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A környezet és a lakosság egészségi állapotának kapcsolata Ma-
gyarországon

Bevezetés

A társadalmi-gazdasági tevékenységből származó, antropogén eredetű környezeti változások a visszaha-
tások következtében kedvezőtlenül érinthetik a környezetet, az emberek egészségét is. Az egészség az 
életminőség semmi mással nem helyettesíthető eleme, melynek megtartása vagy helyreállítása megkülön-
böztetett figyelmet kell, hogy kapjon mind az egyén, mind a társadalom értékrendjében és cselekvésében. 
A magyar lakosság egészségi állapota kedvezőtlen képet mutat. 1 

Az emberi megbetegedések kialakulásánál, a halálozások előzményeként szerepet játszó tényezők sok-
rétűek lehetnek. A WHO definíciója szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és 
nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészség 
egyike az alapvető emberi jogoknak, hazánkban ezt az Alkotmány is megfogalmazza. Az egészség megha-
tározza az emberek életét, életminőségét éppúgy, mint a társadalom jövedelemtermelő képességét, ezért 
az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés hatékonyságának növeléséhez szükséges információk meglété-
nek, elérhetőségének jelentősége egyre jobban felértékelődik2.

A születéskor várható átlagos élettartamot befolyásolja az ország gazdasági fejlettsége, az ország kul-
turális szintje, hagyományai, hogy az ország jövedelméből mennyit fordítanak az egészség megőrzésére, 
fejlesztésére. A születéskor várható élettartam mindkét nem esetében javult az elmúlt másfél évtizedben 
Magyarországon. Ez a népesség öregedését okozta, amely az ellenálló- és alkalmazkodóképesség csökkené-
sét hozta magával, így a betegségek többségének előfordulása az életkor emelkedésével egyre gyakoribb. 
A férfiak magasabb halandósága miatt az idősebb népességben a nőtöbblet a jellemző (Fejes L.– Restyánszkiné 
jaczkó V. 2011). A halandósági kockázati tényezők között kiemelt fontosságúak – az életmód és a táplálko-
zás mellett – a környezeti ártalmak, a települési és lakókörnyezet egészségkárosító hatásai. A környezeti 
tényezők és az emberi egészség közötti ok-okozati összefüggésről számos elemzés készült, melyek alapján 
feltételezhető, hogy a halálozás okai között minimum 15%-ban felelős a szennyezett, rossz minőségű kör-
nyezet. Az OECD 2008-ban Magyarországról készített környezetpolitikai teljesítményértékelésében felhívja 
a figyelmet arra, hogy a környezet-egészségügyben jelentkező problémákat tovább súlyosbíthatja a sze-
génység, a jövedelem egyenlőtlenségek növekedése.

Érdekes tény tovább, hogy a családi kapcsolatok mennyire fontosak az egyén egészsége, jóléte szem-
pontjából. A család, a társas kapcsolatok támogatása és az egyén egészségi állapota között összefüggés 
már bizonyított. Különböző családformában élőknél különbözik az egészségi állapot és jólét, mivel más 
életmód társulhat az eltérő családi állapotokhoz. 

A környezetváltozás egészségügyi vonatkozásai

Az ember a környezetével szerves egységet alkot, melyben az egészséges szervezet a környezettel egyen-
súlyban van. Ennek az egyensúlynak a lényege, hogy az emberi szervezet a külső feltételekhez alkalmaz-
kodni képes. Az egyensúly megbomlása a környezet olyan megváltozásának következménye, amelyhez az 
ép szervezet már nem képes teljesen alkalmazkodni, az ember alkalmazkodó-képességének csökkenése 
viszont betegségek kialakulásához vezet.  Az ember és a környezet kapcsolata kétoldalú: nemcsak a szer-

1  96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
2  KSH jelenti. Gazdaság és társadalom. 2010/2. Budapest, KSH 2010. Bp.
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vezet alkalmazkodik a környezet változásaihoz, hanem az emberi tevékenység is hat a környezetre. Az em-
ber tudatosan befolyásolja, változtathatja környezetét, hogy optimális életfeltételeket teremtsen magá-
nak. Ez viszont olyan módon visszahat a környezetre, amely körforgásszerű folyamatot indít el a környezet 
és az ember között (Róna B. 1972).

Az egyén egészségi állapotát, illetve az azt befolyásoló magatartási formák összességét a genetikai 
és demográfiai adottságokon túl számos egyéb tényező alakítja. A széles körben figyelembe vett Lalonde-
jelentés3 szerint az egészséget alapvetően négy determináns határozza meg: a genetikai örökség, az élet-
mód, a környezet és az egészségügyi ellátás (DiRicziné BaRna Gy. 2010, amBRus z-né–VaRsányi T. 2011):

1. az egyén biológiai adottságai: genetikai öröklött tulajdonságok (ellenálló képesség, 
alkat), életkor, nem; öröklött megbetegedések, hajlam;

2. az egyén életmódja: feltételek, lehetőségek (szociális helyzet, anyagi tárgyi fel-
tételek), szükségletek (önmegvalósítás szükséglete, létszükségletek, érdekek, életcélok), 
indítékok (helyes belső értékrend), táplálkozás, élvezeti szerek fogyasztása, testmozgás, 
egészséget károsító (rizikófaktorok) vagy erősítő életmód;

3. környezeti tényezők, hatások:

a. természeti környezet (levegő, víz, talajszennyezés, zaj, hulladékok)

b. társadalmi környezet (kultúra, szociális támogatási rendszer stb.)

c. gazdasági feltételek (munkanélküliség, gazdasági válság, nemzeti egészségvédő progra-
mok stb.) 

4. az egészségügyi ellátás rendszere: szűrővizsgálatok, védőoltások, egészségnevelés 
stb.

