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Megnyitó
A konferenciát Pietro Vignali, Párma polgármestere, Stefania Prestigiacomo, olasz 
környezetvédelmi miniszter, Ferruccio Fazio, olasz egészségügyi miniszter, Jakab Zsuzsanna, 
WHO Európai Régiójának igazgatója, Ján Kubiš, a UNECE igazgatója beszéde nyitotta meg. 
Videoköszöntést mondott Margaret Chan, a WHO igazgatója.
 
 
Környezet és egészség Európában-előrehaladás értékelése
A környezet és egészség miniszteri konferenciák az 1989-ben kezdeményezett ’környezet és 
egészség’ ágazatok közötti és interdiszciplináris folyamat pillérét képezik. Az Egészségügyi 
Világszervezet Európai Irodája vezette 20 éves folyamat eredményességét jelzi többek között 
a folyamatosan megújuló nemzeti környezet-egészségügyi (NEKAP) programok (Helsinki, 
1994), a nemzetközi jogi érvényű Víz és Egészség Jegyzőkönyv (London, 1999).  A 4. 
Miniszteri Konferencián (Budapest, 2004) fogadták el a "Gyermekek európai környezet-
egészségügyi cselekvési tervét” /CEHAPE/, amelynek célkitűzései összhangban vannak az 
Európai Unió 2004-2010-es évekre szóló környezet és egészség programjával valamint a 
hazai Népegészségügyi Programmal és a Nemzeti Környezet-védelmi Programmal. 
 
A Pármában megrendezett miniszteri konferencia különös kiemelt témai az alábbiak voltak:
 globális környezeti változások, amelyek különböző mértékben érintik az egyes régiókat 

és fokozza főleg a sérülékeny lakossági csoportok egészségi állapotában, társadalmi-
gazdasági helyzetében megnyilvánuló egyenlőtlenségeket, 

 a klímaváltozás a lakosság egészségére és az egészségügyre gyakorolt hatásai,
 valamint  a gyerek-központú európai környezet-egészségügyi cselekvési terv (Children’s 

Environment and Health Action Programme for Europe, CEHAPE) regionális céljainak 
megvalósításában elért eredmények (az egészséges ivóvízellátás; a biztonságos települési 
és lakókörnyezet megteremtése;  a beltéri levegő minőség javítása; a gyermekeket érő 
környezeti kémiai, biológiai és fizikai kockázatok csökkentése).

 
A plenáris előadásokat követő moderált interaktív panelbeszélgetésben Robert Thaler 
(Ausztria); Kökény Mihály (a magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke) és 
Roberto Bertollini, (WHO) vett részt. Hangsúlyozták a folyamat eddig elért eredményeinek, 
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és annak folytatásának fontosságát, kiemelve a gyermekek, a jövő nemzedék egészségének 
biztsoítását.
 
 
Környezet-egészségügyi kihívások a globalizálódó világban: társadalmi-gazdasági és 
nemi alapú egyenlőtlenségek
Ismeretes, hogy azokban az országokban, ahol az egyenlőtlenség számszerűsítéséről 
megfelelő minőségű és mennyiségű adat áll rendelkezésre, az eltérő környezeti kockázatok 
miatt a szociális és nemi egyenlőtlenség jelentős szerepet játszik az egészségi állapot 
kialakításában. 
 
Tekintettel arra, hogy számos országban nem áll a döntéshozók rendelkezésre megfelelő 
mennyiségű és minőségű információ az egyenlőtlenségek megszüntetésében vívott 
küzdelemben. A megfelelő elemzési módszerek/modellek kidolgozása, a kockázati tényezők 
azonosítása, a környezeti ártalmak okozta rossz egészségi állapotot befolyásoló tényezők 
(táplálkozás, dohányzás), a sokféle expozíció együttes hatásának jobb megismerése 
elengedhetetlen. 
 
Hosszú– és rövidtávú célok felállítás szükséges. Hosszú távon elengedhetetlen az egészséges 
környezet kialakítása és rövidtávon kampányokkal, célzott akciókkal a célcsoportok 
figyelembe vételével. Fontos, hogy a programok, ne mélyítsék az egyenlőtlenségeket.
 
 
CEHAPE díjak átadása
Nyolc projekt kapott CEHAPE díjat a konferencián. Mindegyik nyertes pályázat a gyermekek 
környezete és egészségére irányuló „jó gyakorlatot” mutatott be a vezető nemzetközi civil 
szervezetek kiírásának megfelelően. Ismertették hogyan lehet viszonylag szűk forrásból, 
szerény technológiai háttérrel, helyi kezdeményezéssel a helyi iskolák, óvodák gyermekeinek 
egészségét javítani. 
 
