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NEMZETK�ZI INFORM�CI� 

DOH�NYMENTES VIL�GNAP – 2002. M�JUS 31. 
„Doh�nymentes sport – Tiszta j�t�k” 

(R�szletek a WHO felh�v�s�b�l)  

Az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezet (WHO) szerint a doh�nyz�s „fertőző” 
betegs�g, amely a rekl�mokkal �s szponzor�l�ssal terjed. Ennek a piacnak a 
leg�rtalmasabb helysz�nei a vil�g stadionjai �s sportcsarnokai.  

K�zel h�sz �vvel az ut�n, hogy a korai f�ggős�g megjelent, az �j vizsg�latok 
jelzik, hogy a jelenleg 29 �ven aluli k�nai f�rfiak egyharmada korai hal�l�t 
okozza majd egy doh�nyz�ssal �sszef�ggő betegs�g. A 2020-ig előfordul� 8,4 
milli� doh�nyz�s okozta hal�leset k�z�l t�zből h�t a fejlődő orsz�gokban 
t�rt�nik. 

A glob�lis felh�v�s 

A sport az �let �nnepl�se. A parkokban r�gt�nz�tt j�t�kt�l az iskolai 
csapatokig �s helyi lig�kig, az orsz�gos bajnoks�gokig, vil�gkup�kig �s az 
olimpi�ig – a sport eg�szs�ges �letm�dra, eg�szs�ges versenyre �s 
vid�ms�gra �szt�n�z.  

Ezzel szemben a doh�nyterm�kek nem az �letet �nneplik – betegs�get �s 
hal�lt okoznak. A doh�nyz�s �vente t�bb mint 4 milli� ember hal�l�t okozza, 
�s a becsl�sek szerint ez a sz�m el�ri a 8,4 milli�t 2020-ra. 

A hivat�sos sportol�k eset�ben a doh�nyz�s cs�kkenti a teljes�tm�nyt, �s 
v�get vethet a p�lyafut�snak. Az amatőr sportol�k vagy a kikapcsol�d�s 
kedv��rt sportol�k eset�ben is rontja a doh�nyz�s a sportteljes�tm�nyt. 

A sportesem�nyek n�zőin�l a doh�nyz�s �s passz�v doh�nyz�s hozz�j�rul a 
betegs�g kialakul�s�hoz �s cs�kkenti a j�t�k �lm�ny�t. A sportl�tes�tm�nyek 
�s csapatok sz �m�ra a doh�nyrekl�m �s t�mogat�s ellent�tes a sportban 
megtestes�lő, az eg�szs�gről �s sportszerű j�t�kr�l vallott ide�kkal. A c�gek 
akik a doh�nygy�rakkal egy�tt t�mogatnak sportesem�nyeket, „a vesz�ly 
kereskedői” h�rn�v let�r�lhetetlen�l �sszekapcsol�dik term�keikkel. R�viden 
�sszefoglalva, a sportokat �s a doh�nyz�st nem szabad �sszekeverni. 

Sok sportol�, sportrajong� �s n�ző legink�bb a fiatal koroszt�ly tagja. A 
leg�jabb adatok azt jelzik, hogy a fiatal doh�nyosok egyharmada t�z�ves kora 
előtt kezdi a doh�nyz�st. A fiatalok k�z�tt a doh�nyosok ar�nya a vil�g sok 
r�sz�n n�vekszik. A legt�bben, akik ilyen fiatal korban kezdenek doh�nyozni, 
nagyon kor�n nikotinf�ggőv� v�lnak. K�ptelenek leszokni, ez�rt erős 
doh�nyosok lesznek, �s eg�sz �let�kben doh�nyoznak. E fiatalok milli�i v�g�l 
is a doh�nyz�ssal �sszef�ggő okok miatt halnak majd meg. 



A glob�lis v�lasz 

Az eg�sz vil�gon a sportsz�vets�gek �s sportemberek tudj�k, hogy a 
doh�nyz�s �sszeegyeztethetetlen az eg�szs�g�kkel �s az �ltaluk vallott 
�rt�kekkel. A sportol�k b�szk�k erej�kre, �gyess�g�kre �s elhivatotts�gukra, 
valamint arra a k�pess�g�kre, hogy az eg�sz t�rsadalom sz�m�ra a pozit�v 
modell szerep�t t�ltik be. Ők v�get akarnak vetni annak, hogy a doh�nyipar 
manipul�lja a sportot. 

Az orsz�gok vissza akarj�k szerezni azt a jogukat, hogy v�dj�k a n�pess�g 
eg�szs�g�t. A WHO 191 tag�llama egy glob�lis n�peg�szs�g�gyi 
szerződ�sről folytat t�rgyal�sokat a doh�nyz�ssal �sszef�ggő hal�loz�s 
cs�kkent�se �rdek�ben. A Doh�nykontroll Keretegyezm�ny (FCTC) 
�sszekapcsolja a tudom�nyt �s a gazdas�got a t�rv�nyhoz�ssal �s 
szab�lyoz�ssal, �s n�h�ny esetben a peresked�ssel is. Ez az egyezm�ny 
olyan probl�m�kra keres glob�lis �s nemzeti megold�st, mint a glob�lis 
cigarettarekl�moz�s �s csemp�szet – olyan k�rd�sek, amelyek �t�velnek 
orsz�ghat�rokon, kult�r�kon, korcsoportokon �s t�rsadalmi-gazdas�gi 
r�tegeken. A FCTC tulajdonk�ppen felh�v�s a nemzetk�zi vizsg�latra �s 
felelőss�gre, amely �ltal�ban k�s�ri a nemzetk�zi piacon szabadon 
hozz�f�rhető fogyaszt�si term�keket. 

