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HAZAI INFORM�CI� 

A NEMZETI DROG F�KUSZPONT JELENT�SE A 2003 . �VR ŐL – I. r�sz  

2004. janu�r 1-j�n kezdte meg műk�d�s�t a Nemzeti K�b�t�szer 
Adatgyűjtő �s Kapcsolattart� K�zpont (Nemzeti Drog F�kuszpont). A 
Nemzeti Drog F�kuszpont a K�b�t�szer �s K�b�t�szer-f�ggős�g Eur�pai 
Megfigyelő K�zpontja (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction - EMCDDA) sz�m�ra minden �vben jelent�st tesz a megelőző �v 
k�b�t�szerrel kapcsolatos �j fejlem�nyeiről �s a megfigyelhető trendekről. 
A 2004-es �ves Jelent�s a Nemzeti Drog F�kuszpont 2004. �vi 
munk�j�nak egyik legjelentősebb eredm�nye, amellyel az EMCDDA �ltal 
meghat�rozott t�m�kban �s form�ban szolg�ltat r�szletes inform�ci�kat a 
2003-as �vről.  

2004-ES �VES JELENT�S A MAGYARORSZ �GI K�B�T�SZER-HELYZETRŐL 

A Nemzeti Strat�gia �s keretei 

A Nemzeti Strat�gia megsz�let�sekor hat�lyos jogszab�lyi k�rnyezet 
hat�svizsg�lat�nak eredm�nyei befoly�solt�k a d�nt�shoz�kat a 
sz�ks�ges jogpolitikai d�nt�sek meghozatal�ban, �gy a „vissza�l�s 
k�b�t�szerrel” bűncselekm�ny t�rv�nyi t�ny�ll �s�nak 2003. �vi 
m�dos�t�s�ban. 

A legjelentősebb v�ltoz�s a „vissza�l�s k�b�t�szerrel” bűncselekm�ny 
eset�n alkalmazhat� diverzi�s lehetős�g t�rv�nyi szab�lyoz�s�nak 
m�dos�t�sa volt. A B�ntető T�rv�nyk�nyvről sz �l� 1978. �vi IV. t�rv�ny 
m�dos�t�s�nak (2003. �vi II. tv.) kihirdet�s�re 2003. janu�r 14 -�n ker�lt 
sor. Az �j rendelkez�sek 2003. m�rcius 1-j�n l�ptek hat�lyba. 

A 283. � szab�lyozza a k�b�t�szer-fogyaszt� b�ntető elj�r�si �tr�l val� 
elterelhetős�g�t. A kor�bbi szab�lyoz�s alapj�n csak a k�b�t�szer-f�ggők 
eset�ben l�tezett b�ntethetős�get megsz�ntető okk�nt a k�b�t�szer-
f�ggős�get gy�gy �t� kezel�sen val� hat h�napig tart� folyamatos 
r�szv�tel. A 2003-as m�dos�t�s kiterjesztette az elterelhetők k�r�t az 
�sszes k�b�t�szer-fogyaszt�ra, nem szabja felt�telk�nt a f�ggős�get. 
Az elterel�s int�zm�ny�ben val� r�szv�tel felt�tele, hogy a k�b�t�szer-
fogyaszt� az elsőfok� �t�let meghozatal�ig r�szes�lj �n k�b�t�szer-
f�ggős�get gy�gy�t� kezel�sben, k�b�t�szer-haszn�latot kezelő m�s 
ell�t�sban, vagy folyamatosan, legal�bb hat h�napig megelőző-
felvil�gos�t� szolg�ltat�sban vegyen r�szt.  

