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ENTER �LIS FERTŐZŐ BETEGS�GEK 

2002-ben 60343 enter�lis fertőző megbeteged�st jelentettek be, az esetek 
sz�ma 12%-kal emelkedett az előző �vihez viszony�tva. A 2001. �vihez 
hasonl�an a regisztr�lt esetek 34,6%-�t bakt�rium, 0,2%-�t parazita okozta; 
a megbeteged�sek k�zel k�tharmada (65,2%) vir�lis, illetve egy�b – k�l�n 
nem jelentendő – bakt�rium, parazita eredetű vagy ismeretlen aetiol�gi�j� 
enteritis infectiosak�nt ker�lt nyilv�ntart�sba. 

A bakteri�lis eredetű enter�lis fertőző betegs�gek k�z�tt v�ltozatlanul a 
zoon�zisok domin�ltak. Az etiol�giai strukt�ra a 2001. �vihez hasonl�an 
alakult: az e csoportba tartoz� megbeteged�sek 51,4%-a salmonellosis, 
44,3%-a campylobacteriosis volt, az �sszes eset mind�ssze 4,3%-�t tett�k ki 
az egy�b bakteri�lis megbeteged�sek (a parat�fusz, a shigellosis, a yersiniosis 
�s a patog�n E.coli �ltal okozott enteritisek). 

2002-ben typhus abdominalis nem fordult elő, egy import�lt paratyphus
megbeteged�s ker�lt a nyilv�ntart�sba. A 26 �ves budapesti f�rfi egy turista�t 
sor�n Indi�ban fertőződ�tt S.Paratyphi A k�rokoz�val. 

2002-ben meg�llt a salmonellosis megbeteged�sek sz�m�nak 1997 �ta tart�, 
cs�kkenő tendenci�ja, a regisztr�lt esetek sz�ma (10721) eleny�sző 
m�rt�kben ugyan, de emelkedett az előző �vihez viszony�tva (10433). A 
morbidit�s Baranya megy�ben volt a legmagasabb (225,7%ooo), ezen k�v�l k�t 
ter�leten (Csongr�d �s Tolna megye) �szleltek az orsz�gos �tlag (105,4%ooo) 
m�sf�lszeres�t meghalad� �rt�keket. A kor�bbi �vekben tapasztaltnak 
megfelelően Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben �s a főv�rosban igen alacsony 
volt a betegs�g előfordul�si gyakoris�ga. A fertőz�s k�vetkezt�ben egy 79 
�ves beteg halt meg. 

A salmonellosisok �letkor szerinti megoszl�sa jellegzetesen alakult: 
legerőteljesebben a h�rom �ven aluliak, ezen bel�l az egy�vesek voltak 
�rintve. A csecsemők morbidit�sa t�zszerese volt a lakoss�gi �tlagnak.  

A szezonalit�s igen kifejezett volt: az esetek sz �ma �prilisban kezdett 
emelkedni, m�jusban pedig m�r az el őző havi esetsz�m dupl�j�t regisztr�lt �k. 
A megbeteged�sek sz�ma a j�liusi maximum ut�n m�g augusztus �s szep-
tember h�napban is magas volt. M�jus �s szeptember k�z�tt jelentett�k be az 
esetek 65,6 %-�t.  

A salmonella surveillance adatai szerint az �v sor�n 12099 salmonella t�rzset 
izol�ltak, melyeknek 76,4%-a S.Enteritidis-nek bizonyult. Az előző �vhez 



k�pest a S.Enteritidis fertőz�sek sz�ma gyakorlatilag nem v�ltozott, 
kiemel�sre �rdemes azonban, hogy az előző �vin�l m�sf�lszer t�bb, azaz 739 
S.Infantis t�rzset izol�ltak. Ez azt eredm�nyezte, hogy 2001-hez k�pest 
megv�ltozott a szerot�pusok gyakoris�gi sorrendje is, a m�sodik 
leggyakrabban izol�lt t�rzs az orsz�gban a S.Infantis, (6,1%), a harmadik a 
S.Typhi-murium (5,0%) volt.) Utolj�ra 1990-ben volt hasonl�an magas a 
S.Infantis izol�l�sok sz�ma.  

Az esetek 23,6 %-a j�rv�nyokban fordult elő. Az �v sor�n 40 olyan j�rv�nyt 
regisztr�ltak, amelyhez 10 vagy ann�l t�bb megbeteged�s tartozott. 38 
j�rv�nyt a S.Enteritidis okozott, egy-egy esem�nyben S.Infantis ill. S.Typhi-
murium volt a k�rokoz�. A j�rv�nyok 87,5%-�ban felt�telezhetően 
�lelmiszer k�zvet�t�s�vel terjedt a Salmonella. A felt�telez�st 13 
j�rv�nyban a k�rokoz� gyan�s�tott �telből t�rt�nő kimutat�s�val is 
megerős�tett�k, 21 esetben az epidemiol�giai adatok alapj�n volt 
val�sz�nűs�thető egy meghat�rozott �tel fertőz�st terjesztő szerepe. N�gy 
j�rv�ny kontakt terjed�sű volt, k�t j�rv�nyban nem siker�lt a terjed�s m�dj�t 
meghat�rozni. 