Joumard, I. , C. André, C. Nicq, O. Chatal szerzők 2008-ban készítettek egy átfogó tanulmányt 23 OECD 
ország 1981–2003 közötti panel-becslése alapján. E vizsgálat az egészségtermelési függvény-megközelítés 
igen jellemző példája, ugyanakkor lehetőséget nyújt a magyarországi egészség-állapot értékelésére idő-
beli és keresztmetszeti összehasonlításban is. Az OECD tanulmányban az egészségi állapot makroszintű 
„termelési függvényét” az alábbi változókkal jellemezték:

Yit= ai + b* HCRit+c*SMOKit+d*DRINKit+e*DIETit+f*AIRPOLit+g*EDUit+h*GDPit+ hibait

Ahol: 

i ország, t idő (év)

Yit várható élettartam (vagy korai halálozás, férfiaknál, nőknél)

HCR= egy főre jutó egészségügyi forrás (egészségügyi kiadások vagy orvosok száma)

SMOK= egy főre jutó dohányfogyasztás grammban, a 15 évnél idősebb népességre

DRINK= egy főre jutó tiszta alkoholfogyasztás literben, a 15 évnél idősebb népességre

(a sör 4-5%, a bor 11-16% és az égetett szesz 40 % tiszta alkoholnak felel meg)

DIET= egy főre jutó zöldség és gyümölcs-fogyasztás, teljes népesség

AIRPOL= egy főre jutó nitrogén oxid emissziója kilogrammban

EDU= a 25 és 64 közötti lakosság aránya, akik legalább középiskolát végeztek  
(upper secondary education)

GDP= egy főre jutó GDP

3  Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter volt, 1974-ben jelent meg a róla elnevezett jelentés: A newA new 
perspective on the health of Canadians címmel címmel
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Az egyes tényezők relatív hozzájárulása a (nép)egészséghez nehezen mérhető, azzal azonban a legtöbb 
szakember egyetért, hogy közülük az életmód szerepe a leginkább domináns (amBRus z-né–VaRsányi t. 2011). 
A környezet mindazoknak a fizikai, kémiai, biológiai és társadalmi tényezők összessége, amelyek az em-
bert körülveszik. Általában a fizikai és kémiai környezet változásainak az egészségi hatásait szokták figye-
lemmel kísérni, pedig a többi tényező is éppoly jelentős. A fizikai, kémiai és biológiai hatások az anyagi, 
társadalmi helyzetünk szűrőjén keresztül érvényesülnek.

 Az egészség megromlásához illetve az egészség-egyenlőtlenségek kialakulásához vezető lehetsé-
ges okok, illetve a különböző egészséget befolyásoló tényezők szerepének tisztázásához ad segítséget a 
korábban publikált modellek és az utóbbi évek tudományos ismeretei alapján kialakított egészségmodell 
(1. ábra). A modellben a közvetlen hatást kifejtő tényezők érintik az egészségi állapotot, míg a közvetett 
tényezők csak a közvetlen hatásúakat. Az ábra szélén az egyes meghatározó tényezők legfontosabb elemei 
láthatók. A feltüntetett elemekhez könnyen kapcsolhatók a gyakorlatban elterjedten használt egészség-
mutatók és adatok (VitRai j. 2011)

A környezetváltozás egészségügyi vonatkozásai Magyarországon

Az, hogy társadalmi és környezeti tényezők döntően befolyásolják az emberek egészségét, már ősidők óta 
ismert. Az emberiség kultúrájának kezdetéig visszavezethető az az ismeret, hogy a betegségek okai rész-
ben az egyénben, részben környezetében keresendők. Hippokratész, a nyugati orvostudomány megalapí-
tója „A levegőről, vizekről és a helyekről” című írásában arról értekezik, hogy az évszakok és az időjárás 
változása, a levegő, vagy a víz kórokozó vagy éppen gyógyító hatással van az egészségre. Az egyén élet-
módja betegséghez vezethet, állították neves filozófusok, mint Plató és Rousseau, akik a gazdagok fény-
űző életvitelével magyarázták betegségeik kialakulását. A járványok terjedéséről szerzett tapasztalatok 
alapján a 14. századi arab orvosok apró részecskéknek az emberi testbe jutásával magyarázták a fekete 
himlő terjedését, és így a betegség eredetét környezeti okokra vezették vissza. A fertőző betegségeket 
okozó szabad szemmel láthatatlan részecskék mellett Galenus miazma-elmélete vált ismertté, és követ-
keztetése, hogy a betegségek elkerülhetők a személyes és környezeti higiénével. A betegségek eredetének 

1. ábra. Az egészséget befolyásoló egyéni és környezeti tényezőkre épülő 
részletes egészségmodell (Forrás: Vitrai J. 2011)
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biológiai magyarázata mellett a társadalmi-gazdasági környezet egészséget meghatározó szerepére már a 
19. század óta ismertek a tudományos bizonyítékok. Ezek igazolják például, hogy a halandóság összefügg 
az iskolázottsággal, a foglalkozással, azaz az egyén társadalmi pozíciójával és környezetével is, mint a 
lakóhely, a munkahely higiénés viszonyaival (VitRai j. 2011)

