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HAZAI INFORM�CI� 

MAGYARORSZ �G 2003 . �VI J�RV �NY �GYI HELYZETE (előzetes jelent�s)  

2003-ban az orsz�g j�rv�ny�gyi helyzet�nek alakul�s�t kedvező �s 
kedvezőtlen jelens�gek egyar�nt befoly�solt�k.  

Kedvezően alak�totta az epidemiol�giai helyzetet, hogy nem fordult elő
hast�fusz, parat�fusz, poliomyelitis, diphtheria, morbilli, congenitalis 
rubeola syndroma, anthrax �s brucellosis megbeteged�s. Az előző 
�vhez k�pest jelentősen cs�kkent a dysenteria, a tularemia �s a 
toxoplasmosis bejelent�sek sz�ma. 2003-ban regisztr�lt �k a legkevesebb 
shigellosis, scarlatina �s tetanus megbeteged�st a k�telező bejelent�s 
hazai elrendel�se �ta. 

A kedvezőtlen jelens�gek k�z� tartozott, hogy B�cs -Kiskun megy�ben 
egy baromfi feldolgoz� �zemben 54 megbeteged�ssel j�r�, foglalkoz�si 
expoz�ci�t k�vető ornithosis j�rv�ny alakult ki. A 9-15. h�t k�z�tt 
influenzaj�rv�ny bontakozott ki, amelyben t�bb mint 400000 szem�ly 
betegedett meg.  

Kiemel�sre �rdemes, hogy az előző �vhez viszony�tva t�bb pertussis, 
legionellosis, listeriosis, ornithosis �s kullancsencephalitis
megbeteged�st jelentettek, azonban e betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete a 
megbeteged�sek sz�m�nak emelked�se ellen�re sem minős�thető 
kedvezőtlennek.  

2003-ban elősz�r diagnosztiz�ltak haz�nkban West-Nile v�rus okozta 
encephalitis infectiosa �s meninigitis serosa megbeteged�seket. 

ENTER�LIS FERTŐZŐ BETEGS�GEK 

2003-ban 56873 enter�lis fertőző megbeteged�st jelentettek, kevesebbet, 
mint az előző �vben (60343). A megbeteged�sek 16,7%-a 
salmonellosisnak, 14,6%-a campylobacteriosisnak, 0,4%-a 
shigellosisnak bizonyult, a regisztr�lt esetek kb. k�tharmada enteritis 
infectiosa megnevez�ssel ker�lt nyilv�ntart�sba. 

2003-ban 9457 salmonellosist jelentettek, ez 12%-kal kevesebb az el őző 
�vin�l (10721), a morbidit�s 93,2%ooo volt. A fertőz�s k�vetkezt�ben hat 
beteg halt meg. A korspecifikus incidencia az előző �vihez hasonl�an 
alakult: az 1-2 �vesek, illetve a csecsemők voltak a leg�rintettebbek. A 
legmagasabb előfordul�si gyakoris�got Csongr�d, Zala �s Veszpr�m 
megy�ben regisztr�lt �k, a legalacsonyabbat Borsod-Aba�j-Zempl�n 
megy�ben. A fertőz�s k�vetkezt�ben meghalt hat beteg k�z�l �t 60 
�vesn�l idősebb volt. Az orsz�g eg�sz ter�let�n �rv�nyes�lő S.Enteritidis



dominancia kism�rt�kben cs�kkent, a 2003-ban izol�lt t�rzsek 76,4%-a 
tartozott ebbe a t�pusba. A 10359 izol�l�s 20,1%-a j�rv�nyokb�l, 79,9%-a 
sporadikus esetekből sz�rmazott.  

A campylobacteriosis bejelent�sek sz�ma (8274) 10,4%-kal cs �kkent a 
2002. �vihez k�pest, a morbidit�s 81,6%ooo-nak bizonyult. Hal�los 
kimenetelű megbeteged�st nem jelentettek. A 100000 lakosra jut� 
megbeteged�sek sz�ma Csongr�d �s Veszpr�m megy�ben kb. k�tszerese 
volt az orsz�gos �tlagnak, m�g Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben az 
orsz�gos morbidit�s fel�n�l is kisebb �rt�ket regisztr�ltak. Az esetek 
45,5%-a a hat �vesn�l fiatalabbak k�z�tt fordult elő, a morbidit�s 
maximum�t az egy �vesek k�z�tt �szlelt�k, ezt k�vette a csecsemők 
�rintetts�ge. A 2003. �vben izol�lt t�rzsek 3,9%-a a j�rv�nyokb�l, 96,1%-a 
sporadikus esetekből sz�rmazott.  