A campylobacteriosis megbeteged�sek sz�ma (9234) kism�rt�kben 
emelkedett az előző �vhez k�pest (8775). Hal�lesetet nem jelentettek. A 
100000 lakosra jut� megbeteged�sek sz�ma Csongr�d (165,4%ooo), Veszpr�m 
(165,0%ooo), Vas (148,6%ooo) �s Győr-Moson-Sopron (141,8%ooo) megy�ben 
volt a legmagasabb, Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben (35,2%ooo) pedig a 
legalacsonyabb. A betegs�g korstrukt�r�ja az előző �vekhez k�pest nem 
v�ltozott, a leg�rintettebbek a csecsemők voltak, ezt k�vette az 1-2, majd a 3-
5 �vesek morbidit�sa. Az incidencia a csecsemők k�r�ben 15 -sz�r�se volt a 
lakoss�gi �tlagnak. Az esetek mintegy 40%-a m�jus-augusztus k�z�tt fordult 
elő. 

Az enter�lis surveillance adatai szerint az előző �vin�l 4,4%-kal t�bb, 10606 
Campylobacter t�rzset izol�ltak. A C.jejuni dominancia ebben az �vben is 
�rv�nyes�lt, a regisztr�lt fertőz�sek 73,6%-�ban C.jejuni volt a k�rokoz�. Az 
izol�l�sok 95,0%-a sporadikus esetből sz�rmazott.  

Az �v sor�n mind�ssze egy kontakt terjed�sű, 24 megbeteged�ssel j�r� 
k�z�ss�gi j�rv�ny ra der�lt f�ny, a betegektől sz�rmaz� C.jejuni t�rzsek 
azonos kl�nba tartoztak. 

A bakteri�lis dysenteria bejelent�sek trendj�nek 1994 �ta tapasztalt 
folyamatos cs�kken�se meg�llt, 2002-ben 558 megbeteged�st, az előző �vin�l 
(409) 36,4%-kal t�bb esetet regisztr�ltak. A betegs�g k�vetkezt�ben n�gy, 30 
�vesn�l idősebb, fogyat�kosok otthon�ban gondozott beteg halt meg. A 
megbeteged�sek sz�m�nak előző �vhez viszony�tott emelked�se elsősorban a 
j�rv�nyok �s az azokhoz tartoz� esetek sz�m�nak n�veked�s�ből ad�dott. A 



megbeteged�sek fele (55,3%) n�gy ter�leten (B�cs-Kiskun, J�sz-Nagykun-
Szolnok, N�gr�d �s Szabolcs-Szatm�r-Bereg megye) fordult elő, ennek 
megfelelően a morbidit�s N�gr�d, J�sz-Nagykun-Szolnok �s B�cs -Kiskun 
megy�ben volt a legmagasabb, meghaladta az orsz�gos �tlag k�tszeres�t is. 
Vas megy�ben nem, Fej�r megy�ben csup�n k�t megbeteged�st 
diagnosztiz�ltak. 

A shigella surveillance adatai szerint 495 szem�lyből izol�ltak k�rokoz�t, 
(2001-ben 452 szem�ly bizonyult pozit�vnak), a S.sonnei dominancia az előző 
�vin�l kifejezettebb� v�lt: az izol�lt shigell�k 77,5%-a S.sonnei, 22,2%-a 
S.flexneri volt. Az �v sor�n 8 jelentősebb (10 vagy t�bb megbeteged�ssel 
j�r�) shigellosis j�rv�ny fordult elő, melyben 207 szem�ly betegedett meg. 
Egy S.flexneri j�rv�nyt kiv�ve minden esetben S.sonnei volt a k�rokoz�. A 
j�rv�nyok kontakt �ton terjedtek, n�gy j�rv�ny ment�lisan s�r�lt betegek 
k�z�ss�g�t �rintette.  

Az enteritis infectiosa diagn�zissal nyilv�ntart�sban maradt 
megbeteged�sek sz�ma (39390) 16,4%-kal volt t�bb az előző �vin�l (33850). 
A t�netegy�ttessel bejelentett betegek k�z�l �t (egy csecsemő �s n�gy 40 
�vesn�l idősebb szem�ly) halt meg. A incidencia - a kiv�l� bejelent�si 
fegyelemnek k�sz�nhetően - Veszpr�m megy�ben volt a legmagasabb, de 
Heves, J�sz -Nagykun-Szolnok �s N�gr�d megy�ben is megk�zel�tette az 
orsz�gos �rt�k k�tszeres�t. Az előfordul�si gyakoris�g Szabolcs-Szatm�r-
Bereg megy�ben volt a legalacsonyabb, emellett a Borsod-Aba�j-Zempl�n �s 
Hajd�-Bihar megy�ben valamint a Budapesten regisztr�lt alacsony (az 
orsz�gos �tlag fel�n�l kisebb) morbidit�si �rt�kek a jelent�si fegyelem 
hi�nyoss�gaira h�vj�k fel a figyelmet. Az enteritis infectiosa esetek 31,9%-a 
hat �ven aluli gyermekek k�z�tt fordult elő, a korspecifikus morbidit�s 
maximum�t a csecsemők �s a egy�vesek k�z�tt �szlelt�k, melyet a k�t�vesek 
�rintetts�ge k�vetett. 

