az Egyezmény szellemének, előírásainak. Az 

Egyezményben megfogalmazott mindhárom követelménykörnek a magyar jogrendszer megfelel. 

Az Egyezmény előírásainak meghonosítása segíti a már meglévő szabályok rendszerbe 

foglalását, illetve olyan szabályokkal egészíti ki, amelyek a meglévő jogintézmények 

eredményességét biztosítják, hatékonyságát fokozzák. 

 

Az Egyezmény implementációjakor elsősorban nem a jogi szabályozás volt a cél, hanem az 

Egyezmény gyakorlati érvényre jutásának feltételrendszerét kívánták erősíteni.  

E feladatok – melyeknek előkészítése és részben megoldása már a ratifikációra való felkészülés 

időszakában megkezdődött – megjelennek a 6 évre szóló második Nemzeti Környezetvédelmi 

Programban, illetve a Programhoz kapcsolódó kétéves intézkedési tervben. A Programban a 

„Környezettudatosság növelése akcióprogram” illetve a „Környezetegészségügyi és 

élelmiszerbiztonsági akcióprogram” keretében jelennek meg elsősorban a környezetegészségügyi 

kérdések. A konkrét szakmai feladatok mellett – az Aarhusi Egyezmény előírásainak 

megfelelően – különös figyelmet fordítottak a szemléletformálásra, a társadalom környezeti 

értékrendjének javítására.  

 

Az információhoz való jog érvényesülését kívánja elérni az NKP azzal is, hogy a környezet-

egészségügyi problémákról a lakosság számára mind szélesebb körben kíván tájékoztatást 
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nyújtani (a levegőtisztaság-védelem, a talajszennyezettség és a hulladékkezelés, a vízminőség-

védelem, élelmiszerbiztonság, zaj, sugárzás, kémiai biztonság stb. területén). 

 

A megfelelő tájékoztatáshoz elengedhetetlenül szükséges az információs rendszerek fejlesztése, 

az egységes környezeti információrendszer országos hálózatának létrehozása. Szükséges ennek 

érdekében a hazai és nemzetközi környezeti adat- és információáramlás korszerű számítógépes 

hátterének biztosítása és fenntartása, az Országos Környezeti Információs Rendszer kialakítása 

és továbbfejlesztése. 

 

Az Aarhusi Egyezmény mellett a környezetvédelemről szóló törvény előírásai is e kívánalmakat 

hangsúlyozzák. E területen jelentős előrelépések tapasztalhatók. A környezet állapotára 

vonatkozó adatok, a veszélyforrásokra vonatkozó információk a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium internetes honlapján is elérhetők. Ugyancsak az interneten olvashatók a 

véleményeztetni kívánt jogszabálytervezetek, szakmai anyagok. 

 

Aarhusi Egyezmény az 5. cikkben előírja, hogy: „minden fél tegyen lépéseket, hogy… egyre 

jobban meghonosítsa az összefüggő, az egész országra kiterjedő szennyezés-bejelentési és 

-nyilvántartási rendszert…”. A környezetvédelmi miniszterek kijevi konferenciáján sor került az 

Aarhusi Egyezmény keretében kidolgozott PRTR protokoll1 elfogadására is. A ratifikálás 

időpontjáig Magyarországon az EU által preferált EPER adatgyűjtési–adatszolgáltatási 

rendszert2 alkalmazzuk, és a tervek szerint fokozatosan térünk át a PRTR rendszerre. 

Természetesen az EPER rendszerben nyilvántartott szennyező anyagok ill. adatok is 

nyilvánosak. 

 

Az Aarhusi gondolat további kiterjesztését jelenti a szintén Kijevben aláírt dokumentum, ami a 

stratégiai tervek hatásvizsgálatára vonatkozik, így ezeknél is hangsúlyosan szerepel a 

nyilvánosság kérdése. 

 

A társadalmi részvétel és az információhoz való hozzájutás feltételei az elmúlt években 

jelentősen fejlődtek. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium épületében működik a 

Közönségszolgálati Iroda, illetve a minisztérium támogatásával regionálisan tevékenykedik a 

civil szervezetek által működtetett lakossági tanácsadó irodák hálózata. További – az NKP-ban is 

                                                 
1 PRTR: szennyező anyagok kibocsátásának és terjedésének nyilvántartása 
2 EPER: európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás 
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megfogalmazott – feladat a környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok mellett működő 

közönségszolgálati irodák további fejlesztése. 

 

Az Egyezmény gyakorlati alkalmazása ma még sok problémát vet fel. Sok esetben akadályba 

ütközik az információt kérő személy vagy szervezet, annak ellenére, hogy a környezeti adatok, 

információk nyilvánosságát a környezetvédelmi törvény is deklarálja. A döntéshozatal során a 

társadalmi részvételnek is sokkal intenzívebben, hatékonyabban kellene érvényesülnie, nem 

„csak” az Aarhusi Egyezmény előírásainak, hanem a meglevő magyar szabályozásoknak is 

megfelelően. E kérdésekben nem kizárólag a hivatalok felelőssége és munkája döntő jelentőségű, 

hanem a társadalmi igények, valamint a lakosság szemlélete, környezettudatos magatartása, 

részvételi szándéka. 

 

A Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai 

Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló megállapodást a 

2001. évi XCVII. törvény hirdeti ki. Ennek alapján Magyarország teljes körűen részt vesz a 

933/1999/EGK rendelettel módosított 1210/90/EGK tanácsi rendelettel felállított Európai 

Környezetvédelmi Ügynökségben (EEA), és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő 

Hálózatban (EIONET). 

 

Környezeti információk közzététele 

Törvényi kötelezettségeknek (a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény, Aarhusi Egyezmény) eleget téve elindult a környezeti információk közreadási 

rendjének kialakítása, amely megszilárdulását és bővülését – az adatbázisok felállításával 

kapcsolatos fejlesztő munka eredményeit felhasználva – kiadványok sora bizonyítja: 

 
- Környezetstatisztikai Adatok 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. (az utóbbi öt magyar-

angol kétnyelvű) 
- Környezeti adattár 1997, 1999, 2002 (az OECD országokra vonatkozó környezeti adatok 

összehasonlítását, így benne a hazai környezeti-teljesítmény változásának nemzetközi 
megítélését teszi lehetővé). 

- Magyarország környezeti mutatói 2000, 2002 (magyar és angol nyelven, OECD- és EU-
iránymutatás szerint felépített átfogó kötet) 

- Magyarország főbb környezeti mutatói 2001, 2002 (magyar és angol nyelven, zsebkönyv 
a tájékozódáshoz. A 2002. évi adatokat bemutató tájékoztató mini CD-n is megtalálható.) 

- Magyarország környezeti kulcsmutatói 2002 (magyar és angol nyelven) 
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A lakosság ipari kockázatokkal kapcsolatos tájékozottságának és a kockázat érzékelésének 

vizsgálata 

 

A 2000. év elején történt tiszai ciánszennyezés kapcsán a WHO és az olasz környezetvédelmi 

minisztérium támogatásával környezetegészségügyi kockázatbecslési projektben vizsgálták az 

ipari körzetekben élő lakosság tájékozottságát az ipari termelés potenciális kockázatairól. 

Magyarországon a Regionális Környezetvédelemi Központ (REC) végezte a kockázat 

érzékelésre vonatkozó felmérést Pécsett és Gyöngyösön. Kérdezőbiztosok által véletlenszerűen 

kiválasztott emberek válaszai alapján az alábbi eredmények születtek. 