Az 1960-as évektől kezdve vizsgálták a környezeti eredetű egészségkárosodásokat. Igaz, a mért kör-
nyezeti adatok titkosak voltak, csak a válogatott, ártalmatlan értékeket publikálták. Magyarországon sós 
az 1960-as, Bakács T. az 1970-es években felhívta a figyelmet a környezeti eredetű egészségkárosodásokra. 
Utóbbi mutatta ki a rosszindulatú daganatok okozta halálozások nagyobb arányszámát Budapesten, annak 
ellenére, hogy ott a higiénés viszonyok jobbak voltak az átlagosnál. Az emberi egészség szempontjából 
ezért rendkívül fontos a környezet szerepének tisztázása a különféle betegségek kialakulásában (Dési i. 
1999). Vannak kutatók, akik a környezeti hatás szerepét közel 80%-ára teszik, mások szerint a károsító ha-
tások 10%-éárt a levegő, 20%-áért a víz és 70%-áért a táplálkozás a felelős. Az összes emberi megbetegedés 
legalább 20-25%-ában a környezeti hatás biztosan igazolható. Dohányosok esetében a nem szennyezett 
levegőjű területeken élők mortalitása 51%-a a szennyezett helyeken élőknek; a nemdohányzók esetében 
ez az arány 29%. Szennyezett levegőjű területeken 27%-kal több a légzőszervi megbetegedés, mint a tiszta 
levegőjű helyeken. Ha a levegőszennyezettség 50%-kal csökkenne, a bronchitis előfordulása és mortalitása 
25-50%-kal kevesebb lenne. Ugyanakkor valamennyi légúti betegség előfordulása és mortalitása 25%-kal 
csökkenne. A légzőszervi daganatos betegségek és halálozás esetében is hasonló az összefüggés. Váro-
sokban a tüdődaganatok prevalenciája4 kétszerese a falvakban élőknek, az ebből eredő halálozás pedig 
háromszorosa. A szennyezett levegőjű térségekben élőknél a tüdőrák incidenciája5 25-30%-kal magasabb, 
mint a tiszta levegőn élőknél. Nagyvárosokban a tüdőrák mortalitása 22%-kal magasabb, mint vidéken. Ha 
a légszennyezés 50%-kal csökkenne, a tüdőrák mortalitása 25%-kal lehetne kevesebb, az összes daganatos 
esetek száma pedig 15%-kal. A cardiovascularis betegségek és a halálozás további 20%-kal csökkenne. 

A kedvezőtlen társadalmi tényezők, a gazdasági, szociális helyzet, a kulturális elmaradottság, a kép-
zetlenség, az egészségügyi ismeretek hiánya, mint multifaktoriális okok szerepelnek az egyéni, de popu-
lációs szinten is. Lényeges felismerés az, hogy a környezeti hatások nemcsak a munkahelyen, hanem az 
ember mikrokörnyezetében, háztartásában, lakókörnyezetében egyaránt jelentkezhetnek (Dési i. 1999). 
Közvetett hatásként értékelhető a környezet károsodása miatt elmaradt pihenési (rekreációs) lehetőség 
is. A megbetegedések visszaszorítása látványos volt abban az időben, amikor bizonyos akut betegségek, az 
ún. népbetegségek (pl. tuberkolózis) jelentek meg a népesség nagy hányadában. Napjainkban a krónikus, 
nem fertőző betegségek okoznak gondot. Ezek kialakulásában lényeges szerep jut az időtényezőnek, a ri-
zikófaktornak stb., amelyek a megelőzés szempontjából nehezen kezelhetők. Az emberek közvetlenül nem 
érzékelik a rizikótényezők káros hatását, és így az egyén magatartásának alakításában, az élet- és munka-
körülmények szervezésében azok csak kismértékben érvényesülhetnek. Ez vonatkozik mind az egyén, mind 
a társadalom magatartására.

 Társadalmi szinten pedig csak feltételezések vannak arra vonatkozóan, hogy a környezetszennyező 
termelés okozta közvetlen és közvetett károk hogyan aránylanak az okozott betegségek ellátásához szük-
séges anyagiakhoz. A környezet- és a munkavédelem figyelmen kívül hagyásából eredő kártételek olyan 
nagymértékűek, hogy az elhanyagolásukkal nyert megtakarítás a beruházásoknál még rövidtávon is el-
enyésző a keletkező károkhoz viszonyítva. A pontos környezeti kárfelmérések egyik jelentős problémája a 
részletes adatok hiánya.

 Irodalmi adatok szerint a környezeti károsodásokból eredő megbetegedések száma a légzőrendszer 
betegségeinél 20-40%-ra, a mozgásszervieknél 10-20%-ra, keringési rendszer betegségeinél 20%-ra becsül-
hető. Ez összességében 6-12% lehet még akkor is, ha a többi főcsoport betegségeit minimális részesedéssel 
vesszük környezeti károsodással összefüggőnek. Az 1. táblázat adatai mutatják, hogy a környezeti elemek-
nek mekkora a szerepük a betegségek közvetítésében, illetve előidézésében.

4  Adott időpontban, illetve időszakban egy adott populációt érintő jelleg (pl. betegség) előfordulási gyakorisága
5  Az adott populációban adott időtartam alatt előforduló új esetek (pl. megbetegedés) gyakorisága
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Betegség Élelmiszer Víz Levegő
Talaj, hulla-

dék,
Zaj, rezgés

Fertőző paraziták 30 25 20 20 -
Keringési rendszer 20 10 20 - 20
Daganatok 25 10 25 - -
Emésztőszervek 30 20 5 5 -
Húgy-, ivarszervek 20 10 - - -
Idegrendszer 5 - 5 25 -
Légzőszervek - - 30 5 -
Veleszületett rendellenesség 5 5 5 - -
Anyagcsere-immunrendszer 10 10 - - -
Kültakaró, csont, izom 5 5 5 5 -

A környezetszennyezés okozta hazai egészségkárosodás nagyságát teljes körűen az 1980-as évek végén 
kezdték feltárni a magyar kutatók, mely vizsgálatokat az újabb nemzetközi eredmények is segítették. 
A magyar lakosság egészsége az ország társadalmi-gazdasági helyzetéhez mérten évtizedek óta kirívóan 
rossz. Az Európai Unióban a sereghajtók közé tartozunk szinte valamennyi egészségmutatóban. Ugyan két 
évtizede javul a magyar lakosság egészségi állapota, de még mindig messze elmarad szinte valamennyi 
egészségmutató tekintetében az Európai Unió más országaitól – azokban ugyanis gyorsabban javul az ott 
élők egészségi állapota. A betegségek gyakoribb előfordulása és a kimagasló halandóság miatt a magyarok 
rosszabb minőségű és rövidebb életre számíthatnak nemcsak a korábbi uniós országok, hanem a velünk 
együtt csatlakozott Visegrádi országokhoz viszonyítva is. A rossz egészségi helyzet és az alacsony születés-
szám eredményeképpen Magyarországon a legnagyobb a népességfogyás az EU „régi” 15 országával és a 
Visegrádi országokkal (Csehország, Lengyelország és Szlovákia) összevetve is (VitRai j. 2011).