2002-ben az �NTSZ-nek 179 olyan gastroenteritis-szel j�r� j�rv�nyt 
jelentettek, amelyben a kivizsg�l�s sor�n a bakt�riumok k�roki szerep�t 
kiz�rt�k, �s a felder�tett esetek sz�ma t�z vagy t�bb volt. A 170 k�z�ss�gi �s a 
kilenc ter�leti j�rv�nyban �sszesen 6156 szem�ly betegedett meg. A 
j�rv�nyok sz�ma az előző �vhez k�pest csaknem megdupl�z�dott, a 
j�rv�nyokhoz tartoz� esetek sz�ma pedig 35%-kal emelkedett. 103 j�rv�nyban 
siker�lt meg�llap�tani a k�roki t�nyezőt. A legjelentősebb emelked�s a 
felder�tett calici-v�rus-j�rv�nyok sz�m�ban �szlelhető: m�g 2001-ben 39, 
addig 2002-ben 100 j�rv�nyban igazol�dott a caliciv�rusok k�roki szerepe. 
Nem v�ltozott a felder�tett rotav�rus-j�rv�nyok gyakoris�ga, h�rom ilyen 
esem�nyt jelentettek. 76 j�rv�nyban az etiol�gi�j�t nem siker�lt meg�llap�tani. 
A gastro-enteritis j�rv�nyok mintegy fel�ben (52,5%) a k�rokoz� feltehetően 
kontakt �ton terjedt. T�z j�rv�nyban (5,6%) volt val�sz�nűs�thető valamilyen 



�tel fertőz�st k�zvet�tő szerepe. H�rom esetben feltehetően medenc�s 
f�rdőv�z terjesztette a fertőz�st. A j�rv�nyok 40,2%-�ban mind a fertőz�s 
forr�sa, mind pedig a terjed�s m�dja ismeretlen maradt. 

V�RUSHEPATITISEK 

2002-ben 772, elsődlegesen hepatitis infectiosa diagn�zissal bejelentett 
beteg maradt a fertőzőbeteg nyilv�ntart�sban, 18%-kal t�bb, mint az előző 
�vben (651).  

A kor�bbi �vekhez hasonl�an ebben az �vben is erőteljes hepatitis A 
dominancia �rv�nyes�lt, a bejelentett heveny v�rushepatitisek 63,4%-�t 
hepatitis A v�rus, 20,6%-�t hepatitis B v�rus, 5,4%-�t hepatitis C v�rus 
okozta. Az esetek 10,6%-a tiszt�zatlan aetiol�gi�j�, vagy nem t�rt�nt 
szerol�giai vizsg�lat, vagy nem ismert annak eredm�nye.  

489 hepatitis A esetet regisztr�ltak, HAV fertőz�s k�vetkezt�ben nem halt 
meg senki. A megbeteged�sek fele a 15 �ven aluli gyermekek, egyharmada a 
15 -29 �ves fiatal felnőttek k�z�tt fordult elő. A ter�leti incidenci�ban a kor�bbi 
�vekben soha nem tapasztalt egyenlőtlens�g volt megfigyelhető, az esetek 
69,7%-a, 341 megbeteged�s egyetlen k�zigazgat�si ter�letről, Borsod-Aba�j-
Zempl�n megy�ből sz�rmazott. Ezen k�v�l csak a főv�rosban �szleltek az 
orsz�gos �tlag k�r�li előfordul�si gyakoris�got, 14 megy�ben a 
megbeteged�sek sz�ma �t vagy ann�l kevesebb volt. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a betegs�g epidemiol�giai jellemzőinek alak�t�s�ban a Borsod-Aba�j-
Zempl�n megyei eseteknek volt meghat�roz� szerepe. A megy�ben az �v 
folyam�n egy csal�di �s h�t, �sszesen 11 telep�l�st �rintő ter�leti j�rv�ny 
alakult ki, melyben a megbeteged�sek sz�ma 5 �s 29 k�z�tt v�ltozott. A 
megbeteged�sek mintegy h�romnegyede a roma lakoss�gcsoportot �rintette. 
Az akut hepatitis B bejelent�sek sz�ma megegyezett az előző �vivel, a 159 
regisztr�lt eset 13 kiv�tel�vel a felnőttek k�z�tt fordult elő. K�t beteg meghalt, 
a letalit�s 1,3%-nak bizonyult. A megbeteged�sek 37,7%-�t Budapestről 
jelentett�k. Az előző �vivel csaknem azonos sz�m�, 42 akut hepatitis C
megbeteged�sről �rkezett bejelent�s, gyermekkori esetet nem 
diagnosztiz�ltak.  