 

Az ipari létesítmény hatása a környezetre 

A válaszadók véleménye tükrözte az ipar hatásáról kialakult sztereotip képet, mely szerint az ipar 

jelenléte serkentőleg hat a foglalkoztatási helyzetre, gazdasági jólétre illetve az üzleti élet 

fejlődésére, továbbá a tudományos-technikai fejlődésre. Abban teljes az egyetértés, hogy az ipar 

nem hat pozitívan a környezet és az egészség állapotára. Arra a kérdésre, hogy tudja-e milyen 

fajta ipari tevékenységeket folytatnak a szomszédságában (a válaszadó 10 km-es körzetében), a 

válaszadók 34-48 százaléka válaszolt egyértelmű igennel, s további 46 százalékuk nyilatkozott 

úgy, hogy részben ismeri.  

Arra a kérdésre, hogy tudják-e a lakosok, milyen veszélyes anyagokat használnak az üzemben, 

már csak a válaszadók kis hányada válaszolt egyértelmű igennel vagy vélte magát részben 

informáltnak e tekintetben. A megkérdezettek szerint az ipari veszélyes anyagok legfontosabb 

jellemzője az, hogy a környezetre veszélyesek. A megkérdezettek fele utalt arra is, hogy 

nemcsak a környezetet, hanem az egészséget is károsíthatják ezek az anyagok. A 

robbanásveszélyes, gyúlékony, mérgező, valamint a rákkeltő tulajdonságokat jelölték meg a 

veszély jellemzőjeként. 

 

Vélemények az ipari balesetekről és kockázataikról 

A tipikus ipari balestek közül a mérgező gázok kibocsátásáról gondolják a legtöbben, hogy 

súlyos problémát okozhat a környezetben vagy az emberi egészségben, mindkét településen a 

válaszadók 83-84 százaléka így vélekedett.  

A vegyi balestek bekövetkezésétől való félelem mindkét városban alacsony volt. 

Az ipari vállalatok környezeti, egészségi és biztonsági tudatossága az utóbbi tíz évben a lakosok 

relatív többsége szerint nőtt. Még azok is elismerik a vállalatok ilyen irányú tevékenységét (igaz 

kisebb mértékben), akik az átlagnál jobban félnek az ipari balesetektől. 
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A vállalatok által okozott környezeti illetve humán egészségi kockázatokat elsősorban a szigorú 

jogi szabályozással és annak betartásával, az ipari tevékenységek gyakoribb hatósági 

felülvizsgálatával lehet csökkenteni. A dolgozók és az érintett lakosság egyre szélesebb körű 

bevonását a környezet- és egészségvédelemi intézkedésekbe csak a lakosok fele tartja olyan 

eszköznek, amely csökkentheti az ipari kockázatokat.  

 

A tájékoztatás kérdése 

Egyik vizsgált városban sem jellemző, hogy a lakóhelyen lévő ipari üzemek vagy hatóságok a 

lakosság széles körét tájékoztatnák a környezeti és egészségi kockázatokról. Arra a kérdésre, 

hogy tudja-e a válaszadó, hogy hol és hogyan szerezhet értesüléseket a környezetet és az 

egészséget veszélyeztető ipari kockázatokról, a kérdezettek túlnyomó többsége nemmel 

válaszolt. Azon kevesek, akik kaptak valamilyen tájékoztatás, többségében úgy nyilatkoztak, 

hogy az ismertetés nem volt teljes körű, vagy nem volt teljesen érthető számukra. A lakosság az 

ipari kockázatokról elsősorban a médiából, mindenek előtt a TV-ből értesül. A legtöbb 

megkérdezett szerint a környezetet és az egészséget veszélyeztető ipari kockázatokról szóló 

információk terjesztésében elsősorban a közszolgálati hatóságoknak (pl. közegészségügyi 

hatóságok, helyi önkormányzat, tűzoltóság, polgári védelem) kell szerepet vállalnia, de a média 

szerepét is fontosnak tartják. Érdekes, hogy magát az ipari szektort csupán a harmadik helyre 

rangsorolták.  
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8. A klímaváltozás egészségi hatásai 
 

 

Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító 

hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Az Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első 

jelentése 1991-ben. A későbbiekben változott a helyzet. A UN/IPCC második jelentése 1996-ban 

már egy teljes fejezetet szentelt az egészségkárosító hatásoknak. A III. Európai Környezet és 

Egészség Miniszteri Konferencia (1999. London) deklarációjában „A klímaváltozás és a 

sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségi hatásai Európában” alfejezetében azonban már 5 

paragrafusban (39-43.) foglalta össze az ajánlásokat. A konferencia nyilatkozatában a 

miniszterek elismerik annak szükségességét, hogy tanulmányozni kell a globális éghajlati 

rendszer és a sztratoszférikus ózonréteg ember által gerjesztett változásainak egészségi 

kockázatait, valamint potenciális veszélyét a gazdasági fejlődésre és a társadalmi-gazdasági 

stabilitásra. A deklaráció hangsúlyozza, hogy valamennyi ország részéről sürgős cselekvésre van 

szükség ezeknek a környezeti változásoknak a lehető legnagyobb mértékű csökkentésére és 

megakadályozására.  

A londoni miniszteri konferencia nyilatkozatában a következő feladatokat fogalmazták meg: 

  Európai méretű, intézményközi hálózat kifejlesztése az éghajlatváltozás és 
sztratoszférikus ózoncsökkenés korai egészségkárosító hatásainak kutatására, megelőzési 
és mérséklési politika kidolgozására. 

  A klímaváltozással kapcsolatos környezetegészségügyi indikátorok meghatározása és 
ennek alapján monitorozás és értékelés, az eredmények felhasználása az IPCC 3. 
jelentésében. 

  A klímaváltozással kapcsolatos környezetegészségügyi hatásvizsgálatok lefolytatása. 

  Társadalmi, gazdasági, technikai megelőzési, mérséklési és alkalmazkodási lehetőségek 
kidolgozása, bevezetése. 

A magyarországi vizsgálatok tervezéséhez a londoni deklaráció ajánlásai, valamint az IPCC 

harmadik jelentése (2001.) szolgált alapul. A harmadik jelentésben az alábbi következtetést 

fogalmazták meg: „Általánosságban a klímaváltozás növeli az egészségkárosodások veszélyét, 

elsősorban az alacsony jövedelmű országokban, a trópusi és szubtrópusi övezetben”. A 

továbbiakban így folytatódik a jelentés: „A klímaváltozás hatásai egyrészt közvetlenek: pl. a 

hőhullámok hatásai, árvizek, viharok okozta halálozás, sérülések, károk és közvetett hatások: a 

vektorok által terjesztett betegségek előfordulása (pl. szúnyogok), vízminőség, levegőminőség, 

élelem elérhetősége és minősége. Az aktuális egészségi hatások nagymértékben függnek a helyi 

környezeti viszonyoktól, társadalmi-gazdasági körülményektől, technológiától és az adaptációs 

lépésektől, amelyekkel az egészségi károsodások veszélyét próbálják csökkenteni.” 
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A hazai klímaváltozás egészségkárosító hatásának vizsgálata 2000-ben kezdődött. Nagy 

volumenű program keretében került sor a klímaváltozás közvetlen egészségkárosító hatásának 

felmérésére Budapest halálozási és meteorológiai adatainak összevetésével hosszabb vizsgálati 

időszakra vonatkozóan (1970-2001). Vizsgálták továbbá az UVB sugárzás és a melanoma 

morbiditás, valamint a szürkehályog előfordulásának összefüggéseit térinformatikai módszerrel. 

A klímaváltozás közvetett hatásai közül a magyarországi viszonyok között jelentős problémákat, 

azaz az allergén pollentermelő növényfajok pollinációjának sajátosságait modellezték az 

időjárási tényezők függvényében, valamint a vektorok által terjesztett megbetegedések területi 

vizsgálatához adatbázis kialakítását tűzték ki célul. Vizsgálták a kullancsok által terjesztett 

encephalitis (KE) és Lyme-kór morbiditás incidenciájának térbeli alakulását az utolsó öt évben.  

