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„Semmelweis Terv az egészségügy megmentésére” - 
a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosa Irodájának szakmai javaslatai 

 
Magyarországon az elmúlt években több kísérlet is történt az egészségügy reformjára, valódi 
eredményt azonban egyik sem tudott elérni. Az egészségügy súlyos anyagi nehézségek között 
mőködik, a kórházak adósságai egyre súlyosabb mértéket öltenek, az ellátás színvonala nem 
felel meg a betegek jogos elvárásainak, de a szőkös lehetıségek miatt az egészségügyi 
dolgozók legjobb tudásának sem. 
 
A Jövı Nemzedékekért viselt felelısségünk újra és újra eszünkbe kell juttassa, hogy 
társadalmunk legsúlyosabb problémáit csak hosszú távú, holisztikus szemlélető, és 
fenntartható megoldásokkal tudjuk érdemben kezelni. 
 
A fenntarthatóság alatt azonban nem érthetünk pusztán gazdasági stabilitást, sıt, elsısorban 
nem ezt kell értenünk alatta, bár a köznyelv egyre inkább erre a másodlagos fontosságú 
jelentésére szőkíti le. Nem téveszthetjük szem elıl azt a célt, amit az egészségügyi ellátó 
rendszer, mint eszköz szolgál: az emberek testi-lelki egészségét1 és lehetıségét a boldogságra. 
Az egészségügy akkor lesz fenntartható, ha korlátok között tudja tartani az erıforrás-
felhasználását és a rá nehezedı társadalmi igényt egyaránt. Valójában e két feltétel teljesülése 
után nyílik meg az út a fejlıdés felé. Ezt a kettıs célt leginkább azzal tudja elérni, ha a 
betegségek megelızésére összpontosít, hiszen ez mind a betegek jóléte, mind anyagi 
szempontból a legjobbnak tőnı út. 
 
Társadalmunk morbiditási mutatói folyamatosan romlanak, az önkárosító magatartásformák 
és a környezetszennyezés egyre súlyosabb hatással vannak az emberek egészségére, különös 
tekintettel a gyerekekre.2 
 
Javaslataink azokat a legfontosabb pontokat foglalják össze, amelyeket a megelızı 
egészségügy, különös tekintettel a környezeti ártalmak területén szükséges volna az 
egészségügy újjáalakításának stratégiájába beépíteni. Az ilyen intézkedések elsısorban az 
emberek jólétét szolgálnák, de fontos hatásuk az egészségügy költséghatékonyságának 
javítása és az, hogy mindezek mellett a természetben élı más élılények egészségét és 
életlehetıségeit (s ezzel a társadalom ökológiai létalapjait) is javítják. 
 
Környezeti okok állnak a vezetı halálokok számottevı része mögött 
A WHO szerint Európában a halálozások 18%-a köthetı közvetlenül valamilyen környezeti 
okhoz, és jól tervezett környezetegészségügyi intézkedésekkel akár 20%-al csökkenthetı a 
morbiditás. A fiatalok körében a megbetegedések akár egyharmada lehet környezeti eredető, 
az okok közül kiemelkedı a kül- és beltéri levegıszennyezés, és a vízszennyezés.3 

                                                 
1 Alkotmány 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabbszintő testi és 
lelki egészséghez.. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az 
orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes 
környezet védelmével valósítja meg. 
2 Forrás: KSH. Sok példa közül az Asthma bronchiale elıfordulását említenénk, amely 10 év alatt duplájára 
emelkedett a gyermekek körében 
3 WHO: The European Health Report 2009 (p. 31. Environment and Health) 
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Közismert tény, hogy Magyarországon illetve a nyugati világban a szív-érrendszeri, valamint 
a daganatos betegségek vezetik a halálozási okok listáit.4 Ezek a betegségek nem csak 
gyakoriak, de hosszú lefolyásuk miatt jelentıs szenvedést okoznak a betegnek és családjának, 
nagy terhet jelentenek az egészségügyi rendszernek. A fent idézett WHO statisztikákat látva 
bátran kijelenthetjük, hogy több más tényezı mellett, ezeknek a betegségeknek igen lényeges 
okozói a környezetszennyezésbıl és a nem fenntartható életmódból eredı ártalmak. 