CEHAPE végrehajtása
A plenáris ülés társelnöke Dr. Medgyaszai Melinda volt. A plenáris előadásokat George 
Morris, az skót Népegészségügyi Szolgálat konzultánsa, és Reinhard Mang, az osztrák 
Környezetvédelmi, Vízügyi, Mezőgazdasági és Erdővédelmi Minisztérium államtitkára 
tartotta a CEHAPE célkitűzéseinek megvalósításának, implementációjának előrehaladásáról. 
 
A plenáris üléseket követő interaktív panelbeszélgetés résztvevői (ciprusi, moldovai, lengyel 
delegáltak, a REC képviseletében Dr. Zlinszky János valamint a fiatalok képviselője) szintén 
ún. „jó példákon” keresztül mutatták be, hogy a 4. miniszteri konferencián (Budapest, 
2004.) elfogadott dokumentum, az Európai cselekvési terv a környezetért és a gyermekek 
egészségéért (CEHAPE) által megfogalmazott négy célkitűzés hogyan valósult meg 
hazájukban, Európában.
 
A pármai konferenciára készített CEHAPE előrehaladásáról a WHO/ECEH Bonni 
iroda irányításával, a tagországok által kidolgozott környezet-egészségügyi indikátorok 
felhasználásával készült összefoglaló (Health and environment in Europe: Progress 
assessment) kiemelten kezeli az egyenlőtlenségek problémáját (pl. országok között, vidék–
város vagy gazdasági és szociális vonatkozásban), valamint újonnan felmerülő problémaként 
azonosítja a klímaváltozás környezet-egészségügyi hatásait, melyet részletesen bemutat. 
Továbbá összegzi a környezet-egészségügyi szabályozások helyzetét az európai országokban 
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egyrészt a 2009-ben lezajlott WHO felmérés, másrészt a szintén 2009-ben megvalósult 
CEHAPE felmérés eredményei alapján. Idő hiányában az előkészített magyar hozzászólásra 
nem volt lehetőség.
 
 
Klímaváltozás Európában-kihívások és szinergiák
Európai Régió Cselekvési Keretterv a klímaváltozás egészségi hatásait alátámasztó 
tudományos bizonyítékokat mutatja be. Megállapítja, hogy a klímaváltozás a GDP 1-4%-
os veszteségét idézheti elő, továbbá az érzékeny lakosságcsoportokat és a szegényebb 
országokat nagyobb mértékben sújtja, mint a gazdagokat. Elengedhetetlen az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős mértékű csökkentése, és az alkalmazkodás elősegítése, az 
interszektorális együttműködés. 
 
Az Európai Régiós Cselekvési Keret célkitűzés és alapelvek meghatározásán túl öt 
stratégiai célkitűzést, a célok elérésére irányuló specifikus intézkedési tervet tartalmazza. 
A Cselekvési Keret a célkitűzések megvalósításához 22 akciót javasol, és hangsúlyozza, 
hogy a megvalósításnak a nemzetközi és nemzet jogszabályozás keretei között kell folynia. 
Minden országnak meg kell állapítani a saját prioritásait, a szerepeket és felelősöket, 
valamint az ezekhez rendelendő anyagi forrásokat. Első lépésként klímaváltozás-egészség 
nemzeti felelősöket és ezek hálózatát kell kialakítani. A következő két évben nagy hangsúlyt 
kell fektetni a klímaváltozás és egészséggel kapcsolatos cselekvési terv megalkotásának 
fontosságára, ennek tudatosítására és az ismeretek bővítésére, oktatásra. Meg kell erősíteni az 
európai és más nemzetközi intézmények közötti partnerséget a cselekvési keret alkalmazása 
érdekében. Az adaptáció a jelenlegi helyzet elemzésén túl a célok meghatározását, a 
lehetséges szektorokban (víz-, erdőgazdálkodás, humán egészségügy, természetes élőhelyek, 
építet környezet, infrastruktúra) alkalmazandó eszközök azonosítását tartalmazza. A fejezet 
fő célja a társadalmi és gazdasági környezeti adaptáció elősegítése, mely például a Nemzeti 
Erdőprogram, az egészségügyi kockázattól (hő és UV sugárzástól) mentes munkakörnyezet 
kialakításán keresztül valósulhat meg. 
A magyar hozzászóló Dr. Páldy Anna, az Országos Környezet-egészségügyi Intézet 
főigazgató-helyettese volt. A klímaváltozás fontosságának hangsúlyozásának alátámasztására 
bemutatta a magyar Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia főbb elemeit, mely a 2008-25 közötti 
időszakra vonatkozóan határozza meg az üvegházhatású gázok emissziójának csökkentési 
lehetőségeit, továbbá a jövőbeli elkerülhetetlen változáshoz történő alkalmazkodás módjait és 
a figyelemfelkeltést tűzi ki fő céljául. A mitigáció legfontosabb célja az energiafelhasználás 
csökkentése, melyhez vezető eszköz az energia és tömegközlekedés hatékonyságának 
növelése, víztakarékos technológiák alkalmazása és az újrahasznosítás és újrafelhasználás 
szélesebb támogatása lehet. A klímaváltozás egészségi hatásainak csökkentéséhez 
nagymértékben hozzájárul a korai riasztó rendszer, a hőhullám előrejelzés és UV riasztás, 
szmogriadók bevezetése a régió számos országában, így Magyarországon is 2004 óta.
 