A f�lrevezet�s �s az ennek k�sz�nhető hal�loz�s megsz�ntet�se �rdek�ben 
megsz�letett glob�lis megmozdul�s nyom�sa alatt a doh�nygy�rak m�g egy 
pr�b�lkoz�st tesznek, hogy meghi�s�ts�k a k�z�s tev�kenys�g�ket �rintő 
jelentős szab�lyoz�st. Az ism�telten hangoztatott �rveknek ebben a 
szakasz�ban a v�llalatok, mint a British American Tobacco, Philip Morris �s a 
Japan Tobacco, most azt �g�rik, hogy v�grehajtj�k a „Doh�ny Marketing 
Nemzetk�zi Szabv�nyait”. Javasolj�k ezeknek a standardoknak az �nk�ntes 
alkalmaz�s�t, �s azt is, hogy a rekl�m c�lcsoportja csak a felnőtt doh�nyz�k 
legyenek. 

A WHO lesz�gezte, hogy egyetlen orsz�gnak sem siker�lt megalkotni a 
szab�lyoz�st, amely megsz�nteti a gyermekeket �rintő doh�nyrekl�moz�st, 
ugyanakkor lehetőv� teszi a doh�nyz� felnőtteknek sz �l� rekl�mot.  

Doh�nymentes sport – Tiszta j�t�k 

A cselekv�sre h�v� glob�lis felh�v�sra a WHO kamp�nyt ind�t, hogy a sport 
megtisztuljon, mentess� v�ljon a doh�nyipar minden befoly�s�t�l, a 
doh�nyz�st�l, a passz�v doh�nyz�st�l, a doh�nyrekl�mt�l, prom�ci�t�l �s 
marketingtől.  

Az amerikai CDC, a Nemzetk�zi Olimpiai Bizotts�g (IOC), a Nemzetk�zi 
Futball Sz�vets�g (FIFA), a Nemzetk�zi Automobil Sz�vets�g (FIA), az 
olimpiai seg�ly, valamint egy�b region�lis �s helyi sportszervezetek 
csatlakoznak az Eg�szs�g�gyi Vil�gszervezethez ebben a „Doh�nymentes 



Sport�rt” kamp�nyban. Az eg�sz vil�gon doh�nymentes esem�nyeket 
szerveznek, k�zt�k a 2002-es t�li olimpiai j�t�kokat Salt Lake City-ben, �s a 
futball vil�gbajnoks�got a Koreai K�zt�rsas�gban �s Jap�nban, 2002-ben. 

A sportol�k, a sportsz�vets�gek, az orsz�gos �s helyi sporthat�s�gok, az 
iskolai �s egyetemi sportcsapatok, a sportm�dia �s mindenki, akit �rdekel a 
testmozg�s, csatlakozzon ehhez a kamp�nyhoz. A WHO mindenhol �szt�nzi 
az embereket, hogy vegy�k vissza az eg�szs�ghez �s az eg�szs�ges 
�lethez val� jogukat, �s v�dj�k meg a j�vő gener�ci�it a doh�nyz�s �ltal 
okozott, megelőzhető betegs�gektől �s hal�lt�l.  
Forr�s: http://www5.who.int/tobacco/page.cfm?pid=63 



DOH �NYZ�SI SZOK�SOK AZ OLEF2000 ALAPJ�N 

Legfontosabb meg�llap�t�sok 

Magyarorsz�gon a nők 23%-a, a f�rfiak 38%-a doh�nyzott napi 
rendszeress�ggel.  

Minden tizenegyedik nő illetve minden negyedik f�rfi naponta legal�bb 
egy doboz cigarett�t sz �vott el .  

A rendszeres doh�nyz�s es�ly�t sok t�nyező egy�ttesen befoly�solta: 
magasabb volt a fiatalok, a kev�sb� iskol�zottak, a rossz anyagi- �s 
lak�sk�r�lm�nyek k�z�tt �lők, a sokat dolgoz�k, a t�rsas 
t�mogatotts�g hi�ny�val jellemzettek, a nem vall�sosak, a betan�tott-
�s seg�dmunk�sok, �s K�z�p-Magyarorsz�gon vagy K�z�p-Dun�nt�lon 
�lők k�r�ben. 

H�tt�r 

Vil�gszerte k�zismert t�ny, hogy a doh�nyz�s s�lyos eg�szs�gprobl�m�kat 
okoz. Becsl�sek szerint jelenleg minden tizedik felnőtt ember hal�l��rt felelős; 
2030-ban pedig az előrejelz�sek alapj�n minden hatodik ember hal�l�t okozza 
majd, azaz �vente t�zmilli�an fognak meghalni a doh�nyz�s k�vetkezt�ben 
kialakul� betegs�gek miatt. 