L�G�TI FERTŐZŐ BETEGS�GEK  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina j�rv�ny�gyi helyzete minden 
kor�bbi időszakhoz viszony�tva kedvezőbb volt, a varicella �s a mononucle-
osis infectiosa előfordul�s�ban nem t�rt�nt l�nyeges v�ltoz�s a 2001. �vi -
hez k�pest.  

A scarlatina megbeteged�sek sz�ma mintegy 26%-kal kevesebb volt mint az 
előző �vben, 2736 eset ker�lt a nyilv�ntart�sba, a bejelent�si k�telezetts�g 
elrendel�se (1931) �ta a legkevesebb.  



Az előző �vekhez hasonl�an a bejelent�sre k�telezett fertőző betegs�gek 
k�z�l a varicella volt a leggyakoribb, b�r a bejelent�sek sz�ma (40288) 
mintegy 5%-kal cs�kkent a 2001. �vihez (42179) viszony�tva. Egy �t�ves 
fi�gyermek progressz�v varicella k�vetkezt�ben meghalt. A 100000 lakosra 
vonatkoztatott megbeteged�sek sz �ma Vas, Pest �s B�k�s megy�ben volt 
legnagyobb, m�g a legalacsonyabb morbidit�st Szabolcs-Szatm�r-Bereg �s 
Zala megy�ben �szlelt�k. A korspecifikus morbidit�s igen jellegzetesen 
alakult: kiemelkedően magas volt a 3-5 �vesek k�z�tt, az orsz�gos �tlag 17 -
szerese, ezt k�vette az 1-2 �vesek �s a 6-9 �vesek �rintetts�ge. A betegs�gre 
t�li -tavaszi szezonalit�s volt jellemző: a megbeteged�sek sz�ma hirtelen 
okt�berben kezdett emelkedni, majd novembertől m�jus v�g�ig a havonk�nti 
esetsz�m 4500-5500 k�z�tt v�ltozott. A j�rv�nyg�rbe maximum�t m�rciusban 
�szlelt�k, a legkevesebb megbeteged�s augusztusban fordult elő.  

Az előző �vin�l (55) t�bb legionellosist jelentettek, a 65 beteg k�z�l h�rom 
meghalt. Az esetek 53,1%-a a főv�rosb�l, a m�sik fele a tov�bbi t�z megy�ből 
sz�rmazott.  

V�DŐOLT�SSAL MEGELŐZHETŐ FERTŐZŐ BETEGS�GEK  

A v�dőolt�ssal megelőzhető fertőző betegs�gek epidemiol�giai helyzete
kiv�l� volt. Kiemel�sre �rdemes, hogy a bejelent�si k�telezetts�g 
elrendel�se (1931) �ta a 2002. volt az első olyan �v, amikor haz�nkban 
nem fordult elő morbilli. Ebben az �vben is diphtheria �s poliomyelitis 
mentes volt az orsz�g.  �sszesen 6 pertussis, 42 rubeola �s 98 mumpsz eset 
ker�lt a nyilv�ntart�sba. A rubeola megbeteged�sek sz�ma (42) 35%-al 
cs�kkent az előző �vhez k�pest (65). A megbeteged�sek 71%-a �letkorukn�l 
fogva oltatlan csecsemők �s egy �ves gyermekek k�z�tt fordult elő. 
V�russzerol�giai vizsg�lattal mind�ssze hat esetet erős�tettek meg. A mumpsz
incidenci�ja majdnem fel�re cs�kkent az előző �vhez k�pest, 98 esetet 
jelentettek be. A bejelent�s alapja 92 esetben kiz�r�lag a klinikai diagn�zis 
volt. A legt�bb megbeteged�st Pest megy�ben (21) valamint Budapesten (12) 
�s Győr-Moson-Sopron megy�ben (11) regisztr�lt �k. Borsod-Aba�j-Zempl�n, 
Fej�r, N�gr�d �s Somogy megy�ben nem jelentettek be egyetlen esetet sem. 
A 2002. �vben hat pertussis megbeteged�s maradt a nyilv�ntart�sban, t�bb, 
mint az megelőző �t �vre jellemző �tlagos megbeteged�si sz�m (1). �t 
betegn�l a B.pertussis k�roki szerep�t a bakteriol�giai vizsg�latok is 
megerős�tett�k. A betegek k�z�l k�t csecsemő olt�si koron aluli volt, egy 3 
h�napos gyermek feltehetően az inkub�ci�s időben r�szes�lt v�dőolt�sban. 
Egy n�gy h�napos csecsemő nem kapta meg időben az esed�kes 
v�dőolt�sait. Egy h�rom �s egy nyolc �ves gyermek csak dift�ria-tetanusz 
komponensű olt�anyaggal r�szes�lt az �letkor�nak megfelelő v�dőolt�sban. 
Minden beteg meggy�gyult. 2002-ben tov�bb cs �kkent a tetanus



megbeteged�sek sz�ma. Mind az �t megbeteged�s az 50 �ven fel�liek k�z�tt 
fordult el ő. H�rom hatvan �ven fel�li, kor�bban v�dőolt�sban nem r�szes�lt 
beteg meghalt. 