A bakteri�lis dysenteria bejelent�sek sz �ma (243) az előző �vi esetsz�m 
fel�t sem �rte el, a morbidit�s 2,4%ooo-nek felelt meg. Hal�loz�s nem 
fordult elő. A legt�bb megbeteged�s Fej�r (69) �s Győr-Moson-Sopron 
(33) megy�ben fordult elő. Vas �s Zala megy�ből nem jelentettek 
megbeteged�st. A Shigella surveillance adatai szerint 2003-ban 208 
Shigella t�rzset izol�ltak, melyek 52,4%-a S.sonnei, 47,6%-a S.flexneri
volt.  

ENTERITIS INFECTIOSA  

Az elm�lt �vhez viszony�tva nem v�ltozott l�nyegesen a bejelentett esetek 
sz�ma (38512). A morbidit�s 379,7%ooo volt. Egy beteg halt meg, a 
letalit�s 0,003%-nak bizonyult. A jelent�si fegyelem k�zigazgat�si 
ter�letenk�nt k�l�nb�ző volt, ez t�kr�ződik a ter�leti morbidit�si adatokban 
is. Az incidencia Veszpr�m megy�ben h�romszorosa, J�sz-Nagykun-
Szolnok megy�ben k�tszerese volt az orsz�gos �rt�knek, ugyanakkor 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg, Borsod-Aba�j-Zempl�n �s Hajd�-Bihar 
megy�ben az �tlag fel�n�l is alacsonyabb morbidit�st �szleltek. A kor�bbi 
�vekhez hasonl�an legjelentősebben a csecsemők �s az 1-2 �ves 
kisgyermekek voltak �rintve.  

Az előzetes adatok szerint 2003-ban az �NTSZ-nek 151 olyan 
gastroenteritis 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 
ann�l t�bb volt. A 143 k�z�ss�gi �s 8 ter�leti j�rv�nyban �sszesen 6327 
szem�ly betegedett meg.  

91 j�rv�nyban siker�lt meg�llap�tani a k�roki t�nyezőt. 86 j�rv�nyban 
igazol�dott a caliciv�rusok k�roki szerepe, n�gy rotav�rus �s egy 
adenov�rus �ltal okozott j�rv�ny is felder�t�sre ker�lt. 60 j�rv�nyban az 
etiol�gi�t nem siker�lt meg�llap�tani.  



A 151 gastroenteritis j�rv�ny k�zel fel�ben (73 j�rv�ny) a k�rokoz� 
feltehetően kontakt �ton terjedt. Tizenhat j�rv�nyban (10,5 %) volt 
val�sz�nűs�thető �lelmiszer/�tel fertőz�st k�zvet�tő szerepe. A j�rv�nyok 
kb. 40%-�ban (62 j�rv�ny) mind a fertőz�s forr�sa, mind pedig a terjed�s 
m�dja ismeretlen maradt. 

V�RUSHEPATITISEK  

2003-ban 797 akut v�rushepatitist jelentettek be, a megbeteged�sek sz�ma 
csaknem megegyezett az előző �vivel (772). A hepatitis infectiosa
diagn�zissal bejelentett esetek 69,8%-�n�l hepatitis A v�rus, 17,9%-�n�l 
hepatitis B v�rus, 3,8%-�n�l hepatitis C v�rus okozta a fertőz�st, 68 
esetben az etiol�gia tiszt�zatlan maradt. K�t beteg halt meg. 556 hepatitis 
A esetet jelentettek, melyek 66,9%-a Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ből 
sz�rmazott, az előfordul�si gyakoris�g csaknem t�zszerese volt az 
orsz�gos �tlagnak. Kilenc ter�leten 1%ooo alatti morbidit�st �szleltek.  