Környezeti elemek változásainak hatása az emberi egészségre

A levegőminőség változásának hatása az emberi egészségre
A környezeti tényező közül hazánkban az egészség szempontjából a legnagyobb hatása a levegő szennye-
zettségének van. A több okra visszavezethető légúti betegségek jelentős részében a környezetszennyezés 
a kiváltó ok vagy a súlyosbító tényező (VáRkonyi t. 2000). A légszennyezést okozó anyagok száma kb. 1400-
1600. Az emberi egészségre gyakorolt hatásuk szerint a szennyezők lehetnek (anDa a.–BuRucs z.– kocsis t. 
2011):

kellemetlen légszennyezők: koncentrációjuk alacsony, és mérgezést nem okoznak, a közér-
zetünket negatívan befolyásolhatják, 

nem toxikusak, mint a CO2, amely nem tud olyan magas koncentrációban lenni a környeze-
tünkben, hogy az károsítsa egészségünket,

toxikusak: pl. a klór, CO, melyek már alacsony koncentrációban is mérgező hatásúak,

karcinogének: pl. illékony szerves vegyületek (VOC), policiklikus aromás szénhidrogének 
(PAN),

mutagénok: pl. dioxin.

A légkör összetételének, benne az antropogén szennyeződéseknek mindenki ki van téve. A levegő nagymér-
tékű szennyeződése az ipari forradalommal indult meg, Magyarországon az extenzív iparosítás időszakában 
érte el csúcspontját, és ez a szennyeződés bizonyos szennyezők esetében napjainkban is fokozódik (Dési i. 
2003). 

A levegőszennyező anyagok élettani hatásai külső és belső tényezőktől függenek. Külső tényezők: az 
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adott szennyező anyagok koncentrációja, az anyagok mérgező hatása, más szennyező anyagokkal együtt 
kifejtett hatása, ezen anyagok belégzésének gyakorisága. Belső tényezők: a szervezet általános állapota, 
érzékenysége, az adott anyaggal szemben.

Az eredmény nagyon különböző lehet: a kellemetlen, ártalmatlan bűzhatás érzékelésétől a krónikus és 
akut megbetegedéseken át a haláig terjedhet (VáRkonyi t. 2000). A levegőszennyeződés speciális környezeti 
megnyilvánulásainak néhány hatása az emberi egészségre (Dési i. 1999, 2003):

Füstköd: antropogén és meteorológiai tényezők együttes hatása által jön létre, minden eset-
ben a légszennyező anyagok extrém mértékű helyi feldúsulásával jár.

Sztratoszférikus ózonréteg ritkulása: következtében megnő a földfelszíni UV-sugárzás inten-
zitása, a rövidhullámú sugarak felszíni részaránya, hatására megnő a bőrrák és a szürkehá-
lyog gyakorisága.

Üvegházhatás növekedése: súlyos ökológiai következményeket okozhat. 

Éghajlatváltozás: befolyásolja környezetünk alakulását, közérzetünket, egészségünket, be-
tegségeink kialakulását.

Fronthatások: főként az ember vegetatív idegrendszerét befolyásolják.

Savas esők megjelenése: a talaj, vizek savasodása.

Az élővilág károsodása, egészség-károsodások: krónikus bronchitis, légcsőhurut, asztma, al-
lergia, tüdőtágulás.

Az aeroszolok biológiai hatásával akkor kell számolni, ha azok átmérője 5 µm–nél kisebb, mivel ezek jutnak 
a léghólyagokba. A levegőben számos biológiai komponens, baktérium, gomba, spóra, pollen, vírus lebeg, 
vagy varicellás betegről leváló vírusos pörkök, féregpeték, ezek az aeroplanktonok. A levegőszennyeződés 
következtében létrejövő deprimált immunrendszer, a csökkent rezisztencia is hozzájárulhat a fertőzés 
erősödéséhez és terjedéséhez. Az aeroszolok egészkárosító hatása a felső légúti és kötőhártya ingerlő 
hatására erősödik. A lentebb hatoló szemcsék pneumoconiosist� is okozhatnak, mint a városi levegőben 
fellelhető azbesztrostok. Vannak részecskék, amelyek radioaktív izotópokat vagy policiklikus szénhidro-
géneket abszorbeálhatnak, ezek daganatos megbetegedésekben játszhatnak szerepet. A nitrogén-oxidok 
károsító hatása sokrétű, pl. irritálják a nyálkahártyát, gátolják a sejtek csillómozgását, fokozott nyák-
termelést okoznak, a hízósejtek degranulációja következtében hisztamint szabadítanak fel, csökkentik 
a keringő ellenanyag termelését, károsítják a kollagénrostokat. Nedvességgel reagálva a tüdő szöveteit 
erősen roncsolja, a vérerek erős tágulását okozza. Belégzéskor a hemoglobin nitrozil-hemoglobinná alakul, 
ez methaemoglobinaemiához vezet. 

A kén-dioxid a szervezetbe szintén a légzőszerven keresztül jut be, a nyálban felhígulva az emésztő-
rendszeren keresztül kénsavként szívódik fel. Izgatja a nyálkahártyákat, idegvégződéseket, a légutakat, és 
azok gyulladásos reakcióját válthatja ki. Zavarja a fehérje-anyagcserét. A szén-monoxid a vér hemoglobin-
jához kapcsolódva, annak oxigén szállítását gátolja. A CO-szennyezés és a szív- és érbetegségek közötti ös-
szefüggés egyértelmű (Dési i. 1999). Az ózon magas koncentrációban fokozott fizikai fáradtságot, köhögést, 
a szájban, az orrban, a torokban szárazságérzést, a szem kivörösödését, könnyezését, duzzadását váltja 
ki. Növeli továbbá a fertőző betegségekkel szembeni érzékenységet is. Az idült légzőszervi betegek és az 
asztmások állapota a koncentrációjának növekedésével romlik. A koromban és a tökéletlenül elégett szén-
hidrogénekben rákkeltő anyagok okoznak problémát, mint például a policiklikus aromás szénhidrogének 
közé tartozó 3,4 benz-(A)-pirén.