A hossz� ideig doh�nyz�k fele a doh�nyz�snak k�sz�nheti a hal�l�t – nagy 
r�sz�k 20 -25 �vet vesz�tve a sz�let�skor v�rhat� �lettartam�b�l. A doh�nyz�s 
meghat�roz� szerepet j�tszik a sz�j�regi, nyelőcső-, g�ge-, garat-, t�dő-, 
hasny�lmirigy- �s h�lyagr�k, a kr�nikus obstrukt�v t�dőbetegs�gek �s m�s 
l�gzőrendszeri betegs�gek, a sz �v-�rrendszeri betegs�gek kialakul�s�ban. A 
doh�nyz�s – az ut�bbi �vek vizsg�latai szerint – emeli az �ngyilkoss�g 
kock�zat�t is. Tov�bbi s�lyos gondokat okoz a terhess�g alatti doh�nyz�s, 
amely n�veli az alacsony sz�let�si s�ly, a m�hen bel�li n�veked�si retard�ci�, 
a b�lcsőhal�l �s a gyermek l�gzőrendszeri betegs�g�nek kialakul�s�nak 
es�ly�t. A passz�v doh�nyz�s n�veli a t�dőr�k �s a l�gzőszervi 
megbeteged�sek kock�zat�t is a nemdoh�nyz�k k�r�ben. 

A doh�nyz�s – kiemelkedő eg�szs�gpolitikai �s n�peg�szs�g�gyi 
jelentős�g�nek megfelelően – sz�mos alkalommal ker�lt vizsg�lat al� mind 
k�lf�ld�n, mind Magyarorsz�gon. 

A legt�bb orsz�gban ir�nyad�nak tekintik a WHO aj�nl�sait, s ezeknek 
megfelelően a k�vetkező mutat�kat veszik figyelembe a popul�ci� doh�nyz�si 
mint�inak meghat�roz�sakor: 

1. doh�nyosok: 
rendszeresen doh�nyoznak (naponta legal�bb egy cigarett�t elsz�vnak) 
alkalomszerűen doh�nyoznak (doh�nyoznak, de nem minden nap) 



2. nemdoh�nyz�k: 
a doh�nyz�sr�l leszokottak (�let�k sor�n valamikor doh�nyoztak, de a 

k�rdez�s időpontj�ban nem vallott�k magukat doh�nyz�nak) 
soha nem doh�nyoztak 

Magyarorsz�gon sz�mos felm�r�s c�ljai k�z�tt szerepelt a doh�nyz�si 
szok�sok felm�r�se. 

A K�zponti Statisztikai Hivatal (KSH) az 1984-es mikrocenzushoz kapcsol�dva 
a 14 �ves �s idősebb n�pess�g doh�nyz�si szok�sait is felm�rte. T�z �vvel 
k�sőbbi vizsg�latukban, az 1994-es Eg�szs�gi �llapotfelv�telben, mely a 14 -
64 �v k�z�tti lakoss�gra ir�nyult, szint�n szerepeltek doh�nyz�sra vonatkoz� 
k�rd�sek. 

A SOTE Magatart�studom�nyi Int�zet 1995-�s felm�r�s�ből a 16 �ves �s 
idősebb lakosok doh�nyz�si szok�sair�l kaphatunk k�pet. 

A T�RKI 1996-os eg�szs�gfelm�r�se a 14 �vn�l idősebb magyar lakoss�g, 
m�g a Sz �vbar�t Program keret�ben 1997-ben v�gzett, a t�pl�lkoz�si 
szok�sokra ir �nyul� felm�r�s a 18 �vesek �s idősebbek doh�nyz�si szok�sait 
is felm�rte. 

A Fact Int�zet speci�lisan a doh�nyz�s �s az alkoholfogyaszt�sra ir�nyul� 
1999-es felm�r�s�ben a 18 �v feletti lakoss�got vizsg�lt�k meg. 

Az OLEF2000 k�rdő�v�ben a WHO �ltal aj �nlott k�rd�ssort haszn�lt�k fel.  

Eredm�nyek 

Popul�ci�s becsl�sek 

Az OLEF2000 eredm�nyei szerint Magyarorsz�gon a nők 26,3%-a, a f�rfiak 
40,7%-a tartozott a doh�nyz�k k�z�. A doh�nyz�k jelentős h�nyada mindk�t 
nemben napi rendszeress�ggel doh�nyzott, ar�nyuk a teljes popul�ci�n bel�l 
23% volt a nőkn�l �s a 38,3% a f�rfiakn�l. Minden tizenegyedik nő (9,4%) 
illetve minden negyedik f�rfi (25%) naponta legal�bb 20 sz�l cigarett�t sz �vott 
el.  

A doh�nyosok ar�nya a fiatalokn�l a legmagasabb: a fiatal nők t�bb mint 
harmada �s a fiatal f�rfiaknak csaknem fele doh�nyzott, b�r a naponta 
legal�bb 20 sz �l cigarett�t elsz�v�k ar�nya a k�z�pkor� nőkn�l �s f�rfiakn�l 
volt a legmagasabb. 

Az OLEF2000-ben a magyar doh�nyz�si szok�sok v�ltoz�s�nak h�rom 
jellemzőj�t vizsg�lt�k: a rendszeres doh�nyz�s kezdet�re jellemző 
�letkort, az elsz�vott cigarett�k mennyis�g�nek v�ltoz�s�t �s a leszok�si 
hajland�s�got. 

A rendszeres doh�nyz�s kezdet�re jellemző �letkor vizsg�lat�hoz a felnőtt 
lakoss�got t�z�ves korcsoportokra bontott�k. Meg�llap�that�, hogy a 18 -29 �v 



k�z�tti doh�nyosok mindk�t nemben nagyobb ar�nyban szoktak r� 18 �ves 
koruk alatt a doh�nyz�sra, mint a 30 -39 �v k�z�ttiek. 

A doh�nyz�k csaknem fele – saj�t bevall�sa szerint – n�h�ny egym�st k�vető 
napon nem gy�jtott r�, mert le akart szokni a doh�nyz�sr�l.  