Az előző �vi 159 akut hepatitis B esettel szemben 2003-ban 143 esetet 
jelentettek. A megbeteged�sek 62,2%-a a 20 -39 �ves koroszt�lyban fordult 
elő. A megbeteged�sek kb. egyharmad�t Budapesten diagnosztiz�lt �k. 
Egy beteg halt meg, a letalit�s 0,7%-nak bizonyult. Az akut hepatitis C
megbeteged�sek sz�ma (30) cs�kkent az előző �vihez (42) viszony�tva. 
Valamennyi beteg felnőtt volt, hal�lesetet nem jelentettek.  

V�DŐOLT�SSAL MEGELŐZHETŐ FERTŐZŐ BETEGS�GEK  

A v�dőolt�ssal megelőzhető fertőző betegs�gek j�rv�ny�gyi helyzete 
rendk�v�l kedvező volt. Az előző �vhez hasonl�an ebben az �vben sem 
fordult elő morbilli megbeteged�s, az orsz�g poliomyelitis- �s 
diphtheria-mentes maradt. A 2002. �vi 6 megbeteged�ssel szemben 29 
pertussis fordult elő. A diagn�zist h�rom kiv�tel�vel a mikrobiol�giai 
vizsg�latok is al�t�masztott�k. A 19 csecsemő beteg k�z�l 12 olt�si koron 
aluli volt, k�t betegn�l az alapimmuniz�l�s nem fejeződ�tt be, �t beteg 
nem r�szes�lt pertussis elleni v�dőolt�sban. T�z beteg az 1-30 �vesek 
k�z�l ker�lt ki. A rubeola �s a parotitis epidemica bejelent�sek sz�ma 
alig t�rt el az előző �vitől: 47 rubeola �s 108 parotitis epidemica 
megbeteged�s maradt a nyilv�ntart�sban. A rubeola diagn�zist egy eset 
kiv�tel�vel, a mumpsz diagn�zist 86,2%-ban a klinikai t�netek alapj�n 
�llap�tott�k meg. Mind�ssze n�gy 60 �vesn�l idősebb szem�ly betegedett 
meg tetanuszban, k�z�l�k kettő meghalt. 

IDEGRENDSZERI FERTŐZŐ BETEGS�GEK 

A 2003. �vben 230 purulens meningitist jelentettek be. A meningitis 
epidemica (43) �s a pneumococcus meningitisek sz�ma (63) csaknem 



megegyezett az előző �vivel, a HiB meningitisek sz�ma (2) cs�kkent.  

A 43 meningitis epidemica diagn�zissal nyilv�ntartott beteg k�z�l h�t halt 
meg, a letalit�s 16,3%-nak bizonyult. A N.meningitidis t�rzsek k�z�tt 
�szlelt B szerocsoport dominancia az előző �vin�l is kifejezettebb volt. A 
k�rokoz� 36 esetben a B szerocsoportba, 3 esetben a C szerocsoportba 
tartozott. A legt�bb megbeteged�st Budapesten (9) �s Borsod-Aba�j-
Zempl�n megy�ben (8) �szlelt�k. A morbidit�s Borsod-Aba�j-Zempl�n 
megy�ben volt kiugr�an magas, az orsz�gos �tlag k�zel h�romszorosa. 
Pneumococcus meningitis k�vetkezt�ben 23 fő halt meg, a letalit�s 
36,5%-nak bizonyult. A meghaltak t�bb mint 80%-a a 40 �ven fel�li volt. 

V�rusok �ltal okozott idegrendszeri fertőző betegs�gekben 254 szem�ly 
betegedett meg. A meningitis serosa (109) megbeteged�sek sz�ma volt a 
legmagasabb, 72 esetet encephalitis infectiosak�nt diagnosztiz�ltak, 73 
megbeteged�s kullancsencephalitisnek bizonyult. A meningitis serosa �s 
encephalitis infectiosa diagn�zissal nyilv�ntartott 181 eset etiol�gi�j�nak 
meg�llap�t�s�ra ir�nyul� vizsg�latok sor�n 15 esetben HSV, 10 esetben 
enterov�rus, 6-6 esetben LCM illetve West-Nile v�rus k�roki szerep�t 
igazolt�k. Az esetek mintegy 80%-�ban az etiol�gia nem ismert, illetve 
nem �llnak adatok az �NTSZ v�rosi/megyei int�zeteinek rendelkez�s�re. 