 

Az időjárási változók és a napi halálozás vizsgálata 

A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete 

és az ÁNTSZ Fővárosi Intézete együttműködésében végezték el a statisztikai elemzéseket. A 

vizsgálatok a következőkre terjedtek ki: 

A napi átlag-, minimum-, maximumhőmérséklet, a hőmérséklet-ingadozások (a napi 

átlaghőmérséklet különbsége az előző 5, 10, 15 nap átlaghőmérsékletéhez képest), a relatív 

páratartalom, légnyomás és a napi halálozás összefüggéseit elemezték Budapest állandó 

lakosságára vonatkozóan, korcsoportos bontás nélkül. A halálozási adatok a Központi 

Statisztikai Hivataltól, a meteorológiai adatok az Országos Meteorológiai Szolgálattól 

származnak. Vizsgálták a napi összes halálozást (TM, kivéve a külső okok miatti halálozás 

BNO9 > 800), a légzőszervi betegségek miatti halálozást (RM, BNO9: 460-519), és a szív- és 

keringési betegségek miatti halálozást (CM, BNO9: 390-459).  

Külön elemezték az összefüggéseket a nyári és a téli időszakra vonatkozóan. A következő 

"zavaró tényezőket" vették figyelembe: az időjárás hosszútávú hatásai, szezonalitás, a hét napjai, 

influenzajárványok adatai (Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Heti Járványügyi 

Jelentése alapján). 

Az irodalomban az utóbbi években általánossá vált statisztikai módszerrel, nevezetesen a 

Poisson regresszió számítás továbbfejlesztésével kialakított általános additív módszerrel (GAM) 

számolták az időjárási változók hatását a napi halálozásra. A vizsgált tényezők összefüggésének 

eredményeként relatív kockázatot (RK) számoltak, az eredmények szignifikanciáját a 95%-os 

konfidencia intervallum alsó és felső értéke adja meg. 
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A 16. ábráról leolvasható a hőmérséklet és a napi összes és okspecifikus halálozás kapcsolata. 

Az összefüggés nyáron a legkifejezettebb a napi összes halálozás és a hőmérséklet között. 18 oC 

az ideális átlaghőmérséklet, ekkor legalacsonyabb a napi halálozás. 26 oC átlaghőmérsékletig 

lineáris összefüggés tapasztalható, majd e fölött egy erősebb növekedés figyelhető meg a 

halálozásban. Hasonló kapcsolat írható le a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás 

növekedésében. A légzőszervi halálozás napi esetszámai alacsonyabbak, s a hőmérséklet 

növekedésének hatása elsősorban nyáron mutatható ki.  

 
16. ábra: A hőmérséklet hatása az összhalálozásra a nyári időszakban Budapesten a GAM 
modell alapján, 1970-2000 

 
 

Sztratoszférikus ózonréteg csökkenése, kóros ultraibolya (UV) sugárzás és egészség 

Az elemzésben a rosszindulatú festékes bőrdaganatok (melanoma malignum BNO-10: C43) és a 

szürkehályog (H25) megbetegedések területi eloszlásának halmozódását vizsgálták a globál 

sugárzás függvényében. A megbetegedési adatok forrása az Egészségügyi, Szociális és 

Családügyi Minisztérium GYÓGYINFOK adatbázisa az 1997-2001-es időszakra. A globális 

sugárzás területi megoszlási adatai az Országos Meteorológiai Szolgálattól származnak. 

Az összefüggéseket térinformatikai módszerrel, nevezetesen SCAN klaszter analízissel 

vizsgálták. Az indirekt standardizált megbetegedési hányados szignifikánsan magas értékeit 
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megjelenítő klasztereket ábrázolták a globál sugárzás növekvő kategóriáit feltüntető térképen. Az 

összefüggés statisztikai valószínűségét korrelációs teszttel jellemezték (17. ábra). 

17. ábra: A melanoma (BNO-10: C43) megbetegedés klasztereinek elhelyezkedése és a 
globál sugárzás szintjeinek összefüggése 
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Szignifikáns összefüggést állapítottak meg a globális sugárzás mennyisége (MJ/m2) és a 

melanoma esetek térbeli halmozódása között (18. ábra). 

 
18. ábra: A melanoma daganatok (BNO-10: C43) indirekt standardizált megbetegedési 
hányadosának szignifikánsan magas értékeit megjelenítő klaszterek és a globál sugárzás 
területi eloszlása 
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A szürkehályog esetek halmozódása, hasonlóan a melanoma daganatokéhoz elsősorban az ország 

déli részén, illetve Vas megyében fedezhető fel (19. ábra). 

19. ábra: A szürkehályog (BNO-10: H25) megbetegedések területi halmozódása és a 
globális sugárzás kategóriái, korcsoportos bontás nélkül, 1997-2001 

 
 
Vektorok által közvetített megbetegedések kapcsolata a klimatikus változásokkal  

Az 1952-1982 között gyűjtött, szerológiai vizsgálatokkal megerősített kullancs encephalitis (KE) 

esetek hazai területi eloszlását mutatja a 20/a. ábra. A 20/b. térképen az erdős területek nagysága és 

eloszlása látható, a 21. ábra pedig az 1996-1999. évi megbetegedési KE adatokat mutatja. Látható, 

hogy az 1990-es évek végén az alacsonyabb összes esetszám mellett a területi eloszlásban jelentős 

átrendeződés történt: fertőzött gócok jelentek meg a régebben fertőzésmentes Alföldön. 

 
20. ábra: A kullancs encephalitis fertőzések területi megoszlása és az erdőborítottság 
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21. ábra: A kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás esetszámainak eloszlása 1996 és 1999 
évek között 

 
 

A gyakori ízeltlábú vektorok (kullancsok) által terjesztett vírusos encephalitis (KE) és bakteriális 

eredetű (Borrelia burgdorferi) Lyme-kór morbiditási adatait a Johan Béla Országos 

Epidemiológiai Központ adatbázisából állították össze. A laboratóriumi diagnózissal 

megerősített KE esetek regisztrálása 1958-tól folyamatos, a Lyme-kór esetek bejelentése 1998 

óta kötelező. 

 

A vírusos encephalitis (KE) esetszámok harang alakú görbe eloszlását mutatják (22. ábra), 

főként az 1980-as években megfigyelt kiugróan magas morbiditások miatt. Szembetűnő az 

utóbbi 10 évben megfigyelhető KE esetszám csökkenése. Hazánkban a Lyme-kórral regisztrált 

betegek száma kb. 15%-os folyamatos emelkedést mutat 1999 óta. 
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22. ábra: A laboratóriumi vizsgálattal igazolt kullancs encephalitis esetek időbeli 
megoszlása Magyarországon, 1959-2002 

0

50

100

150

200

250

300

59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

20
01

év

es
et

sz
ám

 

 

A klímaváltozás közvetett egészségi hatásai; az allergén pollentermelő növényekre és 
allergén penészgombákra gyakorolt hatás 
A melegedő klíma és az allergén pollent termelő növények virágzási szezonjának vizsgálatakor 

az alábbi eredményeket állapították meg. A kora tavasszal virágzó fák virágzási szezonja 

korábban indul, akár 2 hónapos időbeli ingadozások is elképzelhetők a napi maximális 

hőmérséklet változásával összhangban a 11 éves adatbázis elemzése alapján. Szignifikánsan 

megnövekedett aeroallergén koncentrációt tapasztaltak a vizsgálati periódus alatt ( = 24,35; 

p<0.000) a fővárosban. Jelentősen megnőtt az allergén gombaspórák mennyisége is a légkörben 

( = 268,86, p<0.000). Az allergén pollenkoncentrációk közül erős korreláció figyelhető meg a fű 

és gyomnövények pollen mennyisége és a napi maximális hőmérséklet között (r=0.51, p<0.000). 

Negatív korreláció állt fenn mind a relatív páratartalom, mind a légnyomás és az aeroallergének 

napi koncentrációja között.  