A B�ntető T�rv�nyk�nyv m�dos�t�s�val sz�ks�gess� v�lt az elj�r�si 
felt�telek megteremt�se is. A b�ntetőelj�r�sr�l sz�l� 1998. �vi XIX. 



t�rv�ny 222. � (2) bekezd�se (hat�lyos 2003. VII. 1-től) a 
v�delhalaszt�sr�l a Btk. 283. �-�ban meghat�rozott b�ntethetős�get 
megsz�ntető ok eset�re szab�lyozza az elj�r�st. Eszerint az �gy�sz a 
v�demel�st egy �vi időtartamra elhalaszthatja, amennyiben a k�b�t�szer-
fogyaszt� v�llalja a kezel�sen, vagy a szolg�ltat�son val� r�szv�telt. Ha a 
fogyaszt� okirattal igazolja r�szv�tel�t, azaz a v�demel�s elhalaszt�s�nak 
tartama eredm�nyesen telt el, az �gy�sz megsz�nteti az elj�r�st. A 
k�b�t�szerrel vissza�l�s eset�ben az elterel�st a t�rv�nyben 
meghat�rozott időszakon bel�l csak egy esetben lehet alkalmazni. 

Az elterelhetők k�r�nek a nem f�ggő k�b�t�szer-fogyaszt�kra val� 
kiterjeszt�se sz�ks�gess� tette a megfelelő elterel�si programok 
kibőv�t�s�t. A k�b�t�szer-f�ggős�get gy�gy �t� kezel�s mellett a 
k�b�t�szer-haszn�latot kezelő m�s ell�t�s �s a megelőző-felvil�gos�t� 
szolg�ltat�s is megjelent, mint a b�ntetőelj�r�s alternat�v�ja. Az 
Eg�szs�g�gyi, Szoci�lis, �s Csal�d�gyi Miniszt�rium (ESZCSM) valamint 
a Gyermek-, Ifj�s�gi �s Sportminiszt�rium (GYISM) 26/2003. (V. 16.) 
sz�m� egy�ttes rendelete r�szletesen szab�lyozza a v�grehajt�s 
szab�lyait.  

Megelőző-felvil�gos�t� szolg�ltat�st orsz�gosan 34 szervezet ny�jt . A 
szolg�ltat�k k�tharmada civil szervezet (alap�tv�ny, egyes�let), 
egyharmada pedig �nkorm�nyzati vagy egy�b �llami tulajdon� 
k�zint�zm�ny . A k�b�t�szer-f�ggős�get gy�gy�t� kezel�s �s a k�b�t�szer-
haszn�latot kezelő m�s ell�t�s szolg�ltat�i jellemzően az eg�szs�g�gyi 
int�zm�nyek, drogambulanci�k.  

Drogfogyaszt�s a popul�ci�ban 

A 2003-ban a felnőtt n�pess�g orsz�gos reprezentat�v mint�j�n v�gzett 
kutat�s alapj�n a megk�rdezettek 11,4%-a fogyasztott m�r �let�ben 
valamilyen tiltott drogot. Az �ves prevalencia �rt�ke 4,4%, az előző 
havi prevalencia �rt�k pedig 1,6%. Azoknak, akik �let�k sor�n haszn�ltak 
m�r valamilyen tiltott drogot, k�zel k�t�t�de az előző �vben is, 13,5%-a 
pedig az elm�lt h�napban is haszn�lt valamilyen tiltott szert. A 18 -54 �ves 
n�pess�gben a v�laszol�k 6,6%-a le�llt fogyaszt� (a megelőző �vben 
nem, de az �lete sor�n fogyasztott tiltott drogot) �s 4,3% az aktu�lis 
fogyaszt�k (a megelőző �vben fogyasztott tiltott drogot) ar�nya. A leg�lis 
szerek k�z�l legelterjedtebb az alkoholfogyaszt�s, de a 
megk�rdezettek k�zel fele (43,9%) doh�nyzott a megelőző h�napban, �s 
k�l�n�sen a nők k�z�tt elterjedt a nyugtat�k, altat�k orvosi receptre, vagy 
an�lk�l t�rt�nő fogyaszt�sa. 

A mai felnőtt n�pess�g tiltott droggal val� első tal�lkoz�sa d�ntő 
t�bbs�g�ben 25 �ves kor előtt, �tlagosan k�zel 19 �s f�l �vesen t�rt�nt. A 



valaha haszn�l�k t�bb mint fele 18 �ves vagy ann�l fiatalabb �letkorban 
pr�b�lkozott elősz�r valamilyen tiltott droggal, s minden negyedik-�t�dik 
haszn�l� m�r 16 �ves korban t�l volt az első haszn�laton. 