A szennyezett víz hatása az ember egészségére
A víz az ember tápanyaga, sőt a tápanyagok haladási termékeinek felszívódásához, a bomlási termékek 
kiválasztásához szükséges, ezen kívül szállító közeg, és szerepe van a hőszabályozásban is (Róna B. 1972). 

6  A tüdő porbelégzéses betegsége
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Magyarországon a vízminőség romlása azért is probléma, mert a nagyobb folyók a hulladékeltávolítás he-
lyei lettek. Nemcsak a fizikai, hanem a kémiai és biológiai szennyezés aránya is nagy. Sok a nehézfém, 
műtrágya a felszíni vizekben, mely szennyező anyagok az öntisztuló folyamatokat károsítják. Az ember 
szempontjából a víz szennyezettsége a táplálkozás és élelmezés-egészségügy kérdéskörével kapcsolatos, 
mivel az élettelen és élő szennyeződések bekerülhetnek a táplálékláncba, pl. fertőzött vízzel történő 
öntözés, esetleg mérgező anyagokat tartalmazó víz, illetve belőle származó élőlények fogyasztása esetén 
(Dési i. 2003).

Az ivóvíz által közvetített fertőző megbetegedések száma az 1990-es évek második felében jelentő-
sen lecsökkent. A nitráttartalmú kútvizek csecsemőkori methaemoglobinaemiát okoznak, a nitrátok mi-
att emésztőszervi daganatok gyakoribbak. Az ivóvíz mangán és vasszegénysége, valamint a víz klórozása 
vérszegénység, míg a jódszegény ivóvíz a golyva kialakulásához vezet. Szintén golyvát eredményez a nagy 
mennyiségű fluor és az arzén strumigén� anyagok is.  A vizek keménysége befolyásolja az epe és vesekövek 
megjelenését. Klórozott szénhidrogén tartalmú víz krónikus májbetegséget, magas nátrium tartalom pe-
dig hypertóniát eredményez. A magas fluortartalom miatt 10–12 éves kor előtt a fogakon foltos fogzománc 
mutatkozik, idősebbeknél a csontokat károsítja, fokozott elmeszesedést okoz. Magas arzén tartalmú víz 
következménye bőrtünetek, lábszár bőrének barna elszíneződése, hajhullás, májduzzanat. Higanymérge-
zés az idegrendszer károsodásához vezet. Kadmium mérgezés miatt a csigolyák felritkulnak, összeroppan-
nak. Rosszindulatú daganatot okozó anyagok: benzpirén, klórozott szénhidrogének, nitrozaminok, arzén 
radioaktív izotópok stb. (DiRicziné BaRna Gy. 2010, Dési i. 1999). 

A talaj mennyiségi és minőségi változása az emberi egészség szempontjából
A talaj a bioszféra része: fontos szerepe van az éghajlat, a vízellátás és a környezeti mikroflóra kialakí-
tásában, valamint a levegő oxigén- és szén-dioxid egyensúlyának a fenntartásában. Közvetve részt vesz 
a szervezet anyagcseréjében, mivel az ember által fogyasztott növények ásványi és szerves alapanyagait 
szolgáltatja. A talaj szennyeződésének káros közegészségügyi, esetleg járványügyi következményei olyan 
esetben jelentkeznek, ha nem veszik figyelembe a talaj tulajdonságait, és olyan alakban és mennyiségben 
visznek bele hulladékot, amit már nem képes eliminálni (Róna B. 1972).

 A talajban lévő víz az emberi vízkészletek fontos forrása, a talaj ásványi anyagai az ivóvízzel, ás-
ványvizekkel és tápláléklánc során jutnak az emberhez. A talaj mikroelem (pl. jód, szelén, molibdén) ös-
szetétele jelentős negatív következményekkel jár az emberi egészségre nézve. Mikroorganizmusainak je-
lentős szerepe van a növények geokémiai ciklusaiban, az emberek táplálkozásában és egyes fertőzésekben. 
Talajszennyező anyagok az iparból, a mezőgazdaságból, a háztartásokból, a közlekedésből származnak, 
közvetlenül vagy a levegővel, vagy vízzel jutnak a talajba, ahol feldúsulásukkal lehet számolni. A szennye-
ző anyagok a talajvízbe és/vagy a felszíni vizekbe mosódhatnak. A talaj mikrobiológiai szennyezettsége 
a járványok kirobbanásában lehet szerepe. A talajban és főleg a játszóhomokban féregpete-fertőzöttség 
elsősorban a gyerekkori parasitosisok számát növeli (Dési i. 199). 

Az épített környezet változásainak társadalmi hatása
A civilizációk kialakulásával egyidőben megjelentek a civilizációs betegségek és ártalmak, amelyek ma 
már mindennapi életünket, egészségünket befolyásolják. Több mint 200 éve tartó fokozódó urbanizáció az 
ipari forradalom eredménye, melynek alakulása Magyarországon kissé megkésve, de megegyezett a XIX–XX. 
század világtendenciájával.