Kevesebbet doh�nyzott a k�rdez�s idej�n, mint k�t �vvel azt megelőzően a 
nők csaknem harmada �s a f�rfiak negyede, t�bbet pedig mind a f�rfiak, mind 
a nők k�r�lbel�l �t�de. 

A doh�nyz�s k�ros�t� hat�sa a nemdoh�nyz�k egy r�sz�re is kiterjed. Az 
OLEF2000 sor�n nem m�rt�k ugyan a passz�v doh�nyz�s elterjedts�g�t, de 
azt vizsg�lt�k, hogy a k�rdez�s idej�n nemdoh�nyz�k vajon doh�nyoztak-e 
kor�bban. A doh�nyz�s eg�szs�gk�ros�t� hat�sai term�szetesen nem 
szűnnek meg a leszok�s pillanat�ban, ez�rt k�l�n�sen aggaszt�, hogy a 
jelenleg nemdoh�nyz�k igen nagy r�sze doh�nyzott kor�bban: a 
nemdoh�nyz� nők �t�de (19,9%) �s a f�rfiak csaknem fele (44,6%). A 
kor�bban doh�nyz�k jelentős h�nyada (a leszokott nők k�tharmada �s a 
f�rfiak h�romnegyede) t�bb mint 5 �ve hagyta abba a doh�nyz�st. 

�sszef�gg�s-elemz�sek 

�sszef�gg�s-elemz�s sor�n azt vizsg�lt�k, hogy milyen kapcsolatban �ll a 
rendszeres doh�nyz�s es�lye a nemmel, a korral, az iskol�zotts�ggal, a 
csal�dszerkezettel, az anyagi helyzettel, a foglalkoz�ssal, a munkaviszonnyal, 
a beoszt�ssal, a r�gi�val, a telep�l�snagys�ggal, a vall�soss�ggal, a t�rsas 
t�mogatotts�ggal, a lak�sk�r�lm�nyekkel �s a munkaintenzit�ssal. Az 
�sszef�gg�s-elemz�sben a rendszeres doh�nyz�s es�ly�t a rendszeresen 
doh�nyz�k �s a nemdoh�nyz�k ar�ny�nak h�nyadosak�nt k�pezt�k, az 
alkalmi doh�nyosok �gy nem szerepeltek az elemz�sben. 

Fentiek alapj�n meg�llap�that�, hogy a rendszeres doh�nyz�s es �lye a 
vizsg�lt t�nyezők k�z�l kapcsolatban volt a nemmel, a korral, az 
iskol�zotts�ggal, az anyagi helyzettel, a foglalkoz�ssal, a 
munkaviszonnyal, a t�rsas t�mogatotts�ggal, a vall�soss�ggal, a 
lak�sk�r�lm�nyekkel, a r�gi�kkal �s a munkaintenzit�ssal . 

Az elemz�s sor�n kapcsolatot tal�ltak a rendszeres doh�nyz�s es�lye �s a 
k�rdezett neme k�z�tt. Ezt a kapcsolatot azonban m�dos�totta a kor (azaz a 
nem �s a kor k�z�tt interakci�t lehetett kimutatni). M�sk�ppen fogalmazva, a 
doh�nyz�s �s a nem k�z�tti kapcsolat jellege elt�rő volt az �letkor k�l�nb�ző 
kateg�ri�iban. A nők k�r�ben a rendszeres doh�nyz�s es�lye alacsonyabb 
volt, mint a f�rfiak k�r�ben, a f�rfiak �s a nők k�z�tti k�l�nbs�g azonban 
folyamatosan nőtt az �letkor el őrehaladt�val. �gy p�ld�ul a fiatalok k�r�ben a 
nők es�lye a rendszeres doh�nyz�sra mintegy 40%-kal alacsonyabb volt a 
f�rfiak�n�l, az idősekn�l ezzel szemben csaknem 80%-kal kisebb volt a nők 
es�lye, mint a f�rfiak�. 



Az iskol�zotts�g �s a doh�nyz�s kapcsolat�t is befoly�solta a kor. 
Meg�llap�that�, hogy a fiatalokn�l az iskol�zotts�gi szint emelked�se 
cs�kkentette a doh�nyz�s es�ly�t, a m�sik k�t koroszt�ly eset�ben nem volt 
szignifik�ns az iskol�zotts�g �s a doh�nyz�s es�lye k�z�tti �sszef�gg�s.  

A kor �s a doh�nyz�s kapcsolat�t vizsg�lva viszonylag �sszetettebb k�p 
bontakozik ki. A kapcsolatot ez�ttal k�t t�nyező is m�dos�totta, a nem �s az 
iskol�zotts�g. Kiss� leegyszerűs�tve, a főbb tendenci�k a k�vetkezők: a kor 
előrehaladt�val mindk�t nemn�l cs�kkent a doh�nyz�s es�lye az alacsony 
iskolai v�gzetts�gűek k�r�ben, a magasabb v�gzetts�gűekn�l (�retts�gi vagy 
felsőfok� v�gzetts�g) azonban mindk�t nemn�l a k�z�pkor�ak doh�nyoztak a 
legnagyobb es�llyel.  