A szerenk�nti �let- �s �ves prevalenci�k alapj�n is a legelterjedtebb a 
kannabisz-sz�rmaz�kok fogyaszt�sa (�letprevalencia 9,8%, �ves 
prevalencia 3,9%). Az �sszes t�bbi szer előfordul�si gyakoris�ga j�val 
kisebb a felnőtt lakoss�g k�r�ben. Az �letprevalencia �rt�kek alapj�n a 
m�sodik-harmadik helyen az ecstasy, illetve az amfetamin tal�lhat�, 
melyek elterjedts�ge k�z�tt gyakorlatilag nincs k�l�nbs�g, s nem sokkal 
marad el m�g�tt�k a negyedik helyen l�vő LSD. Az �sszes t�bbi vizsg�lt 
tiltott drog �letprevalencia �rt�ke kevesebb, mint 1% (1. �bra). 

1. �bra 
A tiltott szerfogyaszt�s �letprevalencia �rt�k�nek v�ltoz�sa  

2001 �s 2003 k�z�tt a 18 -54 �ves felnőtt n�pess�g k�r�ben (%) 

 
Forr�s: Elekes Zs., Paksi B. (2003) A 18 -54 �ves felnőttek alkohol- �s egy�b 
drogfogyaszt�si szok�sai. Nem publik�lt tanulm�ny. 

A magyar lakoss�g drogfogyaszt�si szok�sair�l elmondhat�, hogy az 
�ltal�nos �s k�z�piskol�ban tanul� fiatalok k�r�ben a kilencvenes �vek 
k�zep�től kezdődően a tiltott szerfogyaszt�s hat�rozott, b�r elt�rő 
intenzit�s� n�veked�st mutat. 2003-ban a budapesti 8-9-10. �vfolyamon 
tanul� fiatalok k�r�ben v�gzett kutat�s eredm�nyei alapj�n a megk�rdezett 
fiatalok 24,7%-a fogyasztott m�r �let�ben valamilyen tiltott drogot. Az �ves 
prevalencia �rt�k 18,6% �s a havi prevalencia �rt�k is meghaladja a 10%-
ot. Ugyanakkor a drogot pr�b�l�, iskol�ban tanul� fiatalok t�bbs�ge ma is 
elsősorban pr�b�lkoz� vagy alkalmi fogyaszt�. 

Valamennyi kutat�s a kannabisz-f�l�k dominanci�ja mellett a 
vissza�l�sszerű gy�gyszerfogyaszt�s elterjedts�g�t hangs�lyozza, 



k�l�n�sen a l�nyok k�r�ben. Az elm�lt �vek adatai azt is mutatj�k, hogy 
az első tiltott szer kipr�b�l�s�nak �letkora egyre kor�bbra tevődik (14-
15 �ves korban). A vizsg�latok szerint a tiltott szerek �ves prevalencia 
�rt�kei az �letkor előrehaladt�val n�vekednek �s a legnagyobb 
prevalencia �rt�keket a 18-24 �ves korcsoportokban, illetve az egyetemi 
hallgat�k k�r�ben tal�ljuk. 

A tiltott szerekkel �s fogyaszt�ikkal szembeni attitűd�kre vonatkoz� adatok 
v�ltozatlanul a magyar t�rsadalom csek�ly t�j�kozotts�g�t �s el �t�lő 
attitűdj�t fejezik ki. 