IDEGRENDSZERI FERTŐZŐ BETEGS�GEK  

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbb volt 
a 2001. �vin�l. 2002-ben 225, az előző �vin�l (258) kevesebb purulens 
meningitist regisztr�ltak, cs�kkent a meningitis epidemica előfordul�si sz�ma 
is. Az encephalitis infectiosa előfordul�sban gyakorlatilag nem t�rt�nt v�ltoz�s 
az előző �vhez viszony�tva, ugyanakkor k�zel 40%-kal kevesebb meningitis 
serosa megbeteged�s fordult elő. 

A purulens meningitsek diagnosztikus bakteriol�giai vizsg�lat�nak 
eredm�nye az �NTSZ int�zetei sz�m�ra az esetek h�romnegyed�ben (165) 
v�lt ismertt�. 62 esetben S.pneumoniae, 44 esetben N.meningitidis volt 
felelős a meningitis kialakul�s��rt. 16 esetben nem tipiz�lt Streptococcusok, 
11 esetben Staphylococcusok, 5 esetben H. influenzae, 27 esetben egy�b 
bakt�riumok k�roki szerep�t igazolt�k.  

Az �v sor�n a betegs�g-specifikus surveillance keret�ben 44 invaz�v 
meningococcus megbeteged�st jelentettek. A megbeteged�sek sz�ma 17%-
kal cs�kkent az előző �vihez (53) viszony�tva. Hat beteg halt meg, a letalit�s 
13,6%-nak bizonyult. A legt�bb megbeteged�st Budapestről (11) �s Pest 
megy�ből (7) jelentett�k, ugyanakkor B�k�s, Hajd�-Bihar, J�sz-Nagykun-
Szolnok, N�gr�d, Veszpr�m �s Zala megy�ben egyetlen esetet sem �szleltek. 
A betegek fele hat �vesn�l fiatalabb volt. A legt�bb megbeteged�s (12 eset) 
csecsemők k�z�tt fordult elő, ennek megfelelően a korspecifikus morbidit�s is 
ebben a korcsoportban volt a legmagasabb (12,6%ooo). Ezt k�vette az 1-2 
�vesek �s a 3-5 �vesek �rintetts�ge. A N.meningitidis szerocsoportj�ra 
vonatkoz� vizsg�lati eredm�ny 38 beteg eset�ben �llt rendelkez�sre. Az 
etiol�giai strukt�ra a 2001. �vihez hasonl�an alakult: tov�bbra is a B 
szerocsoport erőteljes dominanci�ja �rv�nyes�lt . A k�rokoz� 28 esetben B 
szerocsoportba, 6 esetben C szerocsoportba tartozott, h�rom beteg vizsg�lati 
anyaga ACYW-135 polivalens sav�val reag�l� antig�nt, egy beteg vizsg�lati 
anyaga pedig Y,W-135 sav�val reag�l� antig�nt tartalmazott. Hat esetben a 
szerocsoport ismeretlen maradt.  

2002-ben 60 kullancsencephalitist jelentettek be az előző �vi 55 esettel 
szemben. Hal�loz�s nem t�rt�nt. Az esetek 58%-a m�jus-j�nius-j�lius 
h�napokban fordult elő. A legt�bb megbeteged�st Somogy (12) �s Zala (14) 
megy�ben regisztr�lt�k.  

Creutzfeldt-Jakob betegs�g 

2002-ben 11 CJB gyan�s megbeteged�s maradt a nyilv�ntart�sban, 9 beteg 



meghalt. A k�rsz�vettani vizsg�latok alapj�n a CJB diagn�zist nyolc esetben 
igazolt�k, egy eset vizsg�lata m�g nem z�rult le. A legfiatalabb beteg 43 
�ves, a legidősebb 73 �ves volt. 

ZOON�ZISOK  

Az �llatr�l emberre terjedő betegs�gek vonatkoz�s�ban kiemel�sre �rdemes, 
hogy 2002-ben nem fordult elő anthrax �s brucellosis megbeteged�s, 
cs�kkent a tularemia �s a leptospirosis megbeteged�sek sz�ma az el őző 
�vhez viszony�tva. A Lyme-k�r bejelent�sek sz�ma (1253) gyakorlatilag 
megegyezett a 2001. �vi esetek sz�m�val (1283). Kedvezőtlen jelens�g, hogy 
az előző �vi egy-egy esettel szemben 6 ornithosis �s n�gy Q-l�z
megbeteged�s fordult elő. 