A rendszeres doh�nyz�s �s az �letkor �sszef�gg �se 
interakci�ban a nemmel �s az iskol�zotts�ggal  

(Es�lyh�nyados = rendszeresen doh�nyz�k sz �ma/nemdoh�nyz�k sz �ma) 

 
Az anyagi helyzet javul�s�val cs�kkent a rendszeres doh�nyz�s es�lye: 
kiszűrve a t�bbi t�nyező hat�s�t, a legjobb anyagi helyzetben l�vők k�r�ben a 
rendszeres doh�nyz�s es�lye a legrosszabb anyagi helyzetben l�vőkh�z 
viszony�tva annak mintegy 40%-a.  

A nyugd�jasok k�r�ben mind�ssze harmada volt a rendszeres doh�nyz�s 
es�lye, mint az akt�v dolgoz�k k�r�ben. 

A nem mezőgazdas�gi betan�tott- �s seg�dmunk�sok kis h�j�n k�tszer akkora 
es�llyel tartoznak a rendszeres doh�nyz�k k�z�, mint az �rtelmis�gi 
foglalkoz�s�ak. 
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A hetente ledolgozott munka�r�k sz�ma is �sszef�gg�st mutatott a 
rendszeres doh�nyz�s es�ly�vel: a hetente 40 �r�n�l t�bbet dolgoz�khoz 
k�pest a hetente �tlagosan 40 illetve ann�l kevesebb �r�t dolgoz�k mintegy 
30 -40%-kal kisebb es�llyel doh�nyoznak rendszeresen. 

A t�rsas t�mogatotts�g emelked�s�vel cs�kkent a doh�nyz�s gyakoris�ga: a 
megfelelő t�rsas t�mogatotts�g�akn�l a rendszeres doh�nyz�s es �lye a 
t�rsas t�mogatotts�g s�lyos hi�ny�val szenvedőkh�z viszony�tva annak 
kevesebb, mint h�romnegyede volt. 

A rendszeres doh�nyz�s es �lye a k�z�p-magyarorsz�gi �s a k�z�p-dun�nt�li 
r�gi�ban csaknem 40%-kal magasabb volt, mint a Nyugat-Dun�nt�lon, az 
�sszes t�bbi vizsg�lt t�nyező hat�s�nak kiszűr�se ut�n.  

A rossz lak�sk�r�lm�nyek k�z�tt �lők csaknem 80%-kal nagyobb es�llyel 
voltak rendszeres doh�nyosok, mint a megfelelő lak�sk�r�lm�nyek k�z�tt 
lak�k.  

A vall�soss�g tekintet�ben is �rdekes k�l�nbs�gek figyelhetők meg: azokhoz 
k�pest, akik szigor�an vall�sosnak vallott�k magukat, csaknem k�tszeres volt 
a rendszeres doh�nyz�s es�lye az �nmagukat a maguk m�dj�n vall�sosnak 
tekintők, �s t�bb mint k�tszeres azok k�r�ben, akik nem tartott�k magukat 
vall�sosnak. 

Megbesz�l�s 

A WHO adatai szerint n�h�ny volt szocialista orsz�gban illetve Eur�pai Uni�s 
tagorsz�gban a naponta doh�nyz� felnőtt nők �s f�rfiak ar�nya a k�vetkező 
volt (az �sszehasonl�t�st megnehez�ti, hogy az egyes orsz�gokb�l m�s-m�s 
�vekből �llnak rendelkez�sre adatok, amelyek r�ad�sul gyakran nem azonos 
koroszt�lyokra vonatkoznak):  

A KSH 1984-es felm�r�s�nek eredm�nyei szerint a 14 �ves �s idősebb f�rfiak 
47%-a, a nők 21%-a doh�nyzott a felm�r�s idej�n. A doh�nyz� f�rfiak 73%-a, 
a nők 57%-a 20 �ves kora előtt szokott r� a doh�nyz�sra. 

Orsz�g Vizsg�lat �ve Vizsg�lt �letkor Nők (%) F�rfiak (%) 
Ausztria 1997 15+ 19  30  
Belgium 1999 15+ 26  31 
Bulg�ria 1996 15+ 23,8 49,2 
Csehorsz�g 1998 15+ 12 28 
Franciaorsz�g 1997 18+ 27 39 
Lengyelorsz�g 1998 nincs adat 19 39 
Nagy-Britannia 1996 16+ 28 29 
N�metorsz�g 1997 18 -59 30 43,2 
Olaszorsz�g 1998 14+ 17,3 32,2 
Rom�nia 1994 15+ 15,2 42,7 
Szlov�kia 1996 18+ 30 55,1 
Szlov�nia 1999 18+ 20,3 30 
Ukrajna 1995 20-59 20,5 48,5 



A KSH 1994-es felm�r�s�nek eredm�nyei szerint a 15 -64 �vesek 35%-a 
doh�nyzott a k�rdez�s idej�n (a f�rfiak 44%-a illetve a nők 27%-a), 11%-a 
leszokott (a f�rfiak14%-a illetve a nők 8%-a), 54%-a soha nem doh�nyzott (a 
f�rfiak 42%-a illetve a nők 65%-a). A doh�nyz� f�rfiak 66%-a �s a nők 43%-a 
t�bbet fogyasztott napi 20 sz�ln�l, azaz erős doh�nyosnak volt tekinthető. A 
rendszeres doh�nyz�s kezdete a f�rfiakn�l �tlagosan 19,8 �v, a nőkn�l 18,1 
�v volt. 