„Kezdeményezzük egy „társadalmi szerzıdés” megkötését, amely a gazdaság 
jövedelemtermelı képességéhez igazodóan határozza meg az egészségügyi ellátásra fordított 
közpénzeket” (6. oldal) 

A megelızés olcsóbb 
A Semmelweis terv megközelítése döntıen gazdasági és szervezet-irányítási jellegő. A 
jelenlegi viszonyok között nem meglepı, hogy elsısorban a pénzügyi mőködıképesség 
helyreállítását célozza, azonban hosszútávon ez nem lehet cél, csupán eszköz. Ahogy a 
szerzık is írják, az egészségügy valódi változtatásai olyan hosszú idıt igényelnek, ami csak 
több kormányzati cikluson keresztül valósítható meg. Ezzel mélyen egyetértve hozzá kell 
tenni, hogy ilyen idıtávban az egészségmegırzés gazdasági hatásai is jelentkeznének az 
ellátórendszerben, felerısítve a stabilabb, racionálisabb pénzügyi politika remélt eredményeit. 
Ez a hatás még erısebb, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a krónikus és fıleg a 
daganatos betegségek terápiája még enyhébb lefolyású esetekben is nagyságrendekkel 
drágább, mint a megelızés, nem beszélve arról, hogy így az emberek jólléte, 
munkaképessége, családi élete sem szenved csorbát. A mai szőkös pénzügyi körülmények 
között tehát különösen sok érv szól amellett, hogy a gazdasági kiigazítások elsı és 
legfontosabb lépése legyen a megelızés. 
 
A növekedés nem lehet vezérelv 
A fentiek miatt azt javasoljuk, hogy azt a célt, hogy a gazdaság növekedésével párhuzamosan 
emelkedjenek az egészségügyi kiadások, az egészségügy voltaképpeni végcéljához közelebb 
álló, egészség-központúbb alapelvekkel és hozzájuk tartozó indikátorokkal helyettesítsük. 
A magyar népesség stagnáló - enyhén csökkenı létszáma mellett a növekvı egészségügyi 
kiadások nagyon sokféle mőködést és igénybevételt takarhatnak. Félı, hogy a (kétségkívül 
szükséges) eszközök, azaz a költségvetési forrás célkitőzéssé emelése egy pazarlóbb és 
túlontúl technokrata rendszert eredményezne, de hasonló gazdasági képet mutatna a 
morbiditási statisztikák további romlása is. 
Fontos megemlíteni azt a világszerte egyre inkább hangsúlyozott tényt,5 hogy a gazdasági 
növekedés nem jó indikátora a társadalom fejlıdésének. Ez a tétel az egészségügyre 
fokozottan igaz, hiszen egy ideálisan fejlett társadalomban a betegek száma egyre csökkenne, 
a hozzájuk kapcsolódó kiadásokkal együtt (s ez utóbbi GDP-csökkentı). Ugyanakkor a ma 
uralkodó gazdasági paradigma egyik legkomolyabb káros mellékhatása, hogy a növekedés 
gyakran az ember testi-lelki egészsége árán valósul meg.6, 7 

 „Kezdeményezzük, hogy az egészségkárosítást okozó társadalmi döntések negatív hatásait 
számszerősítsük és ezt az összeget a tevékenységhez kötıdı forrásokból az egészségügybe 
csoportosítsuk át. Általában minden olyan társadalmi döntés, amely az egészségügy forrásait 

                                                 
4 KSH: A fenntartható fejlıdés indikátorai Magyarországon 2008 (p. 117.) 
5 http://www.beyond-gdp.eu 
6 Stiglitz, Sen, Fitoussi: Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 
Progress 2008 
7 A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának beszámolója 2008-2009, (p. 263.) 
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csökkenti, vagy új feladatot ad, a döntésnek megfelelı források átcsoportosításával járjon 
együtt.” (6. oldal) 