69 tularemia megbeteged�s ker�lt a nyilv�ntart�sba, 20%-kal kevesebb, mint 
az előző �vben. Az �sszes megbeteged�s 40%-a az előző �vhez hasonl�an 
J�sz-Nagykun-Szolnok (16 eset) �s B�k�s megy�ben (12 eset) fordult elő. A 
korspecifikus morbidit�s a 40–49 �vesek k�z�tt volt a legmagasabb, 
meghaladta az orsz�gos �tlag k�tszeres�t is. 

A r�szletesebb j�rv�ny�gyi adatokat is tartalmaz� egyedi j�rv�ny�gyi 
vizsg�lati lapok szerint az esetek 80%-�ban (55 eset) der�lt f�ny az expoz�ci� 
m�dj�ra. 14 beteg vadny�llal, hat eg�rrel, egy h�rcs�ggel, 9-9 egy�b (k�zt�k 
k�t esetben vaddiszn�val) vagy t�bb �llattal (eg�r-patk�ny) t�rt�nt expoz�ci�t 
k�vetően betegedett meg. H�rom beteg epidemiol�giai anamn�zis�ben 
horg�szat-hal�szat, kettő�ben szennyezett patakban t�rt�nt rendszeres 
f�rdőz�s szerepelt. Tizenegy beteg a t�netek megjelen�se előtt �szlelt 
rovarcs�p�sről sz�molt be. 14 esetben az expoz�ci� m�dja ismeretlen maradt.  

A t�rgy�vben 35 leptospirosisr�l �rkezett jelent�s, mely k�zel fele az előző 
�vinek. Az 1999-ben tapasztalt kiemelkedően magas morbidit�st k�vetően a 
regisztr�lt esetek sz�ma folyamatosan cs�kkent. Egy eset hal�los kimenetelű 
volt, a letalit�s 2,9%-nak bizonyult. A megbeteged�sek k�zel harmad�t 
Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben regisztr�lt�k (11). Budapesten, Baranya, 
B�cs-Kiskun �s B�k�s megy�ben 3-4 eset fordult elő. H�t ter�letről nem 
jelentettek megbeteged�st. Az esetek k�tharmada m�jus – szeptember k�z�tt 
fordult elő. A betegek t�lnyom� t�bbs�ge 20 �vesn�l idősebb volt.  

2002-ben 1258 Lyme-k�r megbeteged�st jelentettek, hal�leset nem t�rt�nt. 
Az el őző �vekhez viszony�tva v�ltozott a ter�leti �rintetts�g: elsősorban a 
dun�nt�li term�szeti g�cban Zala �s Somogy megy�ben volt megfigyelhető a 
megbeteged�sek / bejelent�sek sz�m�nak megemelked�se. 2002-ben Zala 
(36,4%ooo) �s N�gr�d (34,9%ooo) megy�ben volt a legmagasabb az 
előfordul�si gyakoris�g, de az �tlagot k�tszeresen meghalad� morbidit�st 
�szleltek Győr-Moson-Sopron, Heves �s Somogy megy�ben is. A 



megbeteged�sek n�gy�t�d�t a 20 �v feletti lakoss�gcsoportban 
diagnosztiz�lt�k. A morbidit�s maximum�t az 50 -59 valamint a 40-49 �vesek 
k�z�tt �szlelt�k, ezt k�vette a 6-9 �ves gyermekek �rintetts�ge. 

HIV/AIDS  

2002-ben 78 �jonnan felder�tett HIV-fertőz�tt szem�lyt jelentettek be, 
kevesebbet, mint az el őző �vben (82), k�z�l�k 27 k�lf�ldi �llampolg�r volt. A 
verifik�lt HIV-fertőz�ttek k�z�l 65 f�rfi (83,3%), 13 nő (16,7%) volt. Az �sszes 
felder�tett eset 85%-a n�gy ter�letről sz�rmazott: Budapesten 43, B�k�s 
megy�ben 7, Fej�r megy�ben 8, Pest megy�ben 8 esetet regisztr�ltak. Ez �v-
ben jelentett HIV pozit�v szem�lyek k�z�l 34 a homo/biszexu�lisok, 25 a 
heteroszexu�lisok rizik�csoportj�ba tartozott. 18 HIV pozit�v szem�lyn�l 
(elsősorban a k�lf�ldiekn�l) a fertőződ�s m�dj�t nem siker�lt meg�llap�tani. A 
k�lf�ldi HIV pozit�v szem�lyek k�z�l egy val�sz�nűs�thetően intrav�n�s 
droghaszn�lat r�v�n fertőződ�tt. 

T�bb AIDS esetet (25) diagnosztiz�ltak mint 2001-ben (20). A betegek t�bb 
mint k�tharmada a homo/biszexu�lis f�rfiak k�z�l ker�lt ki. Az AIDS-ben 
meghaltak sz�ma (10) t�bb volt az előző �vin�l (8).  