A SOTE Magatart�studom�nyi Int�zet 1995-�s felm�r�s�ben a doh�nyz�sra 
vonatkoz�an meg�llap�tott�k, hogy a 16 �vn�l idősebb f�rfiak 45,9%-a 
doh�nyzott, �tlagosan 19 �ves korukban szoktak r� a cigarett�ra, m�g a nők 
28,1%-a tartozott a doh�nyz�k k�z�, �tlagosan 20 �ves r�szok�si �letkorral. 
K�l�n�sen aggaszt� adatok jellemezt�k a 20 �v alatti megk�rdezetteket, 
k�r�kben ugyanis a r�szok�sra jellemző �tlagos �letkor mind�ssze 15 �v volt. 
A k�l�nb�ző iskolai v�gzetts�ggel rendelkezők doh�nyz�si st�tusza k�z�tt 
sz�mottevő k�l�nbs�g volt megfigyelhető: a legkevesebb doh�nyos a 
legfeljebb 8 �ltal�nos iskolai oszt�lyt elv�gzők k�z�tt volt tal�lhat� (25%), m�g 
a szakmunk�sk�pzőt v�gzetteknek 46%-a doh�nyzott. A munkaerő-piaci 
helyzet szempontj�b�l a seg�dmunk�sok (58,7%) �s a munkan�lk�liek 
(56,1%) k�z�tt volt kiemelkedő a doh�nyosok ar�nya.  

A T�RKI 1996-os felm�r�s�nek doh�nyz�sra vonatkoz� eredm�nyei szerint a 
14 �vn�l id ősebb magyar lakoss�g 25,6%-a doh�nyzott rendszeresen (a 
f�rfiak 33,8%-a, a nők 18,4%-a), 4,9%-a doh�nyzott alkalomszerűen (5, ill. 
4,7%) �s 16%-a szokott le a doh�nyz�sr�l. A doh�nyz�k �tlagos 
cigarettafogyaszt�sa naponta 16,2 sz�l volt. 

A Sz �vbar�t Program keret�ben 1997-ben v�gzett felm�r�s eredm�nyei szerint 
a nők 22%-a, a f�rfiak 39%-a volt rendszeres doh�nyos, mindk�t nem k�r�ben 
6% volt az alkalomszerű doh�nyosok ar�nya, a nemdoh�nyz�k� pedig a nők 
eset�ben 72%, a f�rfiakn�l 55%. 

A Fact Int�zet 1999-es felm�r�se szerint a 18 �v feletti lakoss�g 32%-a 
doh�nyzott rendszeresen (a f�rfiak 44,1%-a, a nők 21,1%-a), 9% -a volt 
alkalmi doh�nyos (a f�rfiak 9% -a, a nők 9,3%-a), 17%-a leszokott a 
doh�nyz�sr�l (a f�rfiak 17,1%-a, a nők 15,9%-a), 42%-a soha nem doh�nyzott 
(a f�rfiak 29,8%-a, a nők 53,7%-a). Az �tlagos cigarettafogyaszt�s a 
doh�nyosok k�r�ben naponta 28,4 sz�l illetve 4,1 sz�l (rendszeres/alkalmi 
doh�nyosok) volt. A rendszeres doh�nyz�s a f�rfiakn�l �tlagosan 17,6, a 
nőkn�l pedig 18,5 �ves korban kezdőd�tt. 

Az eml�tett vizsg�latokban a doh�nyz� nők ar�nya 22-30,4% k�z�tti, a 
doh�nyz� f�rfiak ar�nya 38,8-53,1% k�z�tti �rt�keket mutatott, az 
OLEF2000 eredm�nyei szerint az eml�tett ar�ny nőkn�l 26,3%, f�rfiakn�l 
40,7% volt. 

A magyar adatokkal val� �sszehasonl�t�st szint�n megnehez�ti, hogy az előző 



felm�r�sek m�s-m�s korcsoportokra ir�nyultak (KSH: 15-64 �vesek, SOTE: 16 
�v felettiek, T�RKI: 14 �v felettiek, Sz �vbar�t Program, Fact Int�zet: 18 �v 
felettiek), emellett a haszn�lt eszk�z�k �s az elemz�si m�dszerek is elt�rtek, 
valamint az időbeni v�ltoz�s val�sz�nűleg a doh�nyz�si szok�sok v�ltoz�s�val 
is egy�tt j�rt. 

Az eredm�nyek �rtelmez�se  

A doh�nyz�s alacsony prevalenci�j�t az idősekn�l r�szben magyar�zza a 
leszokottak magas ar�nya, k�l�n�sen a f�rfiakn�l. Tov�bbi magyar�zat lehet a 
koroszt�lyok k�zti k�l�nbs�gekre a doh�nyz�snak k�sz�nhető betegs�gek 
miatti leszok�s, vagy s�lyosabb esetben a doh�nyz�snak k�sz�nhető 
hal�loz�s illetve az idős nőkn�l tapasztalt extr�m alacsony gyakoris�g 
val�sz�nűleg kohorsz-hat�snak is tulajdon�that�. 

A rendszeres doh�nyz�s kezdet�re jellemző �letkor vizsg�latakor – n�h�ny 
m�s felm�r�stől elt�rően – az�rt nem �tlagos �rt�keket adt�k meg, mert az 
sok esetben f�lrevezető lehet. C�lravezetőbbnek tartott�k annak vizsg�lat�t, 
hogy bizonyos �letkor alatt milyen ar�nyban szoktak r� a doh�nyz�sra az 
egyes korcsoportok. Mivel nem ismert, hogy az idősebb koroszt�lyokban 
kapott alacsonyabb �rt�kek annak k�sz�nhetőek, hogy ők t�nylegesen k�sőbb 
kezdtek el doh�nyozni, mint a fiatalok, vagy pedig annak, hogy aki kor�bban 
kezdett el doh�nyozni, az esetleg m�r nem �l, ez�rt csak a k�t legfiatalabb 
korcsoport (18-29 �s 30 -39 �vesek) adatait vett�k figyelembe az elemz�s 
sor�n.  