A fűfélék, valamint a nyári allergén gyomnövények (pl. parlagfű) esetén a virágzás kezdetének 

ideje kevésbé ingadozik.  

 

A biológiai légszennyezők térbeli és időbeli megjelenését is elemezték az ÁNTSZ Aerobiológiai 

Hálózat rendelkezésre álló 11 éves pollen és gombaspóra adatbázisa alapján Budapestre 

vonatkozóan. Ezeket az adatokat vetették össze a Fővárosi ÁNTSZ működtetésében lévő 8 on-

line levegőszennyezettségi monitorállomás által rögzített meteorológiai paraméterekkel (24 órás 

átlag-, minimum- és maximumhőmérséklet; hőmérséklet-ingadozás; relatív páratartalom; 
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csapadék-mennyiség; szélsebesség; napsütéses órák száma; légnyomás). A statisztikai elemzés 

során arra keresték a választ, hogy kimutatható-e az aeroallergének produkciójának növekedése 

az elmúlt 11 év során. Ezenkívül vizsgálták a különböző meteorológiai tényezők változása és 

fontos allergén fajok éves, illetve napi koncentrációja közötti összefüggéseket. 

 

Mi a teendő a továbbiakban? 

A klímaváltozás a többi emberi tevékenység által indukált környezeti változáshoz hasonlóan 

veszélyt jelent az ökoszisztémára, így az emberi társadalomra is. Nemzetközi szinten a WHO, a 

Meteorológiai Világszolgálat és az ENSZ továbbra is együttműködik a klímaváltozás és annak 

egészségkárosító hatásai kutatásában, információcserében és továbbképzésekben. Továbbra is 

vizsgálni kell a klímaváltozást, az időjárás és az egészség kapcsolatát hosszabb idősorok 

elemzésével. A nemzetközi ajánlás szerint ki kell alakítani a nemzeti monitorozó és értékelő 

rendszereket. Magyarországon ez a kutatás a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram 

keretében az alábbi célokat tűzte ki: 

  Az extrém időjárási helyzetek egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata az egyes időjárási 

tényezők szerepének jobb megismerése érdekében, valamint a halandóság, a sürgősségi 

betegfelvételek és az extrém időjárási helyzetek közötti összefüggések elemzése. A humán 

adaptáció elősegítése többek között az időjárási szélsőségek egészségre gyakorolt hatásának 

előrejelzésére szolgáló rendszer kidolgozásához. 

  Fertőző betegségek és az időjárás-változás közötti összefüggések feltárása. Kullancsok által 

terjesztett betegségek további elemzése, a kullancspopuláció fertőzöttségének felmérése, 

rágcsálók által terjesztett betegségek vizsgálata. 

  A sztratoszférikus ózonréteg csökkenésének hatása a bőrdaganatok gyakoriságára. A 

szürkehályog és az UVB sugárzás kapcsolatának elemzése, az UVB sugárzás 

immunszuppresszív hatásának vizsgálata. 

  A klímaváltozás hatása az ökoszisztémára az allergén növények pollinációjának 

vizsgálatával az aerobiológiai előrejelzések készítése érdekében. 
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9. Környezetegészségügyi kutatások Magyarországon 

 

A környezeti tényezőkkel összefüggő betegségek számos körülmény együttes hatásának 

eredményeként alakulnak ki. A természetes és az épített környezet hatásai és az emberi egészség 

közötti kapcsolat számos összetevője ismert, azonban a károsító tényezők azonosítása, az ok-

okozat közötti összefüggés felderítése gyakran nehéz. Irodalmi adatok alapján a halálozás okai 

között mintegy 15%-ban felelős a környezet és ezek között a környezetszennyezés mintegy 4-

6%-ra tehető. A környezeti hatásokra jellemző, hogy általában alacsony szinten, illetve 

koncentrációban, de hosszantartóan hatnak, az egészségkárosodás számos külső és belső tényező 

eredőjeként alakul ki. 

 

A magyarországi környezetegészségügyi kutatásokat a III. Európai Környezet és Egészség 

Miniszteri Konferencia ajánlásai tükrében tekintjük át. Bemutatjuk, hogy az ajánlásokkal 

mennyire volt összhangban hazánk környezetegészségügyi kutatási tevékenysége. A 

környezetegészségügyi kutatásokban részt vevő hazai intézményeket szinte lehetetlen felsorolni 

a teljesség igényével. A környezetegészségügyi kutatásokban kitüntetett szerepe van a Fodor 

József Országos Közegészségügyi Központnak (OKK), illetve öt országos intézetének, a 

Környezetegészségügyi (OKI), a Kémiai Biztonsági (OKBI), a Munkahigiénés és Foglalkozás-

egészségügyi (OMFI), a Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató (OSSKI) és az Élelmezés- 

és Táplálkozástudományi (OÉTI) Intézetnek, de profiljából adódóan elsősorban az Országos 

Környezetegészségügyi Intézetnek (OKI). A kutatásokban tekintélyes részt vállaltak önálló 

kutatási programokkal és kollaborációs tevékenységgel az ÁNTSZ fővárosi, megyei és városi 

intézetei. Kiemelendők továbbá a szakmai utánpótlás képzését és továbbképzését végző és a 

környezetegészségügyi kutatásokat folytató orvosegyetemi közegészségtani / népegészségtani 

intézetek Pécsett, Szegeden, Debrecenben és Budapesten. Fontos szerepet töltenek be a Magyar 

Tudományos Akadémia különböző intézetei és számos országos intézmény, köztük az Országos 

Onkológiai Intézet, és adatbázisaival a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium intézményei, 

a Központi Statisztikai Hivatal, a GYÓGYINFOK és az Országos Meteorológiai Intézet. A hazai 

és egyre bővülő interdiszciplináris kutatási együttműködések fő támogatói az Egészségügyi, 

Szociális és Családügyi Minisztérium a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram 

(NEKAP) révén, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium és az 

OTKA. Az állami költségvetés által biztosított támogatáson kívül egyre nagyobb részarányban 

van jelen a magánszektor a hazai kutatásokban. A nemzetközi együttműködések részeként folyó 
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kutatások fő támogatója az EU 5-ös keretprogramja, valamint a magyar-külföldi kétoldalú 

kutatási egyezmények voltak. 

 

A prioritásokat megalapozó kutatások 

A londoni konferencia megállapította, hogy  

a) ki kell alakítani a környezeti és egészségügyi indikátorok azon csoportját, amelyek a 

környezeti és egészségügyi előnyök monitorozására, összehasonlítására és rangsorolására 

használhatók fel; 

b) javítani kell a környezeti és egészségügyi adatok összehasonlíthatóságát, alkalmasabb 

indikátorokat kell kifejleszteni, és fejleszteni kell az adatelemzés módszereit (pl. az 

Egészségügyi és Környezetvédelmi Földrajzi Információs Rendszer [HEGIS] alkalmazásával). 

A NEKAP keretében felépítették az OKI-ban azt a környezetegészségügyi információs rendszert, 

amely Magyarországon egyedülálló módon képes halálozási, morbiditási és környezeti adatok 

sokrétű elemzésére, térbeli és időbeli változások nyomon követésére és ennek alapján 

beavatkozások tervezésére. 