Az egészségkárosító társadalmi-gazdasági tevékenységek adóztatásával egyetértünk,8 azt 
fontos elırelépésnek tartjuk. Hozzáfőzzük azonban, hogy erre az adónemre elsısorban nem 
bevételforrásként kell tekintenünk, hanem szabályozóként, melynek célja az adott 
tevékenység minél gyorsabb visszaszorítása, és csak másodsorban kárenyhítés. Emiatt az adó 
olyan mértékő kell legyen, ami már számottevıen korlátozza, vagy kevésbé káros útra tereli 
ezeket, még akkor is, ha ez a siker az állam oldalán bevételcsökkenést is jelent. Ezeknek az 
intézkedéseknek is érezhetı lenne - hosszabb távon - a gazdasági haszna, mivel a terápiás 
kiadások is csökkennek majd. 
Ezzel nem azt vitatjuk, hogy az egészségügynek több pénzre van szüksége, csak arra 
szeretnénk rámutatni, hogy ha csupán a finanszírozási keret bıvítése jelenik meg az 
externáliák internalizálásának célként, az sokkal kevésbé szolgálja a betegeket (sıt akár 
ellenük is hathat), mint ha a rendszer valódi céljainak teljesüléséhez – azaz a népegészségügyi 
helyzet javulásához rendeljük a források elosztását. 

 „A Magyar Nemzeti Bank elemzıi által készített tanulmány szerint 2007-ben, a nettó 
költségvetési pozíciót tekintve, az egészségügyi közkiadások aránya a GDP-n belül 2,1% 
ponttal (azaz több mint 500 milliárd forinttal) alacsonyabb, mint a másik három visegrádi 
ország átlaga (P. Kiss, Szemere, 2009).” (10. oldal) 

Amikor az egészségügy eddigi és jövıbeni költségvetését vizsgáljuk, nem feltétlenül 
célravezetı a kiadásokat a hazai GDP-hez, vagy a környezı országok hasonló számaihoz 
viszonyítani. Ez a fajta összehasonlítás nem a valódi célokat vizsgálja, beteg-központúság 
(egészség-központúság) helyett gazdaság-központúvá teszi a gondolkodást. 
A rendszer finanszírozásának és mőködésének elégségességét a szervezési és gazdasági 
egyensúly mellett elsısorban a társadalom egészségi állapotának jellemzésével kellene 
nyomon követni, hiszen az ideális állapot egy költséghatékony, mert csökkenı betegszámú 
rendszer lenne. Tehát az egészségügy teljesítményértékeléséhez egy biológiai, környezeti és 
szociálpolitikai mutatókon alapuló indikátorrendszert kellene létrehozni. Egy ilyen rendszer 
egyszerre szolgálná a gazdasági, a társadalmi és a környezeti érdekeket. 

 „A szükségletalapú hozzáférés biztosításának egyik meghatározó feltétele a fizetési képesség 
különbségeibıl származó igénybevételi korlátok, valamint a jelentıs egészségügyi kiadások 
elszegényítı hatásának felszámolása. Ebbıl következıen cél, hogy az ellátások döntı 
többségének költségeit ne az igénybevételnek, hanem a fizetési képességnek megfelelıen 
viseljék az emberek (szolidaritás alapú forrásteremtés).” (7. oldal) 

Méltányosság a szegény társadalmi rétegek felé 
Való igaz, hogy a legszegényebb társadalmi csoportoknak jelentik a legnagyobb terhet a 
gyógyulással járó költségek. Nem csak azért, mert a jövedelmüknek arányosan nagyobb részét 
teszik ki az egyes kiadások, hanem a betegségeknek való fokozott kitettség miatt is. Az ı 
felzárkóztatásukkal kapcsolatban igen fontos az a tény, hogy sok esetben a legelmaradottabb 
térségek természeti sokszínősége, ökológiai állapota a legjobb,9 így ezeken a vidékeken 

