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Tematikus cikkválogatás a társadalomtudomány területéről 
 
 

Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2017-2018 lapszámaiból a társadalomtudomány  

területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza. 

 

A Szociális Jogok Európai Pilléréről  

[On European Pillar of Social Rights] 

Andor Csaba 

Kábítószer-probléma Magyarországon az elmúlt 10 évben 

[Drug problems in Hungary in the last 10 years] 

Nyírády Adrienn 

Kísérlet az egészség fogalmának újradefiniálására. A Meikirch modell  

[A new approach to define health. The Meikirch model] 

Csizmadia Péter 

Hogyan kellene az egészségkultúrát megváltoztatni? - cikkismertetés  

[How should we change the culture of health? -paper review] 

Vitrai József 

A nem fertőző betegségek: definíció újratöltve  

[Non-communicable diseases: definition reloaded] 

Nem fertőző betegségek versus társadalmi hatásokhoz kapcsolódó betegségek elnevezés  

[Non-communicable diseases versus socially transmitted conditions term] 

Vokó Zoltán 

Kábítószer-probléma Magyarországon az elmúlt 10 évben  

[Drug problems in Hungary in the last 10 years] 

Nyírády Adrienn 

Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei I. ̶ Felnőtt felmérés  

[Results of the Health Communication Survey I. – Adult Survey] 

Balku Eszter, Vitrai József 

Testi és társadalmi nem, szexuális orientáció 

[Body and gender identity, sexual orientation] 

Vitrai Sára 

Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei II. – Iskolai felmérés 

[Results of the School Health Communication Survey I. – Student Survey] 

Zsiros Emese, Balku Eszter, Vitrai József 

Hálózatkutatás a népegészségügy területén - áttekintő közlemény 

[Network analysis in the field of public health - review] 

Varsányi Péter, Vokó Zoltán 

Az egészségegyenlőtlenségek csökkentésének nehézségei 

[Problems in reducing health inequalities] 

Csizmadia Péter 
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http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=214
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=240
http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=12&path%5B%5D=pdf
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http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=70
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http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=138
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Hogyan befolyásolja a kultúra az egészséget és a jóllétet? I. rész: Az egészség kulturális beágyazottsága 

[How does culture affect health and well-being? Part I: Cultural Contexts of Health and Well-being] 

Vitrai József 

Miért van szükségünk közösségalapú egészségfejlesztésre? 

[Why do we need community-based health promotion?] 

Benyó Béla 

Everett Rogers innovációs elmélete és annak felhasználási lehetőségei az egészségfejlesztésben 

[The Diffusion of Innovations theory and its relevance to health promotion] 

Csizmadia Péter 

Hazai egészség-pillanatkép, 2017 

[Hungarian health at a glance, 2017] 

Vitrai József, Bakacs Márta, Varsányi Péter 

Hogyan fejlesszük egy ország egészségkultúráját? A RAND Corporation jelentésének ismertetése 

[Building a National Culture of Health. Review of the RAND Corporation report] 

Kaposvári Csilla, Vitrai József 
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