 A település adott természeti környezetre épül, „települ” rá. A természeti környezet paraméterei 
(klíma, időjárás, geológiai tényezők) meghatározzák az ott élő lakosságot érő környezeti hatásokat, ame-

7  Strumigén-ek azok az anyagok, melyek a jód beépülését a szervezetbe képesek megakadályozni. Jódhiányt előidézve, 
ezek az anyagok fokozott a TSH termelést provokálhatnak, mely idővel akár a pajzsmirigy megnagyobbodásához vezethet.
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lyeket a helyileg kialakult termelési módok (ipari, mezőgazdasági stb.) módosíthatnak. A zsúfolt belterü-
leti lakótelepek egészségkárosító környezeti hatásai egyre inkább közismertek, közülük több a civilizációs 
betegségek közvetlen vagy közvetett okozói, mint pl. a levegő-, a talaj-, a vízszennyezés, a környezeti 
zaj, a városi mesterséges mikro és mezoklimatikus ártalmak. A korszerűtlenül megtervezett város utcái, 
lakótelepek, az alvóvárosok kőtömegei, betonrengetegei a napsugárzás hatására felforrósodnak, a lehulló 
csapadékvíz pedig még az elpárolgás előtt eltűnik a csatornákban a zöldfelületek hiánya miatt. A hőmér-
séklet minden évszakban 1-20C-kal magasabb, a páratartalom pedig 7-10%-kal alacsonyabb, mint a hasonló 
klimatikus környezetben fekvő vidéken. A település adottságai következtében fellépő levegőszennyeződés 
káros egészségügyi hatásokat eredményez. Valamennyi településtípus a természeti környezettől történő 
elidegenedés foka szerint valamilyen jelleggel és formában, közvetlenül és közvetetten egészségkárosító 
hatású. A város, mint a településformák történelmileg „legfejlettebb” típusa, legfontosabb szerkezeti ele-
mei és ezek környezeti hatásai az alábbiak:

lakóterület: lakhely és pihenési környezet;

ipari terület: a környezet koncentrált károsítói;

forgalmi terület: környezetkárosító hatása miatt egyre inkább jelentősebbé válik, mivel 
kiterjedése egyre növekszik. A gépjárműforgalom, a szállítás, a turizmus nagyságából adó-
dóan terheli a környezetet: levegőszennyezést, zajt, balesetveszélyt, egyéb civilizációs ár-
talmakat, betegségeket idéz elő;

zöldterület: a levegő minőségét javítja, tisztítja, városképet szépít, a természeti környe-
zethez hasonlító kedvező mikro-vagy makroklimatikus jellemzőinél fogva lehetőséget bizto-
sít a lakosság pihenésére, felüdülésére;

városkörnyék: itt találhatók az üdülési, sportolásai és egyéb rekreációs kínálatok.

Az épületek az emberi lét szinte legfontosabb létesítményei, az ember élettartalmának túlnyomó részét 
„falakon belül” tölti. Az orvostudomány, a környezet-egészségtan ma már jól ismeri azokat a szindrómákat, 
amelyek a zárt terekben való tartózkodás, az ottani kémiai, fizikai, biológiai és pszichoszomatikus expo-
zíció következményei. A tünetcsoportok egyike az épülettel összefüggő megbetegedések (building related 
illness, BRI), amely félheveny jellegű tünetek olyan halmozódása, ami egy vagy több belsőtéri szennyező, 
egészségügyi határérték közeli vagy azt éppen meghaladó értékei miatt következik be. A belső téri prob-
lémák másik típusa az ún. beteg épület tünetegyüttes (sick building syndrome, SBS), ahol a szennyezők 
közül egyik mennyisége sem közelíti meg az egészségügyi határértéket, de az ilyen környezetben lakók 
diszkomfortra, fáradtságra panaszkodnak (Dési i. 1999). Főleg energiatakarékos, légkondicionált épületek 
lakóik körében kóros tüneteket váltanak ki, így fejfájást, kimerültséget, légzőszervi problémákat. Gyakran 
előidéző oknak tekintik a szigetelésben, a berendezésben és a tisztítószerekben lévő mérgező anyagokat; 
de kapcsolatba hozzák az épületben eltöltött időtartammal8 is (schuLtz Gy. 2004).

 Az épített környezet egészségi állapotra gyakorolt hatásai közül az egyes városrészekben kialakult 
nagyfokú lakósűrűség (a növényzet kiirtása, a nagyobb gépjárműforgalom, az ezt kísérő nagyobb zaj és 
szennyezettebb levegő) hozzájárul a neurózis, illetve bizonyos pszichoszomatikus betegségek (magas vér-
nyomás, fekélybetegségek) gyakoriságának növekedéséhez. Sajátos gondokat idéz elő a lakó- és rekreációs 
területek nem megfelelő térbeni elkülönítése a jelentős környezetterhelő forrásoktól (pl. iparterületektől, 
szennyvíztisztítóktól, mezőgazdasági üzemektől), a régió esetében ezek a következők:

a Pécs pellérdi vízbázis hidrogeológiai védőterületén létrehozott MOL üzemanyag-tároló 
telep, illetve az uránbánya-üzem és létesítményei, valamint a város határába az 1960-as 
években telepített erőmű;

8  A különböző fizikai és szociálpszichológiai tényezők SBS-ben játszott szerepének becslése érdekében a Torontói 
Egyetem Toronto belvárosában lévő St. George campusának három épületét vizsgálták. Az eredmények szerint az épületek lakóit 
a belső tér levegőminőségén kívül más kérdések is aggasztják: hogy nem szabályozhatják környezetüket, az épület általuk érzett 
jellege, bizonyos típusú panaszaikat nem veszik tekintetbe, és az épületben eltöltött idő. Ezek a szociálpszichológiai tényezők 
magyarázhatják a SBS fennmaradását a levegőminőséggel kapcsolatos problémák megoldása után is. 
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lakótelepek, a városok közepén átvezetett főforgalmi utak nyomvezetése (pl. a Pécs belvá-
rosában átvezető 6-os főútvonal, Kaposvár városnak határán húzódó négysávos út, a Szek-
szárdon átvezető út), gyakran megoldhatatlannak tűnő zajproblémáikkal, légszennyező ha-
tásukkal.

A települések köztisztasági tevékenységének hiányosságai is az egészségkárosító hatások között szerepel-
nek. A közterületek nem megfelelő takarítása a légszennyezést növeli. A szemétgyűjtés és szállítás problé-
mái a fertőző betegségeket terjesztő rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet. A veszélyes hulladékok 
szabálytalan gyűjtése, ártalmatlanítása a daganatos megbetegedések számának növekedését okozhatja. A 
közterületek, zöldfelületek karbantartásának, kaszálásnak hiányosságai a pollenek okozta allergiás meg-
betegedések magas számát idézi elő (koVács B. – kuRják t. 2000).