                                                 
8 A társadalmi-gazdasági tevékenységek externáliáinak, az el-nem-számolt hatásainak internalizálása egy rég 
várt, és különösen üdvözlendı javaslat. Mélyen egyetértünk azzal a szemlélettel, hogy ki-ki vállalja az (anyagi) 
felelısséget minden tevékenységének minden, másokra hárított hátrányos következményéért, különösen akkor, 
ha az sokak egészségét, életminıségét érinti. 
9 Leghátronyosabb Helyzető Kistérségek Natura 2000 lefedettsége - Magyar Madártani Egyesület az NFÜ 
részére – kézirat 2009 
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elvileg az átlagosnál jobbak az adottságok egy kifejezetten egészséges környezet 
kialakításához és fenntartásához. 
Egészen biztos, hogy ezeken a társadalmi csoportokon csak egy integrált környezeti- 
szociális-népegészségügyi intézkedéssorozattal lehet érdemben segíteni, ezen az úton viszont 
komoly eredmények várhatók. Érdemes megismételni, hogy a WHO hivatkozott jelentése a 
levegıszennyezés mellett az ivóvíz nem megfelelı tisztaságát és a higiénés viszonyokat 
nevezi meg további fı környezeti kockázatként. Ezek a problémák ezeken a területeken 
fokozottan jelentkeznek. 
 
A fenti elvi megfontolások után, irodánk tapasztalatai és tudományos tevékenysége, valamint 
a témára vonatkozó eddigi állásfoglalásaink és ajánlásaink alapján tíz javaslattal kívánunk 
hozzájárulni a magyar egészségügy új alapokra helyezéséhez: 

1. Környezet és egészség monitoring – indikátor rendszer 
Javasoljuk, hogy az egészséget befolyásoló környezeti tényezıket, az egyes betegségeket, a 
köztük lévı összefüggéseket, trendeket egy egységes, jó térbeli és idıbeli felbontású 
monitoring rendszerben győjtsék. Ezek az információk képezzék alapját a pénzforrások 
elosztásának, és a fejlesztéseknek, illetve az okok elhárítását célzó politikai döntéseknek. Egy 
kellıen érzékeny rendszer a forrásfelhasználás hatékonyságát nagyban elısegítené, fontos 
epidemiológiai adatokkal szolgálhatna, és a környezeti információkkal összekötve 
megmutathatna olyan összefüggéseket is, amelyek ma gyakran nem nyilvánvalóak: egyes 
kibocsátók, szennyezett lakóhelyek stb. egészségre gyakorolt hatásait. Ezzel megvalósíthatóvá 
válna egy olyan stratégia, amelynek az emberek életminısége a központi vezérlıje, nem pedig 
a költségvetésért folytatott harc.10 Megjegyezzük, hogy mind a környezetvédelem, mind az 
egészségügy terén igen komoly adatbázisok állnak rendelkezésre, ezek azonban az adott 
szabályozási területen is szétszórtan léteznek, különbözı intézményi és módszertani bázison 
alapulnak, a két nagy rendszer szisztematikus összekapcsolására és ebbıl folyamatos tervezési 
és intézkedési következtetések levonására pedig még egyáltalán nem került sor. 

2. Parlagfő és allergének 11 
A magyar népesség körülbelül egyharmada allergiás,12 jelentıs részük egyebek mellett a 
parlagfőre. Ez a hatalmas tömeg nem csak allergia szezonban betegszik meg évrıl-évre, de 
komoly légúti szövıdményekre számíthatnak hosszútávon, összességében jó néhány életévet 
elveszítve. 
Rendkívül fontos lenne egy átfogó és hatékony program az ország allergén-mentesítésére, ami 
nem nélkülözheti a parlagfő terjedésének megelızését, aminek legjobb módja az egészséges, 
természetes vagy természetközeli növénytakaró visszaállítása. 

3. Vegyi szennyezık, rákkelt ı anyagok 
A kémiai környezetszennyezéssel szemben különösen védtelenek az állampolgárok, hiszen a 
döntı többségüknek még egészen alapvetı ismereteik sincsenek arról, hogy milyen veszélyek 
veszik ıket körül. A daganatos betegségek, a meddıség és több más betegség riasztó 
statisztikái arra figyelmeztetnek, hogy az ugyan gyakran kis mennyiségben, de gyakorlatilag 
mindenhol megtalálható mesterséges vegyületek, hormonhatású anyagok súlyos hatást 

                                                 
10 Donella Meadows – Indicators and Information Systems for Sustainable Development 1998 
11 A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása a parlagfő elleni küzdelem egyes kérdéseirıl J-
1656/2009. 
12 Ragweed pollen concentration in the function of meteorological elements of the sout-eastern part of Hungary, 
Acta climatologica et chorologica, Vitányi et al., 2003. 