A 2002. �v v�g�re a Magyarorsz�gon nyilv�ntartott HIV pozit�v szem�lyek 
kumulat�v sz�ma 1041-re emelkedett. 1986 �ta 423 szem�lyn�l 
diagnosztiz�lt�k a t�netegy�ttest, k�z�l�k 247 meghalt.  

1/a-b. t�bl �zat:  Bejelentett fertőző megbeteged�sek �s hal�loz�sok  

2/a-c. t�bl �zat: Bejelentett fertőző megbeteged�sek ter�letenk�nt  

3/a-c. t�bl �zat: Bejelentett fertőző megbeteged�sek morbidit�sa (100 000 lakosra) 
ter�letenk�nt  



T�J�KOZTAT�S ENGED�LYEZETT FERTŐTLEN�TŐSZEREKRŐL 

2003. j�lius h�napban enged�lyezett fertőtlen�tőszerek list�ja  

Jelmagyar�zat: B = baktericid, F = fungicid, V = virucid, T = tuberkulocid 
* = műtőkben, intenz �v-, kora -, � jsz�l�tt -, tbc- �s fertőző oszt�lyokon, transzplant�ci �s  
egys�gekben �s művese �llom�sokon nem alkalmazhat�! 

T�j�koztat�st adta: dr. Milassin M�rta főtan�csos 
OEK Dezinfekci�s oszt�ly  

Fertőtlen�tőszer 
neve Forgalmaz� Felhaszn�l�si 

ter�let 
Alkalmaz�si 
koncentr�ci�  

Behat�si 
idő 

Antimikrobi�lis 
spektrum 

LYSETOL AF 
ALLEGRO Kft. 
1135 Budapest,  
Szent L�szl� u. 97/a 

eszk�z-
fertőtlen�t�s 

2 % 60 perc 

B, F, V, T 
4 % 30 perc 
5 % 15 perc 

UH tiszt�t� 
berendez�sben: 4 % 5 perc 

DESCO SUC 
Dr. Schumacher 
Magyarorsz�g Kft. 
2030 �rd, Lőcsei �t 42. 

fog�szati 
sz�v�rendszerek, 
amalg�m 
szepar�torok 
fertőtlen�t�se 

1 % (UH tiszt�t� 
berendez�sben is 

alkalmazhat�) 

30 perc 
B, F, V, T 

2 % 15 perc 

BRILLIANCE 
kl�ros* 

BRILLIANCE Agency 
Vegyipari Kft. 
1211 Budapest, Gyepsor u. 
1. 

fel�let-fertőtlen�t�s 
1 % 60 perc 

B, F 2 % 30 perc 
4 % 20 perc 



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

A 2003. j�lius 28 – augusztus 3. k�z�tti id őszakban bejelentett fertőző 
megbeteged�sek alapj�n az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzete az al�bbiakban 
foglalhat� �ssze: 

A leggyakoribb enter�lis bakteri�lis fertőző megbeteged�sek sz�ma 
emelkedett az előző hetihez viszony�tva: m�rs�kelten t�bb salmonellosis �s 
27%-kal t�bb campylobacteriosis ker�lt a nyilv�ntart�sba. A salmonellosis �s 
a dysenteria j�rv�ny�gyi helyzete a kor�bbi �vek�n�l kedvezőbb volt. A h�ten 
k�t k�z�ss�gi salmonellosis j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s, a megbeteged�sek 
sz�ma egyik j�rv�nyban sem haladta meg a 10 főt. A campylobacteriosis 
bejelent�sek sz�ma t�bb volt az előző �v azonos het�ben regisztr�ltn�l, az 
esetek negyed�t a főv�rosban diagnosztiz�lt �k.  

Az enteritis infectiosa incidenci�ja az ut�bbi n�gy h�tben gyakorlatilag 
stagn�lt, a bejelent�sek sz�ma hetente 670 – 680 k�z�tt v�ltozott, a 
t�rgyh�ten kevesebb volt, mint a 2002. �v azonos het�ben. 

Az előző hetin�l t�bb hepatitis infectiosa ker�lt a nyilv�ntart�sba, a 
t�netegy�ttes előfordul�sa hasonl� gyakoris�g� volt, mint az előző �v azonos 
időszak�ban. Az esetek k�tharmada Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben fordult 
elő. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek csoportj�ban a ny�ri időszaknak megfelelően 
igen alacsony sz�mban �szleltek scarlatina  �s varicella eseteket. A 
v�dőolt�ssal megelőzhető betegs�gek is igen kis sz�mban fordultak el ő: 
pertussis, morbilli �s rubeola megbeteged�st nem jelentettek, �s csup�n 
h�rom mumpsz eset ker�lt a nyilv�ntart�sba. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l a gennyes meningitisek �s az 
encephalitis infectiosa esetek sz�ma l�nyegesen nem t�rt el, a serosus 
meningitisek előfordul�sa cs�kkent az el őző hetihez viszony�tva. 