 

Az OKI-ban folyik a környezetegészségügyi indikátor paraméterek adatbázis-kezelő 

programjának kifejlesztése a WHO-val történő együttműködésben. A programfejlesztés egyik 

célja a levegőszennyezés mértékének az érintett lakossággal súlyozott számítása. A vizsgálathoz 

felhasználták Budapest 80 mérőpontján végzett nitrogén-dioxid és benzol mérési adatait és 

Budapest részletes, lakóterülethez rendelt népességi adatait. Térinformatikai módszer 

segítségével térképen jelenítették meg a leginkább szennyezett területeket, valamint az ott élő 

lakosság arányát korcsoportos bontásban. Elvégezték a WHO által kifejlesztett levegőminőségi 

indikátorok lakossági adatokkal súlyozott, több településre vonatkozó számítását és a pontszerű 

szennyező források hatásának értékelését. Néhány nagyobb város részletesebb digitális 

térképével bővítették a térképes adatbázist. Elemzéseiknél felhasználták az ÁNTSZ on-line 

levegőminőség mérési adatait, valamint az Aerobiológiai Hálózat adatbázisát. A pontszerű 

szennyező források egészségi hatásának térinformatikai értékeléséhez módszertani fejlesztéseket 

végeztek az ÁNTSZ Heves megyei Intézetével. A módszer lehetővé teszi, hogy egy szennyező 

forrás körül 20 km-es körzetben vizsgálják a halálozás alakulását különböző sugarú 

körgyűrűkben. A térinformatikai elemzések szöveges és táblázatos dokumentumait is előállító 

programot dolgoztak ki. A halandósági mutatók térbeli megoszlását térképes formában 

jelenítették meg. 
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Több területet érintő kutatások 

Kockázatbecslés 

A környezeti tényezők kockázatelemzése a legtöbb prioritást élvező kutatási területen aktuális 

feladatként jelentkezik. Érezhető a növekvő igény a kockázatok mennyiségi meghatározásának 

módszerei és eljárásrendje iránt, ami a hatósági munka nélkülözhetetlen eszközévé vált. Új 

kihívásként jelentkezik az egyének és a népesség környezeti és egészségügyi kockázatokkal 

szembeni specifikus érzékenységének meghatározása. További erőfeszítéseket igénylő kutatási 

feladatok az expozíció- és hatásbecslés módszertanának fejlesztése; a kémiai kockázat 

mennyiségi jellemzésének továbbfejlesztése kísérletes és humán adatokra alapozva; a 

légszennyező anyagok allergizáló képességét vizsgáló módszerek kidolgozása; a genetikai és a 

nem genetikai eredetű érzékenység felismerési módszereinek kidolgozása. 

 

Az expozíció- és hatásbecslés módszertanának fejlesztése 

Az OKK-OKI-ban és OKBI-ban többvégpontos genotoxikológiai biomarker rendszereket 

fejlesztettek tovább és alkalmaztak humán kockázati csoportok jellemzésére. A módszertan 

magában foglalja az expozíció és a korai biológiai hatás molekuláris biomarkereit (elsősorban 

környezeti PAH expozícióval összefüggésben), genotoxikus vegyi expozíciók és kis dózisú 

ionizáló sugárzás okozta kromoszómakárosodások kimutatására szolgáló citogenetikai 

módszereket, a sejtszaporodást és a sejtpusztulást nyomon követő meghatározásokat és 

immunotoxikológiai elemzéseket exponált populációkban. Az expozíció-hatás összefüggések 

feltárását célzó epidemiológiai vizsgálatokat ily módon bővítik a molekuláris epidemiológia 

legkorszerűbb vizsgáló módszereinek a bevezetésével és alkalmazásával. In vitro emlős 

sejtrendszerekben kemopreventív anyagok hatásvizsgálatát végezték nehézfém expozíció okozta 

sejtkárosodások kiküszöbölésére és környezeti vegyi tényezők reprodukciót károsító hatásának 

vizsgálatára. 

Térinformatikai módszereket fejlesztettek az expozíciós források és hatásaik kimutatásához 

környezet-epidemiológiai surveillance rendszer létrehozása érdekében abból a célból, hogy 

összefüggéseket tudjunk megállapítani a légszennyező anyagok megemelkedett koncentrációja 

és az egészségkárosodás mértéke között, valamint a higiénés határok túllépésének valószínű 

kockázatáról. Ennek érdekében számítógépes programrendszert alkotott az OKI és az ÁNTSZ 

Heves megyei Intézete a morbiditási adatok, az Országos Immissziómérő Hálózat regionális 

mérési adatai és az Országos Meteorológiai Szolgálat napi időjárás-jelentéseinek feldolgozására. 
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A kémiai kockázat mennyiségi jellemzésének továbbfejlesztése, kísérletes és humán 

adatokra alapozva 

Különböző kémiai szerkezetű peszticid hatóanyagok – szerves foszfát, piretroid, karbamát, 

klórozott szénhidrogén, tercier-aromás-triamin – és kombinációik által kiváltott neuro-, 

magatartás- és immunotoxikológiai hatásokat vizsgálták állatkísérletes modellekben az SZTE 

ÁOK Népegészségtani Intézetében. 

 

Az OKK-OKI-ban multimédia eloszlási modellek alkalmazásával tanulmányozták a felszíni 

vizek növényvédőszer szennyezettségét, a modellek segítségével elvégezték közel háromszáz 

növényvédőszer veszélyességi kategóriákba sorolását. A napi szennyező anyag bevitelre 

számításokat végeztek. Perzisztens szerves környezetszennyező vegyületek és poliaromás 

szénhidrogének becsült környezeti koncentrációi meghatározására több-kompartmentes 

modelleket alkalmaztak. Az emissziókból prognosztizált környezeti koncentrációkat használták a 

kockázatbecslő programok input paramétereként, és ebből az embert érő napi terhelést, illetve a 

kockázat mértékét számolták. 

 

A környezet és az élelmiszerek zsíroldható perzisztens vegyületekkel történt szennyezettségének 

legjobb indikátoraként számon tartott női tejminták poliklórozott bifenil tartalmát vizsgálta az 

OÉTI és négy megyei ÁNTSZ. Az 1970-es években betiltott DDT fő metabolitja, a DDE még 

mindig jelen van az anyatejben Magyarországon. 

 

Az OKK öt intézetében kísérletes munkát folytattak fizikai és kémiai környezeti tényezők, 

rendkívül alacsony frekvenciájú mágneses terek, toxikus fémionok és xenoösztrogének 

reprodukciót károsító, embriotoxikus és teratogén utódkárosító hatásainak megállapítására és a 

hatásmechanizmusok feltárására. Laboratóriumi kísérletes modellt dolgoztak ki környezeti radon 

sugárzás és légszennyező potenciális karcinogén anyagok kombinált sejt- és DNS károsító 

hatásmechanizmusainak a megismerésére a tüdőrák megelőzése érdekében, valamint alacsony 

frekvenciájú mágneses terek sejtek közötti jelátviteli folyamatainak megismerésére. Mind az 

OKK-OMFI-ban, mind a Semmelweis Egyetemen folynak modellkísérletek szövettenyészeten és 

állatkísérletes rendszerben az azbeszt és hazai azbesztpótló mesterséges ásványi gyapotok 

tüdősejtekre gyakorolt patogenitásáról. 

 

Nemzeti onkológiai kutatás-fejlesztési konzorcium keretében vizsgálják a daganatos 

megbetegedések térbeli halmozódását, időbeli alakulását, és térinformatikai módszerek 
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alkalmazásával támogatják a daganatos betegségek szűrési programját. A hörgő és a tüdő 

daganatos betegsége miatti halálozás férfiaknál és nőknél is szignifikánsan halmozódott az 

ország keleti részében négy megye összefüggő területeit érintve. A pajzsmirigy daganatok és a 

leukémia miatti halálozás nemzetközi összehasonlításban igen kis gyakorisággal fordult elő 

hazánkban. Jellegzetes területi halmozódásuk nem mutatható ki. A csernobili atombaleset 

esetleges kockázati szerepét egyik elemzett daganatféleség miatti halálozás időbeli és térbeli 

alakulásában sem lehetett igazolni. 