 5 

gyakorolnak a reproduktív, a neuroendokrin és az immunrendszerre, nemegyszer rákkeltıek 
is.13 
Az ipari társadalom ilyen fokú terjeszkedése megkívánja, hogy ezeket a vegyszereket 
komolyabban monitorozzuk és szabályozzuk. A lakossági ivóvízben kimutatható 
gyógyszermaradványok, a gyakran egészségügyi határértéket meghaladó mennyiségő 
mérgezı anyagok (pl. Arzén14) jelenléte mindenképpen hatékony intézkedéseket igényel. Fel 
kell tehát tárni az európai és hazai kémiai biztonsági szabályok alapján már meglévı 
ismeretanyagot, ki kell mutatni a környezetegészségügyi szempontból súlyos hiányosságokat 
és egy prioritási rendszert követve el kell kezdeni a legfontosabb kémiai biztonsági 
ismeretanyag összegzését, nyilvánosságra hozatalát és meg kell határozni az ebbıl fakadó 
legfontosabb tennivalókat a környezetvédelmi, közegészségügyi és katasztrófavédelmi 
szervek számára. 

4. Beltéri környezet, füst 
Az emberek többsége az idejének nagy részét valamilyen zárt térben tölti. Ez a tény rendkívül 
fontossá teszi a beltéri környezet biztonságának javítását. Fontos lenne szigorúbban 
szabályozni és ellenırizni azokat a vegyszereket, amelyeket jellemzıen beltéri falfestésre, 
burkolásra használunk és minden más anyagot, aminek bár kis dózisban, de rendkívül hosszú 
ideig ki vagyunk téve. Ebben különös fontosságot kell, hogy élvezzenek az oktatási 
intézmények a gyermekek nagy létszáma és nagyobb érzékenysége miatt.15 
A beltéri levegıminıség talán legkritikusabb kérdése a dohányzás, illetve passzív dohányzás 
kérdése. A passzív dohányzás az aktívhoz hasonló mértékben rákkeltı hosszabb expozíció 
esetén, ezért a közintézmények mellett a szórakoztató és vendéglátó helyeken is szükség lenne 
a nemdohányzók védelmére. Ez nem csak jogszabályalkotást jelent, komoly ellenırzések, 
hatósági fellépés nélkül aligha érhetı el siker ezen a téren. 

5. Légszennyezés, szmog 
Az ipari létesítmények, a közlekedés által kibocsátott légszennyezés károsítja a magzatokat, 
növeli a gyermekkori mortalitást, növeli a fejlıdési rendellenességek és krónikus betegségek 
elıfordulását, ezzel másodlagosan az akut fertızésekre való hajlamot is. A rossz egészségi 
állapotú gyerekek iskolai teljesítménye is romlik, nem csak a hiányzások miatt, hanem a 
közvetlen idegrendszer-károsító hatások miatt is.16 
Városaink élhetetlensége annyira nyilvánvaló, hogy már-már megszoktuk. Fontos lenne 
legalább az iskolák, játszóterek környékén, de lehetıleg minél több területen csökkenteni a 
közlekedésbıl származó légszennyezést és zajt, ez mindenképpen szükséges feltétele lenne a 
gyerekek egészséges testi-lelki fejlıdésének. 
A városi légszennyezéssel, szmoggal kapcsolatban irodánk állásfoglalást adott ki a 
budapesti,17 a debreceni18 szmogriadóról, illetve a miskolci szmogriadó rendelet tervezetrıl.19 