Prevenci� 

2003-ban tov�bb folytat�dott az a t�bb �ven �t�velő kutat�si projekt, 
melynek c�lja a prevenci�s programok �tfog� monitoroz�sa �s �rt�kel�se. 
A program keret�ben egy, valamennyi iskolai popul�ci�t megc�lz� 
prevenci�s programra kiterjedő kataszter ker�lt �ssze�ll �t�sra, mely 
megfelel az EDDRA (European Drug Demand Reduction Agency –
K�b�t�szer-kereslet Cs�kkent�s�t C�lz� Int�zked�sek Inform�ci�s 
Rendszere) adatgyűjt�si szempontrendszer�nek. A 136 szervezet 
�sszesen 280, iskolai drog-prevenci�val foglalkoz� programot műk�dtet. A 
programok 60%-a k�zvetlen�l a di�kokkal, 40%-uk pedig pedag�gus, vagy 
kort�rsk�pz�ssel foglalkozik. A 6-18 �ves di�kok k�z�l �vente k�r�lbel�l 
minden negyedik gyerek vesz r�szt valamilyen drog-prevenci�s 
programban. 

A pedag�gus tov�bbk�pző programok 60%-ban „csak” a 
pedag�gusok/szakemberek probl�ma ir�nti �rz�keny�t�s�t tűzik ki c�lul, 
40%-ban pedig azt, hogy a kik�pzett pedag�gusok a di�kok k�r�ben 
programszerűen fejtsenek ki prevenci�s munk�t. A legt�bb 
pedag�gusk�pző program a k�z�piskolai tan�rok sz�m�ra k�n�lja 
szolg�ltat�s�t (48 program). Az egyik legjelentősebb drog-prevenci�s 
t�rgy� tan�rtov�bbk�pz�s az iskolai drog�gyi koordin�tork�pz�s. A 
k�pz�st az Oktat�si Miniszt�rium �s a KKB t�mogatja, �gy a k�pz�sen val� 
r�szv�tel a pedag�gusoknak ingyenes. A drog�gyi koordin�torral 
rendelkező iskol�k ar�nya az �sszes iskol�hoz k�pest a k�vetkező k�pet 
mutatja megy�nk�nt (2. �bra). 

2. �bra 
A drog�gyi koordin�torok sz �mar�ny�nak alakul�sa  

megy�nk�nt 2003-ban  



 
Forr�s: K�zoktat�s-fejleszt�si �s Pedag�gus-tov�bbk�pz �si Kht. 

Az iskolai kereteken k�v�l foly� prevenci�s tev�kenys�gről nem �llnak 
rendelkez�sre hasonl� r�szletess�gű adatok. Az orsz�gban mintegy 121 
szervezet foglalkozik iskol�n k�v�li prevenci�s programok 
szervez�s�vel. A munkahelyi prevenci�s tev�kenys�g 2003-ban k�r�lbel�l 
20 ezer munkav�llal�t �rintett. 

A kutat�si adatok egy�rtelműen bizony�tj �k, hogy az ifj�s�g �ltal l�togatott 
szabadidő elt�lt�si sz �nterek – a zen�s-t�ncos sz�rakoz�helyek, a nagy 
bev�s�rl�k�zpontok, valamint a Sziget Fesztiv�l – l�togat�inak illeg�lis 
szerhaszn�lata az �tlag ifj�s�gi popul�ci�hoz k�pest magasabb �rt�kekkel 
jellemezhető. Ez is indokolja, hogy ezeken a sz �ntereken speci�lis 
prevenci�s szolg�ltat�sok �lljanak rendelkez�sre.  

Magyarorsz�gon 3 szervezet (K�k Pont Party Service, a p�csi Buliseg�ly, 
Agria Party service) ny�jt prevenci�s �s �rtalomcs�kkentő szolg�ltat�st 
sz�rakoz�helyeken. 

T�j�koztat�st adta: Varga Orsolya koordin�tor 
OEK, a Nemzeti Drog F�kuszpont munkat�rsa 