Az �sszef�gg�s-elemz�sek igazolt�k a hazai �s nemzetk�zi tapasztalatokat, 
melyek szerint a doh�nyz�s egyszerre �sszef�gg k�l�nb�ző egy�ni �s 
k�rnyezeti t�nyezőkkel, �gy a nemmel, a korral, az iskol�zotts�ggal, az anyagi 
helyzettel, a foglalkoz�ssal, a munkaviszonnyal, a t�rsas t�mogatotts�ggal, a 
vall�soss�ggal, a lak�sk�r�lm�nyekkel, a r�gi�kkal �s a munkaintenzit�ssal. 

Felhaszn�lt irodalom: olvashat� az Epinfo honlapj�n. 
A t�j�koztat�st adta: dr. Vitrai J�zsef mb. oszt�lyvezető 

OEK Eg�szs�gmonitoroz�s �s nemfertőző betegs�gek epidemiol�giai 
oszt�lya 

 

A sz�vegben �s a t�bl�zatban csak azok a t�nyezők szerepelnek, amelyekn�l a kapcsolat erőss�ge p<0,05 
szinten szignifik�ns volt. 
Egy magyar�z� t�nyező hat�s�t jellemző es�lyh�nyados becsl�sekor az elemz�sben szereplő t�bbi t�nyező 

hat�s�t az alkalmazott logisztikus regresszi� kiszűri. Emiatt pl. a nemhez tartoz� t�bl�zatbeli es�lyh�nyados �gy 
�rtelmezhető, hogy a rendszeres doh�nyz�s es�lye h�nyszorosa a nők k�r�ben a f�rfiakhoz (referencia) 
viszony�tva, f�ggetlen�l att�l, hogy ezt az �sszef�gg�st mely korcsoportban, anyagi helyzetben vagy foglalkoz�si 
kateg�ri�j�ban vizsg�lj�k. 



A HAZAI J�RV�NY�GYI HELYZET �LTAL�NOS JELLEMZ�SE 

A 2002. m�jus 13 -19. k�z�tti időszakban bejelentett heveny fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze:  

Az enter�lis fertőző betegs�gek k�z�l az előző hetin�l �t�d�vel t�bb 
salmonellosis bejelent�s ker�lt a nyilv�ntart�sba. Az esetek 40%-a Baranya 
megy�ben fordult elő, ahol ezen a h�ten regisztr�lt �k a P�csett, egy 
rendezv�nyen t�rt�nt �telfertőz�shez tartoz� esetek z�m�t (Epinfo 2002; 18: 
195., a betegek sz�ma 96 -ra emelkedett).  

Cs�kkent a dysenteria bejelent�sek sz�ma az előző hetihez k�pest, de a 
betegs�g j�rv�ny�gyi helyzet�t kedvezőtlen�l befoly�solta, hogy Pest 
megy�ben dysenteria j�rv�ny alakult ki. A j�rv�ny�gyi int�zked�sek 
megkezdődtek. 

M�rs�kelten cs�kkent a campylobacteriosis bejelent�sek sz �ma az előző 
hetihez viszony�tva, a betegs�g epidemiol�giai helyzete nem t�rt el 
l�nyegesen az előző �vitől. Kevesebb enteritis infectiosa ker�lt a 
nyilv�ntart�sba, mint a 19. h�ten, az esetek harmada Heves, J�sz-Nagykun-
Szolnok �s Veszpr�m megy�ben fordult elő. 

Kism�rt�kben emelkedett a bejelentett vir�lis eredetű hepatitisek sz�ma a 
19. hetihez viszony�tva. Sem a heti, sem az �v eleje �ta regisztr�lt esetsz�ma 
nem �rte el az 1996-2000. �veket jellemző megfelelő medi�n k�tharmad�t. A 
legt�bb bejelent�s v�ltozatlanul Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ből �rkezett.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina megbeteged�sek sz�ma 
m�rs�kelten emelkedett, a varicella bejelent�sek� cs�kkent az előző hetihez 
k�pest. A scarlatina j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbb volt, mint az 1996-2000. 
�vekben, a varicell�� nem t�rt el l�nyegesen az előző �vitől. Morbilli nem 
ker�lt a nyilv�ntart�sba, csak egy rubeola ill. h�rom mumpsz megbeteged�s 
gyan�j�r�l �rkezett jelent�s.  

Az idegrendszeri fertőző megbeteged�sek sz �ma cs�kkent az előző hetihez 
k�pest, az �v eleje �ta regisztr�lt esetsz�m kevesebb volt az előző �vin�l.  

A szezon kezdet�nek megfelelően t�bb mint dupl�j�ra emelkedett a Lyme-k�r 
bejelent�sek sz�ma a 19. hetihez viszony�tva. A legt�bb megbeteged�s 
Budapest, Győr-Moson-Sopron �s Tolna megye ter�let�n fordult elő. 

  
  



  
  

EG�SZS�G�GYI MINISZT�RIUM MINISTRY OF HEALTH
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)

 20/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.05.13 – 2002.05.19.) 

  a 20. h�ten (week) az 1 - 20. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2002.05.13-

2002.05.19. 
2001.05.14-
2001.05.20. 