 

A Levegőszennyezettség és Egészség Európai Információs Rendszer (APHEIS) keretében 

Magyarországon az OKK-OKI és az ÁNTSZ Fővárosi Intézete vizsgálta a nagyvárosi szálló por 

egészségkárosító hatását. Az on-line mérőállomások adataiból nyert 24 órás átlagkoncentrációk 

eloszlási gyakorisága és a nemzetközi vizsgálatok alapján megállapított kockázati értékek 

felhasználásával kiszámították a városokra jellemző légszennyezettségnek tulajdonítható rövid 

távú és hosszú távú halálozást. Az egészségügyi kockázatbecslés igazolta a szálló por 

koncentráció csökkentésének előnyös hatását. A környezetegészségügyi hatásbecslések 

eredményeinek figyelembe vételével a döntéshozóknak további intézkedéseket kell 

foganatosítani a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentésére. 

 

A légszennyező anyagok allergizáló képességét vizsgáló módszerek kidolgozása 

Hazánkban az OKI-ban végeztek olyan tudományos kutatást, amely a külső- és belsőtéri 

levegőszennyezés, illetve egyes komponenseinek immunológiai hatását vizsgálta populációs 

szintű felmérésben. A NEKAP keretében „Lakóterek környezeti hatásai, különös tekintettel a 

levegőminőségre” alprogram indult 1998-ban. Ebben hematológiai és humorális immunológiai 

paraméterek segítségével elemezték belsőtéri légszennyezők gyermekek egészségére gyakorolt 

hatását. A keresztmetszeti epidemiológiai vizsgálatba hazánk hat közepes nagyságú városában 

élő 9-11 éves általános iskolai tanulókat vontak be. Közel 2000 főnél kérdőíves adatgyűjtés 

történt. Ezt követte a lakókörnyezetben előforduló kémiai és biológiai levegőszennyező 

komponensek mérése, majd az immunológiai vizsgálatok elvégzése a résztvevők 10%-ánál. A 

vizsgált gyermekek otthona, a lakás jellemzői és főként a szülők által kialakított életmódbeli 

tényezők a tanulók immunológiai változásaira jelentős hatást gyakoroltak. A lakóbelsőtéri 

levegőnek az immunrendszerre gyakorolt hatását igazolták az eredmények. További felmérések 

révén ezek az eredmények átültethetők a prevenciós, egészségvédelmi gyakorlatba. 
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A genetikai és a nem genetikai eredetű érzékenység felismerési módszereinek kidolgozása 

A Humán Genom Program sikere új távlatokat nyit nemcsak a betegségek gyógyításában, hanem 

a környezetegészségügy területén a betegségek megelőzését szolgáló tevékenységben is, mert a 

környezeti expozíció és a betegségek ok-okozati összefüggései és leküzdési lehetőségeik új 

megközelítésben vizsgálhatók. A klasszikus környezet-epidemiológiai vizsgálatok molekuláris 

epidemiológiai irányú továbbfejlesztésének egyik fő célja olyan genetikai hajlamosító tényezők 

azonosítása a populációban, amelyek önmagukban nem okoznak betegségeket, ellenben 

környezeti expozíció esetén növelik az expozícióval összefüggő betegségek rizikóját a 

populációban, és megismerésük a fokozott rizikójú csoportok azonosítását szolgálja a 

népességben. Az OKI-ban és az ország orvostudományi egyetemei közül elsősorban a Pécsen és 

Debrecenben folynak ez irányú kutatások. Az OKI-ban a tüdőrák és a gyermekkori légúti 

asztma/allergia genetikai hajlamosító tényezőit vizsgálják. A tüdőrákkal kapcsolatos vizsgálatok 

összesen hétszáz fős mintahalmazon történtek, az asztma/allergia tanulmányban egy 

epidemiológiai felméréshez kapcsolódva kétszáz-kétszáz fős eset-kontroll alcsoporton belül 

végezték az elemzéseket. Megállapították, hogy a környezetszennyező vegyi anyagok 

hatásmechanizmusához kapcsolódó egyes génpolimorfizmusok, mint önálló kockázati tényezők 

a vizsgált populációkban csak kismértékű hatással rendelkeznek, viszont szignifikáns kombinált 

génhatásokat ismertek fel. A PTE Humán Közegészségtani Intézetében is folynak molekuláris 

epidemiológiai kutatások farmakogenetikai polimorfizmusok és daganatos betegségek, köztük a 

vastagbélrák rizikó összefüggéseinek a feltárására. Ugyanitt végeznek laboratóriumi kísérletes 

kutatásokat környezetszennyező vegyületek által okozott génmutációkról. Ezek a kutatások 

hozzájárulnak a környezeti hatótényezők expozíciójából származó egészségi kockázat 

megbízható becsléséhez. 

 

A hazai tudományos intézetekben az elmúlt öt esztendőben végzett környezetegészségügyi –

főleg – alkalmazott kutatási témák valamennyi irányban tükrözték a III. Európai Környezet és 

Egészség Miniszteri Konferencia ajánlásait. Hiányterület a kognitív funkciók kutatása és a 

gyermekbalesetek környezeti okainak és a megelőzés lehetőségeinek a kutatása volt.  

A hazai környezetegészségügyi kutatások szervezeti keretét és fő támogatási forrását a Nemzeti 

Környezetegészségügyi Akcióprogram jelentette. A kutatások számos hazai intézmény 

részvételével folytak, a tervezésben, szervezésben és a végrehajtásban meghatározó szerepet 

vállaltak az Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi 

Intézetével együttműködő területi ÁNTSZ intézetek. 
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10. Összefoglalás 
 

 

Magyarországon a környezetegészségügy megkülönböztetett figyelmet kap. Az 1997. évi 

egészségügyi törvény egész fejezetben fogalmazta meg a település- és környezetegészségügy 

feladatait. A környezetegészségügy a nem-fertőző betegedések gyakoriságának csökkentésével, 

az egészségi állapot területi és társadalmi rétegződés szerinti egyenlőtlenségeinek mérséklésével, 

az egészséges életet elősegítő környezeti és társadalmi–gazdasági feltételek előmozdításával az 

egészségfejlesztési stratégia meghatározó jelentőségű komponense. Magyarország hosszú távú 

népegészségügyi programmal rendelkezik, amelyen belül kiemelt helyet foglal el az egészséges 

környezet kialakítása azzal a céllal, hogy  

5. erősödjék a környezetegészségügy szerepe a jogalkotásban és jogalkalmazásban, a 

lakosság egészségi állapotának javítását célzó döntések előkészítésében; 

6. katalizálja a korszerű szakigazgatási eszközök (környezetegészségügyi hatásvizsgálatok, 

kockázatelemzés) adekvát használatát; 

7. magas szinten lehessen kielégíteni a lakosságnak a közegészségügy iránt növekvő 

érdeklődését; 

8. összehangoltan és célirányosan lehessen biztosítani az egészség és a környezet közötti 

multidiszciplináris vizsgálatok és kutatások forrásait. 

 

A hazai környezetegészségügy - a törvényben megfogalmazott társadalmi elvárásoknak 

megfelelve és a londoni miniszteri konferencia ajánlásait követve - egyre erősebben éreztette 

szakmai hatását a társadalmi–gazdasági folyamatokban is, mert kezdeményezéseivel 

felgyorsította a környezeti károsító hatások azonosítását, intézkedéseivel a megelőzés 

lehetőségeinek kidolgozását. Sikerült széles körben feltárni a környezeti kockázatok természetét 

és mértékét. Ezáltal az egészségügyi irányítás megismerte a környezeti kockázatok jelentőségét, 

a környezetvédelmi irányítás képet kapott az egészségi hatásokról. Világosabbá váltak a 

környezeti hatótényezők és azok egészségre gyakorolt hatása közötti hallatlanul bonyolult 

összefüggések. A szennyezett környezet, az elégtelen/hiányos táplálkozás, a rossz 

lakáskörülmények, zsúfoltság, nem megfelelő higiénés körülmények, a fokozott fertőzésveszély 

egészségi hatásai kézenfekvőek, közismertek. Ennek ellenére sok a tennivaló a környezet és az 

egészség közti ok-okozati összefüggés elemzésében.  
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A környezet és az egészség kapcsolatának vizsgálatát elősegítő tényezők közé tartozik az, hogy a 

környezetvédelmi és egészségügyi tevékenységet azonos elvek vezérlik, hasonló eszközöket 

használnak és a felügyeleti tevékenység eredményei összevethetők a gyakorlati megvalósítás 

szintjén. Mindkét ágazat szem előtt tartja a megelőzést, a szubszidiaritást, a tiszta környezethez 

és az egészséghez való egyenlő jogot, az elővigyázatosság elvét és nem utolsó sorban azt a 

mozzanatot, hogy a tiszta környezet és egészség megőrzése a társadalmi szereplők széleskörű 

partnerségében érhető el. 