                                                 
13 Global Assesment of the State-of-the-Science of Endocrine Disruptors – WHO International Programme on 
Chemical Safety 2002 
14 Rudnai P.et al: Arsenic in drinking water and pregnancy outcomes: an ecological study. Epidemiology 2006; 
17(6 Suppl):S329-330 
15 School Environment and Respiratory Health of Children (SEARCH) – Regional Environmental Center for 
Central and Eastern Europe 
16 Effects of air pollution on children’s health and development – WHO Europe – 2005 
17 A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása a 2008-as budapesti szmogriadóról Gy - 
21/2009. 
18 A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása Debrecen város szmogriadó rendeletének 
végrehajtásával kapcsolatosan J-1730/2009. 
19 A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának állásfoglalása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
szmogriadó-tervérıl szóló rendelet-tervezetével kapcsolatosan J-1975/2009. 
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6. Proaktív intézkedések, mozgás, biztonság, emberközpontú környezet 
Az egészségmegırzés a civilizált világban nem csak az ártalmak elkerülését jelenti. Az 
életmódunk átalakulásával szükségessé vált, hogy aktívan törıdjünk, törıdhessünk 
egészségünk fenntartásával. Fontos lenne ezért a sportolási lehetıségek, játszóterek, 
kerékpárutak, a gyalogos közlekedés lehetıségeinek, a városi zöld területek és a 
közlekedésbiztonság fejlesztése.20 Ezek az intézkedések egyben a klímaváltozás elleni 
küzdelmet is segítik. A Pármai deklaráció aláírásával Magyarország is elkötelezte magát, 
hogy mindent megtesz a biztonságos városi környezet megteremtéséért, és azért, hogy a 
balesetek számát minél inkább csökkentse. Ez egyben azt a célt is szolgálja, hogy 
megteremtse a biztonságos teret a fizikai aktivitásnak, és a mozgásszegény életmódból adódó 
betegségeket is visszaszorítsa, melyek szintén a leggyakoribb kórképek közé tartoznak. 

7. Klímaváltozás 
A klímaváltozásról sajnos nem beszélhetünk jövıidıben. Még ha az egyébként kevéssé 
bíztató nemzetközi törekvések sikert érnének is el a közeljövıben, a megváltozott klíma 
hatásai még jó száz évig jelen lesznek az életünkben. Az élıhelyekre gyakorolt hatásai 
megváltoztathatják a vektorok által terjesztett betegségek mintázatát.21 
A kórházi osztályok jelentıs része nincs légkondicionálva,22 még az intenzív osztályok és 
ırzık se minden esetben. Ezért a nyaranta egyre gyakoribb hıhullámok idején, mind az 
otthonélı idıs emberek, mind a kórházban fekvı betegek körében jelentısen megugrik a 
halálozások száma.23 
Az ellátórendszert arra is fel kell készíteni, hogy az egyre gyakoribb szélsıséges idıjárási 
események hatásait kellı hatásfokkal tudja enyhíteni.24A legfontosabb létesítményeknek (így 
pl. központi kórházaknak, mentıknek) a legszélsıségesebb idıjárási viszonyok és hirtelen 
nagy terhelés mellett is mőködıképesnek kell maradniuk. 

8. Az elıvigyázatosság elve 
A hosszú távú egészségmegırzés stratégiája nem nélkülözheti az elıvigyázatosság elvét. Az 
új, és gyakran igen gyorsan elterjedı technológiákkal szemben fokozott óvatosság, gondos 
tájékoztatás és elızetes vizsgálat szükséges. Erre ma talán a legjobb példa a „nano-anyagok” 
csendes terjedése, amelyek hatásai csak részben ismertek, de kiváltották a tudományos világ 
aggodalmát.25 Egy-egy ilyen technológia bevezetését alapos vizsgálat és szabályzás kell, hogy 
megelızze, különös tekintettel az olyanokra, amelyek a hétköznapi ember számára nem 
láthatók, vagy nem érthetık. 
Ide tartozik még az élelmiszerbiztonság kérdése is. Csak olyan technológiával elıállított 
élelmiszer kerülhessen a magyar boltok polcaira, amely minden kétséget kizáróan jó 
minıségő, vegyszertıl és kétes technológiáktól (pl. GMO) mentes.26 