72 encephalitis infectiosa megbeteged�st jelentettek, 16 esettel t�bbet, 
mint az előző �vben (56). A morbidit�s 0,7%ooo-nek felelt meg. N�gy beteg 
halt meg, a letalit�s 5,6% volt.  

A kullancsencephalitis megbeteged�sek sz�ma 21%-kal emelkedett az 
előző �vihez k�pest, a bejelentett 73 beteg k�z�l egy meghalt. A 
morbidit�s 0,7%ooo-nek bizonyult. Az előfordul�si gyakoris�g N�gr�d 
(4,1%ooo), Vas (3,0%ooo), Somogy (2,1%ooo) �s Zala (2,0%ooo) megy�kben 
volt a legmagasabb. 

ZOON�ZISOK  

Az �llatr�l emberre terjedő fertőző betegs�gek vonatkoz�s�ban kiemel�sre 
�rdemes, hogy 2003-ban nem fordult elő anthrax �s brucellosis 
megbeteged�s, cs�kkent a toxoplasmosis, �s a tularemia
megbeteged�sek sz�ma. A 2002. �vben jelentett 221 megbeteged�ssel 
szemben 2003-ban 142 toxoplasmosis ker�lt a nyilv�ntart�sba. A 
regisztr�lt tularemia esetek sz�ma (28) az el őző �vben jelentett 
megbeteged�sek (69) fel�n�l is kevesebb volt. 

A Lyme-k�r bejelent�sek sz�ma (1223) gyakorlatilag megegyezett a 2002. 
�vi esetek sz�m�val (1258), a morbidit�s 12,1%ooo-nek bizonyult. 
Kiugr�an magas, az �tlagos morbidit�s kb. h�romszoros�t �szlelt�k 
N�gr�d �s Zala megy�ben, ezt k�vette Heves megye �rintetts�ge. A 



betegek t�bb mint 80%-a felnőtt volt. 

Kedvezőtlen jelens�g, hogy az előző �vi hat ornithosis esettel szemben 
85 megbeteged�s fordult elő, a morbidit�s 0,8%ooo volt. 66 esetet B�cs-
Kiskun megy�ből jelentettek, ahol j�nius-j�lius h�napban, egy 
baromfifeldolgoz� �zemben 54 megbeteged�ssel j�r� ornithosis j�rv�ny 
zajlott le. 17 esetben igazolt�k a Chlamydia psittaci fertőz�st, 37 
betegn�l a klinikai t�netek �s az epidemiol�giai anamn�zis alapj�n 
val�sz�nűs�tett�k a diagn�zist. A dolgoz�k kacs�k v�g�sa, feldolgoz�sa 
sor�n fertőződtek. 

HIV/AIDS 

2003-ban 63 �jonnan felder�tett HIV-fertőz�tt szem�lyt jelentettek be, 
kevesebbet, mint az előző �vben (78), k�z�l�k 10 k�lf�ldi �llampolg�r volt. 
A verifik�lt HIV-fertőz�ttek k�z�l 53 f�rfi (84,1%), 10 nő (15,9%) volt. Az 
�sszes felder�tett eset 82%-a n�gy ter�letről sz�rmazott: Budapesten 39, 
Hajd�-Bihar megy�ben 5, Fej�r megy�ben 4, Pest megy�ben 4 esetet 
regisztr�ltak. A 2003-ban jelentett HIV-pozit�v szem�lyek k�z�l 34 a 
homo/biszexu�lisok, 18 a heteroszexu�lisok rizik�csoportj�ba tartozott. 10 
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 1 
val�sz�nűs�thetően intrav�n�s drogfogyaszt�s r�v�n fertőződ�tt.  

2003-ban 26 AIDS-esetet diagnosztiz�ltak, ugyanannyit, mint 2002-ben. 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 is megegyezett az előző �vivel (10). 

A 2003. �v v�g�re a Magyarorsz�gon nyilv�ntartott HIV-pozit�v szem�lyek 
kumulat�v sz�ma 1104-re emelkedett. 1986 �ta 449 szem�lyn�l 
diagnosztiz�lt�k a t�netegy�ttest, k�z�l�k 257 meghalt. 