 
Az Európai Környezet-egészségügyi Folyamat jövője
A konferencia alatt is folytak az egyeztetések a Deklarációról illetve elsősorban az abban is 
hivatkozott, a környezet-egészségügyi folyamat jövőjéről szóló dokumentum újrafogalmazása 
érdekében. A legnagyobb vitát a folyamat jövője szempontjából kritikus jelentőségűnek 
tartott intézményi kérdések váltották ki. A magyar delegáció részéről a kompromisszumos 
megoldással foglalkozó, a szövegtervezetet véglegesítő munkacsoportban aktívan részt 
vett Dr. Faragó Tibor. A háttéregyeztetéseket konstruktívan segítette a konferenciára 
külön vendégként meghívott Dr. Kökény Mihály, aki miniszterként a (megelőző) 
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budapesti konferencia társ-elnöke volt. A végül elfogadott dokumentum („The European 
Environment and Health Process (2010-2016): Institutional Framework”) az alábbiak szerinti 
intézményrendszert hozza létre:
 
Európai Környezet és Egészség Task Force
Tagjai a WHO Európai Régió 53 tagállama nemzeti végrehajtó struktúráinak vezető 
tisztségviselői, akiket az Európai Környezet és Egészség Folyamatba fókuszpontnak jelöltek.
Teljes tagok a dokumentumban felsorolt kormányközi és nemkormányzati szervezetek, 
szakszervezetek (WHO, UNEP, EU COM, UNECE, UNDP, OECD, EEA, ECDC, World 
Business Council for Sustainable Development, International Trade Union Confederation, 
REC, Health and Environment Alliance, European Eco-Forum, Environment and Health 
Youth Network). 
 
Feladatai: szakértői tapasztalatcserére fórum biztosítása, tudományos bizonyítékok 
vizsgálata, együttműködés elősegítése, releváns szektorok, partnerek és stakeholderek 
együttműködésének elősegítése, felmerülő témákban speciális kezdeményezések támogatása, 
ad hoc munkacsoportok, task force, egyéb testület felállítása speciális témákra. Éves 
találkozókat tart 2016-ig, a 6. miniszteri konferenciáig. Az egyik, 2014-ig tartandó Task 
Force találkozó magasszintű lesz, ezen miniszterhelyettesek, államtitkárok, tisztifőorvosok és 
magasszintű kormányzati szakértők vesznek részt. 
 
Európai Környezet és Egészség Miniszteri Testület
A Testület a politikai arca a környezet és egészség folyamatnak. 8  miniszter vagy 
magasszintű képviselőik a tagjai, egyenlő szektorbeli és földrajzi eloszlás szerint. Az 
egészségügyi szektorból a WHO Európai Régió Bizottsága, az környezetvédelmi szektorból 
a UNECE Környezetpolitikai Bizottsága jelöl. A tagokat 2 évre választják. A Testület tagjai 
még WHO Európai Régió igazgatója, a UNECE végrehajtó titkára, az UNEP Európai Régió 
igazgatója, a az Európai Bizottság főigazgatója. A Task Force elnöke, társelnöke szintén 
tagja. 
A Deklaráció aláírása
A Deklaráció elfogadott formája és a két csatolt dokumentum („Commitment to Act” 
és „The Future of the European Environment and Health Process”, ill. az utóbbit részben 
kiváltó „The European Environment and Health Process (2010-2016): Institutional 
Framework”) biztosítja a folyamat továbbvitelét a következő Környezet és Egészség 
Miniszteri Konferenciáig (2016). A deklarációt Jakab Zsuzsanna a WHO Európai Régiójának 
igazgatója, Stefania Prestigiacomo, olasz környezetvédelmi miniszter, Ferruccio Fazio, olasz 
egészségügyi miniszter írta alá a jelen levő környezetvédelmi és egészségügyi miniszterek 
illetve magasszintű helyetteseik nevében.
 
Sor került az ifjúsági deklaráció aláírására is, amely négy regionális prioritási célt fogalmaz 
meg:

1. biztonságos víz és higiénia biztosítása
2. sérülések elleni védelem és megfelelő fizikai aktivitás biztosítása
3. tiszta kül- és beltéri levegő biztosítása
4. vegyi és biológiai kockázatoktól mentes környezet biztosítása

Az ifjúsági deklaráció a Miniszteri Nyilatkozat részét képezi.
 
Készítették: dr. Pocsai Zsuzsanna, dr. Tomka Zsuzsanna
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