                                                 
20 CEHAPE – Regional priority goals, Budapest declaration – WHO 2004 
21 Andrew K. Githeko et al.: Climate change and vector-borne diseases: a regional analysis – WHO 2000 
22 Összesen a kórházak 9,4%-a légkondicionált, az intenzív osztályok 83%-a. Egyes osztály-típusok között az 
eltérések nagyok, de a számok mindenhol alacsonyak. (Páldy A. Országos Környezetegészségügyi Intézet 
igazgatóhelyettes, személyes közlés 2010.) 
23 D'Ippoliti D et al.: The impact of heat waves on mortality in 9 European cities: results from the EuroHEAT 
project – Environ Health. 2010;9:38 
24 Az IPCC szerint a klímaváltozás egyik legjellemzıbb hatása az idıjárási szélsıségek megerısödése és 
gyakoribbá válása. Az utóbbi években Magyarországon is látható volt ennek a tendenciának a valósága, sajnos 
fel kell készülnünk arra, hogy az ilyen események egyre többször elıfordulhatnak. 
25 A „nano-anyagok” elterjedésével és esetleges káros hatásaival kapcsolatban irodánk vizsgálatot folytat 
26 Természetesen ezek az intézkedések jelentıs részben a Vidékfejlesztési Minisztériummal együttmőködve 
valósíthatók meg, azonban a teljes képhez mindenképpen hozzátartoznak. 
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9. Környezetegészségügyi útmutatók a hatósági eljárásokhoz 
A környezetegészségügyi szemlélet, illetve a megfelelı alkalmazás a hatósági eljárásokban, 
engedélyek elbírálásának gyakorlatában nem eléggé kiforrott. Szükség lenne hivatalos 
útmutatók létrehozására, ami az egységes és helyes gyakorlat kialakulását segítené mind 
azokban az eljárásokban, ahol a környezetegészségügyi hatóság részt vesz, illetve más olyan 
eljárásokban, ahol a népesség környezet-egészségügyi helyzetét befolyásoló döntések 
születhetnek. Különösen hasznos lenne ez a környezeti hatásvizsgálati eljárásokban. Ezen az 
úton a hatósági munka hatékonyabb lenne, az országos célok könnyebben megvalósíthatók, 
másrészt az engedélykérık számára már elızetesen is világos lenne, hogy milyen 
követelményeket, vizsgálatokat kérhet a hatóság. Olyan fontos, de a gyakorlatban néha 
nehezen alkalmazható elvek is megtalálnák a helyüket a jogalkalmazásban, mint az 
elıvigyázatosság elve. 

10. Nemzetközi környezetegészségügyi egyezmények végrehajtása 
A WHO Környezetegészségügyi Miniszteri Konferenciáin27 elfogadott deklarációk, illetve az 
Európai Unió Scale kezdeményezése évek óta hangsúlyozza a környezetegészségügy 
fontosságát, és legjellemzıbb prioritásait Európában. Több nyugati ország kiváló programokat 
indított28, 29 ezeknek a megvalósítására, különös tekintettel a Budapesten elfogadott 
CEHAPE30 négy fı prioritására. Ezek a dokumentumok hangsúlyozzák a környezeti ártalmak 
egyre növekvı fontosságát, illetve azt, hogy ezen a területen különös figyelmet érdemel a 
gyermekek védelme. 
Noha a WHO 2004-es Negyedik Környezetegészségügyi Miniszteri Konferenciáján, 
Budapesten Magyarország is elkötelezte magát a CEHAPE megvalósítása mellett, nincs 
kiérlelt környezetegészségügyi stratégiánk. 
 
Az ökológiai válság arra tanít minket, hogy hosszú távra tervezni nem csak bölcs dolog, 
hanem egyszerően elengedhetetlen. Irodánk minden ügyében igyekszik a teljes képet 
szemlélni, és a jövı nemzedékek érdekeit is képviselve hozzászólni a jelen politikai 
döntéseihez. Az egészségügy rendbetételéhez adott javaslataink is ebben a szellemben 
készültek. Meggyızıdésünk, hogy ez a szemlélet egyben a jelen érdekeit is szolgálja. 
 
 
Budapest, 2010. november 30. 
 
  

  
 

dr. Fülöp Sándor 
jövı nemzedékek országgyőlési biztosa 

 
 

                                                 
27 Frankfurt (1989), Helsinki (1994), London (1999), Budapest (2004), Parma (2010) 
28 Aktionsplan für eine gesunde Umwelt für unsere Kinder – Umsetzungsbericht 2010 für Österreich 
29 Children’s Environment and Health Strategy for the UK – Health Protection Agency 2009 
30 Children's Environment and Health Action Plan for Europe – WHO 2004 Budapest 