Szerkesztős�gi megjegyz�s: Az �sszefoglal�ban id�zett adatok forr�sa a 2004-es 
�ves Jelent�s, melynek teljes sz�vege megtal�lhat� az Ifj�s�gi, Csal�d�gyi, 
Szoci�lis �s Es�lyegyenlős�gi Miniszt�rium honlapj�n (www.icsszem.hu). 
Nemsok�ra el�rhető lesz a Nemzeti Drog F�kuszpont honlapja, ahol az �ves 
Jelent�sen k�v�l m�g sok hasznos inform�ci�t tal�lhatnak majd az �rdeklődők a 
magyarorsz�gi �s a nemzetk�zi k�b�t�szer-helyzetről (www.drogfokuszpont.hu). 
2004 november�ben jelent meg elősz�r a Nemzeti Drog F�kuszpont H�rlevele, mely 



havi rendszeress�ggel jelenik meg �s t�j�koztat�st ad az aktualit�sokr�l, 
eredm�nyekről valamint a Nemzeti Drog F�kuszpont munk�j�r�l. A H�rlev�l 
megrendelhető D�m�t�r Di�na irodavezetőn�l a domotord@oek.antsz.hu c�men, vagy 
postai �ton (1097 Budapest, Gy�li �t 2-6. c�men. 



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

A 2004. november 29. �s december 5. k�z�tti időszakban a bejelentett 
fertőző megbeteged�sekre vonatkoz� adatok 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 salmonellosis esetek sz�ma 
negyed�vel cs�kkent az előző hetihez k�pest. A salmonellosis �s a 
campylobacteriosis bejelent�sek sz �ma kb. harmad�val, az enteritis 
infectiosa bejelent�sek� k�tharmad�val haladta meg az 1998-2002. �vek 
azonos het�t jellemző k�z�p�rt�ket. Az enteritis infectiosa esetek k�zel 
40%-a Csongr�d, J�sz -Nagykun-Szolnok �s Veszpr�m megy�ben fordult 
elő. 

A h�ten egy gastroenteritis j�rv�ny r�l �rkezett jelent�s.  

A v�rushepatitis bejelent�sek sz�ma alig a fele volt az előző hetinek, a 
szindr�ma ritk�bban fordult elő, mint az előző �vek megfelelő 
időszak�ban. A kilenc esetet hat ter�leten �szlelt�k.  

A l�g�ti fertőző betegs�gek k�z�l a scarlatina esetek sz �ma harmad�val 
emelkedett a 48. hetihez k�pest, az esetek fele a főv�rosban, Pest �s 
Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben fordult elő. A betegs�g j�rv�ny�gyi 
helyzete kedvezőtlenebb volt, mint a kor�bbi �vek azonos időszak�ban. A 
heti adatokat tekintve a varicella epidemiol�giai helyzete igen kedvezően 
alakult, a megbeteged�seket a legnagyobb sz �mban Budapesten, Pest, 
Hajd�-Bihar �s Borsod-Aba�j-Zempl�n megy�ben diagnosztiz�lt �k. 
Morbillit �s pertussist nem jelentettek, a rubeola �s a mumpsz alacsony 
sz�mban fordult elő. 

Az idegrendszeri fertőző betegs�gek k�z�l a meningitisek sz�ma nem 
v�ltozott l�nyegesen sem az előző hetihez k�pest, sem az 1998-2002. 
�vek azonos het�t jellemző k�z�p�rt�khez viszony�tva. A h�ten regisztr�lt 
encephalitis infectiosa k�z�l egyet kullancsencephalitis v�rus okozott, 
a t�bbi esetben az etiol�gia m�g ismeretlen.  

A Lyme-k�r esetek sz�ma tov�bb cs�kkent az előző hetekhez viszony�tva, 
a betegs�g j�rv�ny�gyi helyzete nem t�rt el l�nyegesen a kor�bbi �vek 
megfelelő időszak��t�l.  

  
  



  
  

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

A t�rgyh�ten r�gz�tett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Cases of notified communicable diseases recorded current week in Hungary 

(+)

 49/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.11.29 – 2004.12.05.) 

  a 49. h�ten (week) az 1 – 49. h�ten (week) 
Betegs�g 
Disease 2004.11.29-

2004.12.05. 
2003.12.01-
2003.12.07. 