A környezetvédelem és a környezetegészségügy hasonló felügyeleti és szabályozási rendszert 

(határértékek, monitorozás) működtet. Mindkét felügyelet preventív és szankcionáló hatósági 

tevékenységet folytat, és jó minőségű adatokon, megfigyelő és jelentési rendszereken, értékelési 

mechanizmuson alapuló állapot-értékelést végez. 

Az összehangolt munkában jelennek meg igazán az ágazati sajátosságok. Nevezetesen a 

környezetegészségügyi munka jellegzetességét az egészségi állapotra gyakorolt hatások 

vizsgálata adja. Ide tartozik többek között a biológiai monitorozás, az egészségkárosító fizikai, 

kémiai, biológiai környezeti tényezők tolerábilis szintjeinek megállapítása, a komplex, 

kombinált, együttes kémiai és biológiai hatások értékelése, a sérülékeny lakossági csoportok 

környezeti tényezők iránti fokozott érzékenységének és fogékonyságának figyelembe vétele, 

valamint a kockázati bizonytalanságok kezelésének képessége. 

 

Az emberi egészséget meghatározó fizikai környezet mellett nem elhanyagolható szerepet játszik 

a társadalmi- és gazdasági környezet. Ezt a komplex kapcsolatrendszert tovább bonyolítja az 

egyén genetikai, élettani adottsága, viselkedése, életmódja, az egészségügyi ellátó rendszer 

teljesítménye. Ezért nem meglepő, hogy a rendelkezésre álló egészségügyi–demográfiai adatok 

nem mindig jelzik egyértelműen a környezetben lévő fizikai, kémiai és mikrobiális tényezők 

egészségre gyakorolt hatásait, és még nehezebb az ok-okozati kapcsolatok minőségi és 

mennyiségi jellemzése.  

Az egészségi állapotban meglévő egyenlőtlenségek mindazonáltal sokszor korrelálnak a 

környezeti feltételekkel. A közismerten rossz egészségmutatók is rávilágítottak arra, hogy a 

magyar lakosság kedvezőtlen egészségi állapotának javítása jelentős erőfeszítéseket kíván. 

Sürgős lépéseket kellett tenni az egészséget támogató környezet kialakítása és a társadalmi-

gazdasági feltételek kedvező irányú befolyásolása felé. Magas szintű politikai elkötelezettség – 

az országgyűlési határozattal megerősített Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram 

(NEKAP) – birtokában, erős intézményi háttérrel, felkészült szakemberekkel és nem utolsó 
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sorban a londoni miniszteri konferencia állásfoglalásai és ajánlásai alapján lehetett helyi és 

országos problémákat átfogó környezetegészségügyi programot szervezni és indítani. 

 

A környezetvédelemi és egészségügyi miniszterek kötelezettséget vállaltak 1999-ben Londonban 

a harmadik európai környezet és egészség konferencián a ’Víz és egészség jegyzőkönyv’ 

valamint a ’Közlekedés, környezet és egészség karta’ gyakorlati alkalmazására, a helyi 

környezet- és egészségvédelmi kezdeményezések felkarolására, a munkahelyeken az egészség, a 

környezet és a biztonság helyes gyakorlatának propagálására, a lakosságnak a környezeti 

információkhoz való hozzájutása elősegítésére és a környezetegészségügyi kutatások 

támogatására. 

 

A feladatok végrehajtására a legmegfelelőbb keretet a Nemzeti Környezetegészségügyi 

Akcióprogram biztosította. 1999-től a NEKAP olyan feladatokat célozott meg, amelyek 

megoldására korábban nem volt lehetőség. Kiemelten kezelték a ’Víz és egészség jegyzőkönyv’ 

gyakorlati alkalmazására irányuló munkát, a ’Közlekedés, környezet és egészség karta’ 

egészségügyi vonatkozásait valamint a klímaváltozás egészségi hatásainak elemzését. 

Megkülönböztetett támogatást kapott a környezetegészségügyi informatika, a lakóterek 

levegőminőség vizsgálata és a környezeti vegyi expozíció egészségkárosító hatásának 

tanulmányozása.  

 

A ’Víz és egészség jegyzőkönyv’ aláírásával a miniszterek a megfelelő intézkedések megtételére 

vonatkozó kötelezettséget vállaltak annak érdekében, hogy megvalósuljon 

a./ a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása,  

amely magába foglalja az ivóvíz forrásként használt vízbázisok védelmét, a víz kezelését és a 

közüzemi vízellátó rendszerek fejlesztését, fenntartását; 

b./ az ivóvízbázisok védelme,  

amely érinti az emberi egészségre és az ökoszisztémákra veszélyes szennyvíz és vegyi anyag 

kibocsátások csökkentésének, illetve megszüntetésének, a csatornázás kérdését;  

c./ a szennyvizek kezelése, 

különös tekintettel a kezelés hatékonyságának közegészségügyi értékelésére;  

d./ a fürdőzést szolgáló vizek védelme, valamint az öntözésre használt szennyvizek és a 

szennyvíziszap elhelyezés közegészségügyi szempontból veszélytelen elhelyezése;  

e./ a vízzel terjedő megbetegedések nyilvántartása.  
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A Jegyzőkönyvből eredő feladatként az ÁNTSZ országos és területi intézetei elvégezték a hazai 

közműves ivóvízellátás teljes körű minőségi feltérképezését. Az úgynevezett rutin 

komponensekre nagyszámú vizsgálaton alapuló adatbázist alakítottak ki. A vízművek által 

szolgáltatott vízminőséget a legfontosabb kémiai paraméterek alapján településenként és az 

érintett lakosságszám figyelembe vételével értékelték a WHO illetve az EU határértékek szerint.   

Közegészségügyi szempontból a legjelentősebb problémát a geológiai eredetű, határérték feletti 

arzénkoncentrációt tartalmazó ivóvizek kiváltása jelenti. Kisebb lakossági kört érintenek az 

ivóvíz bór, nitrit, nitrát, fluorid, jodid tartalmából eredő vízminőségi problémák. A legtöbb nem-

megfelelőség a WHO által „indikátor paramétereknek” nevezett összetevők (ammónium, vas, 

mangán) határérték túllépéseiből erednek.  

 

A közlekedésről, környezetről és az egészségről szóló karta elő kívánja segíteni a 

környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok részvételét a közlekedés- és területfejlesztési 

döntési folyamatokban. A környezetvédelmi és egészségügyi miniszterek által elfogadott 

Közlekedés, környezet és egészség karta megállapította, hogy 

  a motorizált közlekedési mód tovább terjedésével - hatékony megelőzés nélkül -

növekednek a káros környezeti és egészségi hatások, 

  kiemelt fontosságú kérdésként kell kezelni a közlekedés biztonságának növelését és a 

balesetek egészségi következményeinek mérséklését, 

  a közlekedés-, környezet- és egészségpolitikák összehangolását javítani kell,  

  a nyilvánosság nincs kellően tájékoztatva a motorizált közlekedés káros környezeti és 

egészségi hatásairól és arról sem, hogy az egyéni döntések mennyire fontosak a probléma 

enyhítéséhez. 