Jelent�st �ssze�ll�totta: dr. Csoh�n �gnes oszt�lyvezető főorvos 
OEK, J�rv�ny�gyi oszt�ly 

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  



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

A 2004. m�jus 17-23. k�z�tti időszakban a bejelentett 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 a salmonellosisok sz �ma a 20.
h�thez viszony�tva 86%-kal emelkedett. A megbeteged�sek ter�leti 
megoszl�sa egyenletes volt, j�rv�nyt nem jelentettek. K�zel negyed�vel 
nőtt a campylobacteriosisok �s az enteritis infectiosa bejelent�sek 
sz�ma. Az elm�lt �vek azonos időszak�hoz k�pest a salmonellosis �s a 
campylobacteriosis j�rv�ny�gyi helyzete az emelked�s ellen�re kedvezően 
alakult. K�zel �tsz�r�s�re emelkedett a dysenteria esetek sz�ma az előző 
h�thez k�pest, de �gy sem �rte el az 1998-2002. �vek azonos időszak�t 
jellemző k�z�p�rt�ket. Az emelked�s a Szabolcs-Szatm�r-Bereg 
megy�ben lezajlott S.sonnei j�rv�nnyal magyar�zhat�. 

A h�ten n�gy gastroenteritis j�rv�nyr�l �rkezett jelent�s. Egy-egy j�rv�ny 
csal�di �sszej�vetelen, k�rh�zban, idősek otthon�ban, illetve 
oszt�lykir�ndul�son fordult el ő. A betegek sz�ma egy esetben haladta meg 
a 20 főt.  

A 20. h�ten jelentett tiszaeszl�ri S.sonnei j�rv�nyban �jabb 
megbeteged�s a jelent�s �r�s�ig nem t�rt�nt. A betegek k�rnyezet�ben 
v�gzett szűrővizsg�latok sor�n egy S.sonnei �r�tőt der�tettek fel. A 
kiteny�sztett t�rzsek f�gtipiz�l�sa folyamatban van. 

Kevesebb v�rushepatitist jelentettek, mint az előző h�ten, a j�rv�ny�gyi 
helyzet kedvezően alakult. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l tized�vel t�bb varicella �s k�zel 
harmad�val t�bb scarlatina bejelent�s ker�lt a nyilv�ntart�sba az előző 
h�thez k�pest. K�t mumpszot, n�gy rubeol�t �s egy pertussist 
regisztr�ltak. Morbilli nem fordult elő. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l nyolc purulens meningitist �s 
n�gy encephalitis infectiosa esetet diagnosztiz�ltak, k�z�l�k h�rmat 
kullancsencephalitis v�rus okozott. 

A 2004. m�jus 24-30. k�z�tti időszakban a bejelentett 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 a campylobacteriosis 
bejelent�sek sz�ma harmad�val, a salmonellosisok� m�rs�kelten 
emelkedett az előző hetihez viszony�tva. E k�t betegs�g �s a dysenteria



j�rv�ny�gyi helyzete sokkal kedvezőbb volt, mint az 1998-2002. �vek 
azonos het�ben. A regisztr�lt enteritis infectiosa megbeteged�sek sz�ma 
m�rs�kelten cs�kkent a 21. h�thez k�pest. 

A h�ten hat gastroenteritis j�rv�ny r�l �rkezett jelent�s. Az �t k�z�ss�gi 
j�rv�ny k�z�l kettő k�rh�zban, egy-egy pedig idősek otthon�ban, valamint 
lakodalom, illetve oszt�lykir�ndul�s r�sztvevői k�r�ben fordult elő. Egy 
ter�leti j�rv�ny h�rom telep�l�s oktat�si int�zm�nyeit �rintette.  

A bejelentett v�rushepatitisek sz�ma az előző heti hatr�l t�z esetre 
emelkedett, de a j�rv�ny�gyi helyzet �gy is kedvezően alakult. A t�z 
megbeteged�s kilenc ter�leten fordult el ő. 

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l m�rs�kelten t�bb varicella ker�lt a 
nyilv�ntart�sba, a scarlatina esetek sz�ma nem v�ltozott l�nyegesen az 
előző h�thez k�pest. A h�ten egy h�romhetes, oltatlan csecsemő 
pertussis megbeteged�s�nek gyan�j�r�l �rkezett jelent�s, a 
diagnosztikus vizsg�latok megkezdődtek. Hat mumpsz �s egy rubeola 
megbeteged�s gyan�ja ker�lt a nyilv�ntart�sba, morbilliről nem �rkezett 
jelent�s.  