A Lyme-k�r előfordul�sa az ut�bbi n�gy h�tben nem v�ltozott jelentősen, a 
heti esetsz�m csup�n h�romnegyede volt az előző �v azonos het�ben 
regisztr�ltnak. 

  
  



  
  

EG�SZS�G�GYI, SZOCI�LIS �S MINISTRY OF HEALTH,
CSAL�D�GYI MINISZT�RIUM SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

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

 31/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.07.28 – 2003.08.03.) 

  a 31. h�ten (week) az 1 – 31. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2003.07.28-

2003.08.03. 
2002.07.29-
2002.08.04. 

Medi�n 
1997-
2001 

2003. 2002. 
Medi�n 
1997-
2001 

Typhus abdominalis - - - - 1 1 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 226 229 335 3624 3898 7491 
Dysenteria 1 8 13 67 160 296 
Dyspepsia coli 3 4 4 48 42 78 
Egy�b E.coli enteritis 1 - • 46 36 • 
Campylobacteriosis 157 119 • 3076 3382 • 
Yersiniosis  1 1 • 58 61 • 
Enteritis infectiosa 673 736 • 24619 24724 • 
Hepatitis infectiosa 22 28 28 487 494 979 
AIDS - - - 13 17 16 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - 1 • 11 17 • 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - 11 5 1 
Scarlatina 18 7 21 1058 1817 3355 
Morbilli  - - 1 3 1 21 
Rubeola - 1 1 42 51 87 
Parotitis epidemica 3 3 3 126 95 178 
Varicella 128 86 • 27971 26553 • 
Mononucleosis inf. 30 25 18 859 854 763 
Legionellosis 3 2 • 59 25 • 
Meningitis purulenta 5 5 • 162 142 • 
Meningitis serosa 2 2 3 77 66 76 
Encephalitis infectiosa 6 1 5 85 80 70 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g 

- 1 • 5 10 • 

Lyme-k�r 59 82 • 658 650 • 
Listeriosis - - • 2 3 • 
Brucellosis - - - 1 - 1 
Leptospirosis 3 1 - 19 15 33 
Tularemia - 3 - 22 58 37 
Tetanus - - 1 1 - 8 
V�rusos haemorrh. l�z - - • 2 1 • 
Malaria* 2 - - 5 3 10 
Toxoplasmosis 1 5 6 100 132 170 

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

 (*) import�lt esetek (imported cases)
 (•) nincs adat (no data available)

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.08.05



EG�SZS�G�GYI, SZOCI�LIS �S MINISTRY OF HEALTH,
CSAL�D�GYI MINISZT�RIUM SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS
Eng.sz.: 87104/1975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC

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

31/2003.sz.heti jelent�s (weekly report) (2003.07.28 – 2003.08.03.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 56 1 42 35 3 - 29 6 - 15 
Baranya 20 - 5 16 - - 2 - - 2 
B�cs-Kiskun 11 - 3 23 - 2 6 2 - 3 
B�k�s 8 - 3 65 1 1 9 1 - 1 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 6 - 2 20 13 - 4 4 2 2 
Csongr�d 6 - 2 49 - - 9 - - - 
Fej�r 14 - 7 33 - 1 3 1 1 - 
Győr-Moson-Sopron 5 - 13 17 - 2 12 1 - 2 
Hajd�-Bihar 14 - 9 28 - 2 1 1 - 2 
Heves 5 - 6 38 - - 8 2 1 7 
J�sz-Nagykun-Szolnok 12 - 5 67 1 1 5 1 - - 
Kom�rom-Esztergom 17 - 11 23 - - 5 2 - 4 
N�gr�d 1 - 2 31 - - - 1 1 1 
Pest 6 - 9 37 3 2 6 1 - 1 
Somogy - - 5 28 - 3 3 1 - 1 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 10 - 8 26 - 1 6 - - - 
Tolna 9 - 2 27 - 1 5 1 - - 
Vas 5 - 9 18 - - 2 2 - 2 
Veszpr�m 8 - 8 70 - 2 11 2 - 6 
Zala 13 - 6 22 1 - 2 1 - 10 
�sszesen (total) 226 1 157 673 22 18 128 30 5 59 
Előző h�t (previous week) 209 4 124 683 17 8 153 26 4 62 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2003.08.05



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 
E-mail: epiujsag.oek@antsz.hu  

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 hivatkozni kell az al �bbi m�don: 
Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont. A k�zlem�ny c�me. Epinfo a megjelen�s �ve; a 
kiadv�ny sz �ma:oldalsz�m. (Pl.: Orsz�gos Epidemiol�giai K�zpont. 10 �ves az 
Epinfo. Epinfo 2003;1:1-3.)  

Orsz�gos tisztifőorvos:  
Prof. dr. Ungv�ry Gy�rgy 
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