 

A közlekedési és területhasználati tervek kialakítása során ma már Magyarországon követelmény 

a környezeti és egészségügyi szempontok figyelembe vétele. Kormányhatározat kötelez a 

környezetkímélő közlekedés és a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés hosszú távú stratégiájának 

és az ahhoz kapcsolódó cselekvési programnak a kidolgozására. Ebben szerepel – többek között 

– a nagyvárosok mobilitás-tervezésének az előírása, beleértve a nem motorizált közlekedés 

preferálását. Azok a közlekedési módok és területhasználati tervek kapnak támogatást, amelyek 

közegészségügyi hatása kedvező, azaz nem okoz levegőminőség romlást, nem fokozza a 

közlekedési eredetű zaj expozíciót, hozzájárul a közlekedési balesetek és halálozások 

csökkentéséhez, támogatja a kerékpározást és gyaloglást, mérsékli a motorizált közlekedés iránti 

igényeket valamint előmozdítja a környezetbarát és egészségfejlesztő közlekedési módokat. 
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A londoni miniszteri konferencia ajánlása szerint elemezték a klímaváltozás közvetlen 

egészségkárosító hatását Budapest halálozási és meteorológiai adatainak - hosszabb (1970-2000) 

időszakra vonatkozó -  összevetésével. Azt találták, hogy a napi össz-halálozás és a hőmérséklet 

között az összefüggés nyáron a legkifejezettebb, a napi átlaghőmérséklet 5 oC-os növekedése 

szignifikánsan növeli az összes vizsgált halálozás kockázatát.  

Szignifikáns összefüggést állapítottak meg a globális káros ultraibolya sugárzás (UVB) 

mennyisége (MJ/m2) és a melanoma esetek térbeli halmozódása között. A szürkehályog esetek 

halmozódása, hasonlóan a melanoma daganatokéhoz elsősorban az ország déli részén, illetve 

Vas megyében fedezhető fel. 

A klímaváltozás további fontos közvetlen hatása a vektorok által terjesztett fertőző betegségek 

térbeli és időbeli előfordulásának megváltozása. Szembetűnő az utóbbi 10 évben megfigyelhető 

kullancsok által terjesztett enkephalitis esetszám csökkenés. Hazánkban a Lyme-kórral 

regisztrált betegek száma kb. 15%-os folyamatos emelkedést mutat 1999 óta.  

A klímaváltozás közvetett hatásai közül a magyarországi viszonyok között jelentős allergén 

pollentermelő növényfajok pollinációjának sajátosságait modellezték az időjárási tényezők 

függvényében. Megállapították, hogy a kora tavasszal virágzó fák virágzási szezonja korábban 

kezdődhet, akár 2 hónapos időbeli ingadozások is előfordulhatnak a napi maximális hőmérséklet 

változásától függően. A fűfélék, valamint a nyári allergén gyomnövények (pl. parlagfű) esetén a 

virágzás kezdetének ideje kevésbé ingadozik.   

 

 

A NEKAP olyan szakmai és gazdasági-társadalmi hatást fejtetett ki Magyarországon, ami 

felgyorsította a környezeti kockázati források azonosítását, a megelőzés lehetőségeinek 

kidolgozását. A NEKAP által elért eredmények előbb-utóbb, ha eltérő formában is, de 

mindenképpen megvalósultak volna, hiszen olyan egészségkárosító hatások felméréséről volt 

szó, melyek jelentősen érintik a népességet. Ezt a folyamatot segítette elő az országos program, 

amely összefogottá, koordinálttá tette a korábbiakban esetleges kezdeményezéseket.  

A londoni miniszteri konferencia ajánlásait követő környezetegészségügyi tevékenység egyik 

legfontosabb eredménye az, hogy a programok tervezésében, majd a feladatok végrehajtásában 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok, 

az önkormányzatok (BM), az FVM szolgálatai között szoros együttműködés alakult ki a tiszta 

környezet és az egészség védelme érdekében. Erősödtek a fenntartható fejlődés irányába mutató 

közegészségügyi tevékenységek. Bővültek ismereteink az egészségkárosító környezeti 
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hatásokról, a kül- és beltéri levegő, a vizek és a talaj szennyezettségéről, a lakások és 

lakóterületek higiénés viszonyairól. Javult a lakosság tájékozottsága szűkebb környezete 

potenciális veszélyeiről. Az egészségi állapot és a környezet kölcsönhatásának elemzéséhez 

nélkülözhetetlen adatbázisokat és az adatok feldolgozásához szükséges informatikai és 

térinformatikai eszközrendszert hoztak létre. 

A magas szintű politikai akarat, a biztosított anyagi források, megfelelő szakmai háttér a 

környezetegészségügyi tevékenység  eredményességéhez vezetett, nevezetesen 

  megtörtént a környezeti kockázatok széles körének feltárása, 

  az egészségügyi irányítás megismerte a környezeti kockázatok természetét, a 

környezetvédelmi igazgatás képet kapott az egészségi hatásokról,  

  átláthatóbbá váltak a környezet és az egészség közti összefüggések, 

  elősegítette a helyi környezetegészségügyi feladatok megvalósítását az Egészséges 

Városok Magyarországi Szövetsége kiemelten aktív közreműködésével. A Szövetség 

tagvárosaiban a környezetegészségügyet a helyi egészségfejlesztési tervezés részeként 

kezelték,  

  a NEKAP keretében végzett vizsgálatok, felmérések, kutatások és tevékenységek révén 

új ismeretekhez jutottunk, adatbázisok keletkeztek. A helyzet értékelések a döntéshozók 

és a lakosság számára hozzáférhető információs forrás váltak. 

 

A jelentős költségvetési támogatásokkal végzett környezetegészségügyi munka eredményei már 

kézzelfoghatóak. Csökkent a mérsékelten szennyezett levegőjű területek aránya 11%-ra, és ezzel 

az érintett lakosság aránya 40 %-ra mérséklődött. A közlekedési eredetű ólom expozíció 

megszűnt. A lakosság vezetékes ivóvízzel való ellátottsága csaknem teljes. A települési szilárd 

hulladékok szervezett begyűjtése és kezelése 90%-os. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 

lakások aránya 87%. 

 

Törekedtünk a társadalom támogatásának megszerzésére, a kormányzati és a nem kormányzati 

összefogás megteremtésére, az állampolgárok önálló döntését segítő információk átadására, a 

civil szervezetekkel való együttműködésre, a különböző szintű környezetegészségügyi oktatás, 

nevelés hatékonyabb formáinak alkalmazására, a tudatformálás és tájékoztatás javítására. 14 

kiadványt adtunk ki a környezeti ártalmak megelőzéséről, szerkesztettük és terjesztettük a 

NEKAP Hírleveleket, fenntartottuk a NEKAP honlapot (http://www.antsz.hu/oki/nekap), a 

pollen-térképet és a természetes strandok aktuális vízminőségi adatairól szóló tájékoztatást.  
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A környezetegészségügyi programok tervezésében, majd a feladatok végrehajtásában 

rendszeressé vált interdiszciplináris és ágazatközi együttműködés lehetőséget adott a 

folyamatban lévő és az újonnan indított hazai programok összehangolására, többek között a 

Nemzeti Környezetvédelmi Program, az Országos Környezeti Kármentesítési Program, az 

Országos Ivóvízminőség Javító Program, az Országos Élelmiszerbizonsági Program 

környezetegészségügyi vonatkozásainak egyeztetésére.  

 

A bemutatott eredmények nagymértékben hozzájárultak az Egészség Évtizede Johan Béla 

Nemzeti Program környezetegészségügyi alprogramjának, valamint a második Nemzeti 

Környezetvédelmi Program környezetegészségügy és élelmiszerbiztonság tematikus 

akcióprogramjának megalapozott, összehangolt tervezéséhez és egyúttal helyet, infrastruktúrát, 

szakmai felkészültséget biztosít a gyermek-központú nemzeti környezetegészségügyi 

akcióprogram késlekedés nélküli elindításához.  

 
 
 
 