Medi�n 
1996-
2000 

2002. 2001. 
Medi�n 
1996-
2000 

Typhus abdominalis - - - 1 - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 161 101 414 1672 1644 4133 
Dysenteria 1 2 9 86 93 361 
Dyspepsia coli - 1 2 27 40 52 
Egy�b E.coli enteritis 3 4 • 19 43 • 
Campylobacteriosis 97 95 • 1827 1958 • 
Yersiniosis  1 - • 47 57 • 
Enteritis infectiosa 723 504 • 16240 11811 • 
Hepatitis infectiosa 16 10 26 312 285 704 
AIDS 1 - - 9 7 13 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis 1 - • 13 4 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis 1 - - 2 - - 
Scarlatina 65 60 122 1448 1998 2676 
Morbilli  - - - 1 6 9 
Rubeola 1 1 5 40 52 82 
Parotitis epidemica 3 5 8 68 100 141 
Varicella 866 805 • 20838 23327 • 
Mononucleosis inf. 26 20 29 563 551 494 
Legionellosis 1 3 • 14 36 • 
Meningitis purulenta 3 2 • 94 126 • 
Meningitis serosa 1 1 1 36 38 40 
Encephalitis infectiosa 2 2 3 29 34 22 
Creutzfeldt-J.-betegs�g  - • • 6 • • 
Lyme-k�r 15 8 • 98 129 • 
Listeriosis - - • 1 2 • 
Brucellosis - - - - 1 1 
Leptospirosis - - 1 8 35 20 
Tularemia - - - 39 15 45 
Tetanus - - - - - 3 
V�rusos haemorrh. l�z - - • - 2 • 
Malaria* - - - 2 4 3 
Toxoplasmosis 4 3 7 89 88 136 

(+) előzetes, r�szben tiszt�tott adatok (preliminary, partly corrected figures)
 (*) import�lt esetek (imported cases)

 ( ) 2001. j�nius 1-től jelentendő (notifiable since 01.06.2001)
 (•) nincs adat (no data available)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2002.05.21



EG�SZS�G�GYI MINISZT�RIUM MINISTRY OF HEALTH
Eng.sz.: 87104/1975

Bejelentett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Notified cases of communicable diseases in Hungary (+)v

20/2002.sz.heti jelent�s (weekly report) (2002.05.13 – 2002.05.19.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 13 - 21 41 1 22 143 2 - 3 
Baranya 64 - 1 11 - 1 37 2 - - 
B�cs-Kiskun 5 - 5 27 - - 33 2 - - 
B�k�s 10 - 4 27 - 3 50 - - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 5 - 7 30 9 1 65 3 - 1 
Csongr�d 6 - 3 48 - 3 10 - 1 - 
Fej�r 7 - 5 37 - - 25 1 - - 
Győr-Moson-Sopron 1 - 9 15 - 1 36 2 - 3 
Hajd�-Bihar 2 - 5 14 1 1 45 1 - - 
Heves 6 1 3 73 2 - 17 1 1 1 
J�sz-Nagykun-Szolnok 4 - 1 66 - - 18 2 - - 
Kom�rom-Esztergom 7 - 2 20 - 2 19 1 - - 
N�gr�d 4 - 2 42 - 3 16 - - - 
Pest 4 - 7 54 1 14 191 2 - - 
Somogy 8 - 1 39 - 2 48 - - 1 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 4 - 5 20 1 1 26 - - - 
Tolna 1 - 1 22 - 1 5 1 - 3 
Vas 4 - 8 24 - 1 16 - - 1 
Veszpr�m 2 - 6 81 - 2 38 6 - 1 
Zala 4 - 1 32 1 7 28 - 1 1 
�sszesen (total) 161 1 97 723 16 65 866 26 3 15 
Előző h�t (previous week) 134 6 123 846 14 59 1126 25 7 6 

(+) előzetes, r�szben tiszt�tott adatok (preliminary, partly corrected figures)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2002.05.21



A "Johan B�la" Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont (OEK) kiadv�nya. 

A kiadv�nyban szereplő k�zlem�nyek szakmai egyeztet�st k�vetően jelennek 
meg, ennek megfelelően az orsz�gos jellegű �ssze�ll �t�sok, illetve a 
szerkesztős�gi megjegyz�sben foglaltak az Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
�s az orsz�gos tisztifőorvos szakmai v�lem�ny�t �s javasolt gyakorlat�t 
tartalmazz�k.  
A kiadv�nyt a "Johan B�la" Orsz�gos K�zeg�szs�g�gyi Int�zet �s a 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Magyar-Amerikai 
K�z�s Alapn�l elnyert p�ly�zat �ltal biztos�tott egy�ttműk�d�s r�v�n 
fejlesztett�k ki. 

Az Epinfo minden h�ten p�nteken ker�l post�z�sra �s az Internetre. 
Internet c�m: www.antsz.hu/oek  

A kiadv�nnyal kapcsolatos �szrev�telekkel, k�zl�si sz�nd�kkal sz �veskedj�k 
az Epinfo főszerkesztőj�hez fordulni:  

"Johan B�la" Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont 
1966 Budapest, Pf. 64., Telefon: 476-1153, 476-1194 

Telefax: 476-1223  
A heti kiadv�nyban szereplő anyagok szabadon m�solhat�k �s 
felhaszn�lhat�k, azonban a kiadv�ny forr�sk�nt val� haszn�lat�n�l arra 
hivatkozni kell. 
  

Orsz�gos Tisztifőorvos  
Dr. Lun Katalin 

 
ISSN 1419-757X 

  