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapotát a társadalmi viszonyok döntő módon befolyásolják. A magyar társa-
dalomnak számos társadalmi feszültséggel kell szembenéznie. Legjelentősebbek ezek közül a középréteg 
elszegényedése, a munkanélküliség és a szociális helyzet szerinti társadalmi differenciálódás. A gazdasági 
és a társadalmi problémák egyik, újabb gondok forrását jelentő következménye a népesség egészségi álla-
potának ijesztő mértékű romlása. A hajszolt életmód, az egészségtelen táplálkozási szokások, az alkohol és 
a dohányzás, valamint a szennyezett környezet hatására a középkorú lakosság megbetegedési és halálozási 
adatai Európában a legrosszabbak közé tartozik (VáRkonyi t. 2000 ). 

Az uniós országokban a születéskor várható élettartam 1980-hoz képest hat évvel megemelkedett, 
2007-ben elérte a 78 évet. A 27 uniós tagállam átlagában a születéskor várható élettartam a 2005–2007 
közötti hároméves időszakban férfiak esetében 74,3 év, míg nők esetében 80,8 év volt. Franciaországban 
volt a legmagasabb a nők születéskor várható élettartama (84,4 év), míg a férfiak esetében ugyanez Svéd-
országban volt a legmagasabb (78,8 év). A születéskor várható élettartam az Európai Unióban nők esetében 
Romániában volt a legalacsonyabb (76,2 év), férfiak esetében pedig Litvániában (65,1 év). A legalacso-
nyabb és a legmagasabb születéskor várható élettartam között körülbelül nyolc év különbség van a nők és 
tizennégy év a férfiak esetében9.

KSH adatok szerint Magyarországon a születéskor várható élettartam a férfiaknál 2011-ben 70,93 (1990-
ben 65,13), míg a nőknél 78,23 év (1990-ben 73,71) volt. A három leggyakoribb halálok – a keringési 
rendszer betegségei, a daganatos megbetegedések, valamint a balesetek és öngyilkosságok – előfordulása 
nálunk 50–150%-kal gyakoribb, mint az európai átlag.

Magyarország lakosságának lélekszáma évről-évre csökken. Ennek hátterében egyrészt a születések 
alacsony száma, másrészről a korai halálozások száma, ami Magyarországon magas. A halálozások 1993 óta 
ingadozásokkal tarkított, de alapvetően csökkenő trendje javuló életkilátásokat jelez, ami az emelkedő 
várható élettartamban is kifejeződik. 2012. január 1-jén az ország lakosságának lélekszáma a 2001. évi 
népszámlálás adatainak – a születések, halálozások és a vándorlási egyenlegalapján történő – továbbve-
zetése szerint 9962 ezer fő volt. A természetes fogyás három évtizede folyamatos. 2011-ben a születések 
nagyobb mértékben csökkentek, mint a halálozások, ezért a természetes fogyás üteme némileg gyorsult. 
A halálozások száma 40 650 fővel haladta meg a születésekét– a két fő népmozgalmi esemény különbö-
zeteként –, ennyivel apadt a lakosság lélekszáma. A népességszám tényleges fogyását azonban fékezte a 
nemzetközi vándorlás pozitív egyenlege. Az ebből adódó nyereség növekedett az előző évhez képest, ez a 
szám 2011-ben 17 350 főre becsülhető. Így összességében 23,3 ezerrel kevesebben éltek Magyarországon, 
mint egy évvel korábban10.

9 Health at a Glance: Europe 2010.
10 Népmozgalom, 2011. január–december. Statisztika tükör, VI. évfolyam 17. szám.
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A leggyakoribb betegségek és halálokok

A legelterjedtebb betegségek Magyarországon:

keringési megbetegedések: az ország lakosságának közel harmada magas vérnyomással küzd, 
és 12% fölötti a koszorúér-betegségekkel, 10% a koleszterin problémákkal és 5% feletti az 
agyér-betegségekkel kezeltek aránya;

a csont-, izomrendszer és kötőszövet betegségeivel orvoshoz fordulók aránya is meghaladja 
a 10%-ot;

a cukorbetegséggel kezelteké pedig közelíti a 10%-ot. 

Az említett betegségek előfordulása folyamatosan emelkedik. A magyar lakosság egészségi állapota ros-
sznak mondható. A népesség fogy, a lakosság elöregszik. A jelenlegi állapot kialakulásához az is hozzájárult, 
hogy az emberi élet és az egészség értéke alacsony (DiRicziné BaRna Gy. 2010).  A vezető halálokok százalékos 
arányát Magyarországon a 2. ábra mutatja. 

•

•

•

Csecse-
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löttre

Halálozás főbb okok szerint

Fertőző 
és élősdi-
ek okozta 
betegsé-

gek

Dagana-
tok

Keringési 
rendszer 
betegsé-

gei

Légző-
rendsze-
re beteg-

ségei

Emésztő-
rendszer 
betegsé-

gei

Balese-
tek

Öngyil-
kosság Egyéb

1949 91,0 11801 12238 28220 11259 5913 2655 2213 31419

1960 47,6 3898 17386 45249 8933 4162 3352 2493 16052

1970 35,9 2��4 22639 64280 5843 4553 5626 3595 10887

1980 23,2 1523 27937 76923 10031 7038 7158 4809 9936

1990 14,8 963 31221 76369 ��44 9015 8760 4133 8555

2000 9,2 659 33679 68873 5168 10047 5875 3269 8031

2010 5,3 521 33076 65819 6254 7739 4301 2492 10254

2. ábra. A leggyakoribb halálokok megoszlása 2010-ben (KSH alapján szerk.: Gálosi-KoVács B.)