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l �t purulens meningitis 
esetet regisztr�ltak, k�z�l�k a jelent�s �r�s�ig csup�n egy beteg 
rendelkezik laborat�riumi eredm�nnyel, liquor�b�l L.monocytogenes
teny�szett ki. Serosus meningitis-t nem regisztr�ltak. Hat encephalitis 
infectiosa esetről �rkezett jelent�s, k�z�l�k egyet a kullancsencephalitis 
v�rusa okozott. 

A Lyme-k�r esetek a sz�ma nem v�ltozott l�nyegesen az előző hetihez 
viszony�tva, a betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete kedvezőbb volt, mint az előző 
�vek azonos het�ben. A legt�bb esetet a főv�rosban �szlelt�k.  

  
  



  
  

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 (+)

 21/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.05.17 – 2004.05.23.) 

  a 21. h�ten (week) az 1 – 21. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.05.17-

2004.05.23 
2003.05.19-
2003.05.25. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - - 
Paratyphus - - - - - - 
Salmonellosis 80 136 167 1105 1561 2052 
Dysenteria 24 2 7 84 50 172 
Dyspepsia coli 1 1 3 28 31 48 
Egy�b E.coli enteritis 1 4 1 21 33 41 
Campylobacteriosis 115 97 151 1900 1769 2208 
Yersiniosis  1 2 2 39 54 59 
Enteritis infectiosa 861 818 607 13747 17031 12720 
Hepatitis infectiosa 6 13 19 296 331 507 
AIDS - 2 - 10 10 9 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - - 2 8 4 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis 1 - - 14 6 - 
Scarlatina 110 33 95 1553 855 2773 
Morbilli  - - - 2 3 5 
Rubeola 4 2 2 31 33 57 
Parotitis epidemica 2 1 4 90 97 105 
Varicella 1580 886 945 27478 22654 23724 
Mononucleosis inf. 41 32 22 573 599 546 
Legionellosis 2 1 1 33 43 15 
Meningitis purulenta 8 12 3 115 122 132 
Meningitis serosa 2 4 2 37 33 43 
Encephalitis infectiosa 4 7 2 38 37 31 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

- • 
4 

3 • 

Lyme-k�r 18 19 18 119 92 125 
Listeriosis - - - 3 2 2 
Brucellosis - - - - 1 1 
Leptospirosis - - - 7 9 23 
Tularemia 1 1 - 5 14 40 
Tetanus - - - - - 3 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 1 2 2 
Malaria* - - - 2 3 5 
Toxoplasmosis 2 2 3 57 79 111 

(+) 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: 2004.05.25



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 (+)

21/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.05.17 – 2004.05.23.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 14 - 16 52 1 33 316 11 - 5 
Baranya 3 1 12 22 1 13 33 2 - - 
B�cs-Kiskun 2 - 5 25 - 5 183 2 2 - 
B�k�s 4 - 8 62 - - 42 - 1 - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 8 1 5 20 1 8 67 - 3 1 
Csongr�d 1 - 4 49 - 1 79 1 - - 
Fej�r 2 - 5 51 - 4 84 4 - 1 
Győr-Moson-Sopron 7 - 4 22 - 3 56 3 - 2 
Hajd�-Bihar 4 2 14 49 1 4 92 1 - 1 
Heves 1 - 3 37 - - 87 1 - 1 
J�sz-Nagykun-Szolnok 4 1 1 106 - 4 25 1 - - 
Kom�rom-Esztergom 2 - 1 16 - 1 32 - - - 
N�gr�d 2 - 5 49 1 1 40 - - 2 
Pest 4 - 5 56 - 20 197 2 - 1 
Somogy 2 - 1 41 - - 42 2 - 1 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 3 19 6 49 - - 23 - - - 
Tolna 7 - 8 25 - - 40 5 - 1 
Vas 5 - 6 27 - 10 56 4 - - 
Veszpr�m 4 - 3 78 1 2 66 1 - 1 
Zala 1 - 3 25 - 1 20 1 2 1 
�sszesen (total) 80 24 115 861 6 110 1580 41 8 18 
Előző h�t (previous week) 43 5 92 665 8 82 1415 20 2 24 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.05.25



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;1:1-2.) 

Orsz�gos tisztifőorvos: 
dr. Bujdos� L�szl� 
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