Medi�n 
1998-
2002 

2004. 2003. 
Medi�n 
1998-
2002 

Typhus abdominalis - - - - - 1 
Paratyphus - - - - - 1 
Salmonellosis 160 85 116 4978 6415 8245 
Dysenteria 1 1 10 149 136 385 
Dyspepsia coli 1 - 3 51 79 120 
Egy�b E.coli enteritis 2 1 2 49 72 87 
Campylobacteriosis 165 127 131 5830 5392 5912 
Yersiniosis  1 - 2 55 75 90 
Enteritis infectiosa 978 735 588 34376 38940 33281 
Hepatitis infectiosa 9 29 16 785 899 951 
AIDS - 2 1 13 25 24 
Poliomyelitis - - - - - - 
Acut flaccid paralysis - - - 14 15 12 
Diphtheria - - - - - - 
Pertussis - - - 39 19 1 
Scarlatina 130 53 109 2805 1700 4698 
Morbilli  - - - 2 3 8 
Rubeola 2 2 3 55 77 125 
Parotitis epidemica 6 4 7 182 185 264 
Varicella 812 942 1084 43886 33407 35499 
Mononucleosis inf. 29 31 25 1373 1375 1254 
Legionellosis - 1 - 71 116 34 
Meningitis purulenta 3 2 5 227 236 236 
Meningitis serosa 3 1 2 109 129 147 
Encephalitis infectiosa 12 2 1 176 120 109 
Creutzfeldt-J.-
betegs�g - 

- • 
8 

10 • 

Lyme-k�r 11 13 10 1130 1145 1027 
Listeriosis - 1 - 8 8 5 
Brucellosis - - - - 1 3 
Leptospirosis - 1 1 34 33 68 
Tularemia - - 1 21 37 85 
Tetanus - - - 1 5 11 
V�rusos haemorrh. l�z - - - 5 4 6 
Malaria* - - 1 5 8 14 
Toxoplasmosis 3 4 6 107 149 231 

(+) 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: 2004.12.07



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

A t�rgyh�ten r�gz�tett fertőző megbeteged�sek Magyarorsz�gon (+)
Cases of notified communicable diseases recorded current week in Hungary (+)

49/2004.sz.heti jelent�s (weekly report) (2004.11.29 – 2004.12.05.) 

Ter�let 
Territory 

Salmonel-
losis 

Dysenteria Campylo-
bacteriosis 

Enteritis 
infectiosa 

Hepatitis 
infectiosa 

Scarlatina Varicella Mononucl. 
infectiosa 

Meningitis 
purulenta 

Lyme-k�r 

Budapest 34 - 37 67 2 38 71 8 - - 
Baranya 3 - 5 60 - 2 39 - - - 
B�cs-Kiskun 9 - 4 23 2 4 12 1 - 1 
B�k�s 1 - 3 37 1 5 79 2 - - 
Borsod-Aba�j-Zempl�n 3 - 1 34 1 10 85 - 1 - 
Csongr�d 12 - 19 97 - 5 21 - - - 
Fej�r 12 - 5 76 - 7 50 3 1 - 
Győr-Moson-Sopron 5 - 16 22 - 8 31 - - - 
Hajd�-Bihar 7 - 9 9 - 2 71 1 - 1 
Heves 15 - 2 56 1 1 16 1 - 1 
J�sz-Nagykun-Szolnok 3 - 3 144 - 5 51 2 - - 
Kom�rom-Esztergom 3 - 2 23 - 5 19 3 1 1 
N�gr�d 2 - 2 23 - 4 15 - - - 
Pest 11 - 13 49 2 20 84 1 - 2 
Somogy 2 - - 53 - 3 49 - - - 
Szabolcs-Szatm�r-Bereg 6 - 12 12 - - 29 - - - 
Tolna 2 - 6 36 - - 9 - - - 
Vas 23 - 10 11 - 5 18 2 - 4 
Veszpr�m 7 1 12 129 - 3 23 4 - - 
Zala - - 4 17 - 3 40 1 - 1 
�sszesen (total) 160 1 165 978 9 130 812 29 3 11 
Előző h�t (previous week) 215 - 163 1055 23 100 788 32 4 15 

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

 A statisztika k�sz�t�s ideje: 2004.12.07



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: 
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