2. táblázat. Halálozás főbb okok szerint 1949 és 2010 között Magyarországon (Forrás: Magyar statisztikai 
évkönyv, 2010)
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Az európai országok közül Magyarországon hal meg a legtöbb ember valamilyen rosszindulatú daganatban. 
A 20 év alattiakat leggyakrabban az agy rosszindulatú daganata és a leukémia támadja meg. Már ebben 
az életkorban is veszélyeztetettebbek a fiúk, mint a lányok. 20 éves kor felett a légcső, a hörgő és a tüdő 
rosszindulatú daganata vezeti a férfiak, a mellrák a nők halálozási listáját. A légúti rosszindulatú daganatos 
betegségek halálozásában elsők vagyunk nemcsak az unióban, hanem egész Európában. A mellrák okozta 
halálozásban az ötödik helyen állunk11.

A betegségek kialakulását elősegítő kockázati tényezők vagy rizikófaktorok

A kockázati tényezők azok, amelyek növelik az egyén (vagy csoport) valamely betegségre való fogékonysá-
gát. Meglétük nem vezet mindenképpen betegséghez, de hosszabb időn át hatva növelik valamely betegség 
kialakulásának a valószínűségét (kockázatát vagy rizikóját). A rizikófaktorok jelenlétében az adott beteg-
ség gyakrabban, hiányában pedig ritkábban fordul elő. A rizikófaktorok jelenléte a betegséget megelőző 
állapotként értékelhető. A rizikófaktorok fennállása és a betegségek megjelenése között általában évek 
illetve évtizedek telnek el. Ez a hosszú időszak lehetőséget jelent a rizikófaktorok kiiktatására is, viszont 
egy bizonyos idő eltelte után már ezzel sem érhető el az egészség tökéletes helyreállítása.

Rizikófaktorok lehetnek:

1. Életmódbeli tényezők:

helytelen táplálkozás

mozgásszegény életmód

kevés pihenés és alvás

balesetveszélyes viselkedés

hosszantartó stressz - nem megfelelő stressz kezelés pl.:

tartós konfliktusok a családban (az egy éven belül létrejövő súlyos stresszhelyzetek, mint 
a közeli hozzátartozó halálesete,válás és a munkahely elvesztése szinte mindig valamilyen 
megbetegedés kialakulását eredményezi),

különböző függőségi állapotok (dohányzás, alkohol vagy drogabusus)

2. Környezeti tényezők: A külső környezet gyors változása állandó és felfokozott alkalmazkodásra 
(adaptáció) készteti az emberi szervezetet, amely erre vagy képes vagy nem képes. A természetes és 
mesterséges környezet okozta betegségek a civilizációs betegségek.

3. Genetikai tényezők: betegségekre való hajlam (cukorbetegség), öröklött betegség (vérzékenység), 
alkati tényezők stb.

4. Életkor: Bizonyos életkor felett megnő az egyes megbetegedések gyakorisága pl. 45 év felett nő a 
szív és érrendszeri, daganatos vagy krónikus megbetegedések kockázata (DiRicziné BaRna Gy. 2010).

Összegzés

Az ember és a környezete szoros kölcsönhatásban áll egymással. Az ember, ahogy birtokba vette a termé-
szetet, ahogy az egyre fejlettebb technikával átalakította a természetes tájat, hatással volt/van a környe-
zeti elemek állapotára. A társadalom a hatások megjelenését követően évtizedek múlva észlelte a káros 
folyamatokat, környezetváltozásokat. Az emberi tevékenység hatására számos helyen megváltozott a kör-
nyezet ökológiai egyensúlya. Magyarországon az elmúlt több mint fél évszázadban a környezetszennyezést 
a bányászat mellett elősegítette az ipari-bányászati térségek át nem gondolt területfejlesztési politikája, 
az előkészítetlen településfejlesztés, területrendezés, a tőkehiányos befejezetlen ipari beruházások, va-

11  Eurostat Database, 2011
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lamint az adott térségre kidolgozott környezetvédelmi stratégia, illetve annak megvalósításának hiánya.

 A környezetben zajló változások a társadalomban zajló folyamatokra is hatással vannak: a termé-
szeti környezet kizsákmányolása, a fejlesztési beruházásoknál a környezeti szempontok figyelmen kívül 
hagyása társadalmi konfliktusokat eredményez.

Bizonyított tény, hogy a környezet minősége komoly hatással van az emberek egészségi állapotára. A 
szennyezett levegő növeli a légzőszervi, szív és érrendszeri megbetegedések kockázatát, hosszabb távon 
elősegítheti a daganatos megbetegedések kialakulását és az allergiás megbetegedéseket. A magas zaj 
komoly idegrendszeri zavarokat okoz, amely áttételesen, de nagymértékben hozzájárul a szív és érrend-
szeri betegségek kialakulásához, súlyosbodásához és a stressz-hatás miatt a daganatos megbetegedések 
rizikófaktora is. A nem megfelelő minőségű ivóvíz fogyasztásának szintén jelentős az egészségügyi koc-
kázata. Azok a szennyezőanyagok, melyek táplálékainkkal kerülnek a szervezetünkbe, gyengítik immun-
rendszerünket, a veszélyesebbek közülük felhalmozódva komoly megbetegedést eredményez. A szintén 
környezeti okokra visszavezethető nyári időszakban megnövekedő UV sugárzás pedig elősegíti a bőrrák 
kialakulását12.

Adatok, tények igazolják, hogy a magyar lakosság egészsége az európai országokhoz viszonyítva lema-
radást mutat. A legtöbb egészségmutató szerint ez a lemaradás fokozódott az elmúlt két évtized alatt. 
Mind a gazdaság, mind pedig a társadalmi, egészségügyi szektor prioritásai között az első helyen kell állnia 
a lakosság egészségében hosszú évek óta tapasztalható kedvezőtlen folyamatok csökkentésének. Ennek 
felismerése különösen fontos és aktuális, mivel csakis a prioritásoknak megfelelő szakpolitikai beavatkozá-
sok kiválasztásával biztosítható, hogy a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával jelentő-
sebben javítható legyen a lakosság egészsége (VitRay j. 2011).
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