
 
 

BÁCS-K ISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
FŐOSZTÁLY  

 

BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK 
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 

 

 

2018 

 
Főosztályvezető: 

Dr. Balogh Melinda 
megyei tisztifőorvos 



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  2. oldal  

TARTALOM 
 

I.  Jogszabályi háttér ................................................................................................... 3 
II.  Bevezetés ................................................................................................................. 4 
III.  Demográfia .............................................................................................................. 5 
IV.  Társadalmi-gazdasági mutatók ............................................................................. 9 

V. Egészséget befolyásoló mutatók .......................................................................... 13 

VI.  Morbiditás ............................................................................................................. 15 
VII.  Mortalitás .............................................................................................................. 22 
VIII.  Egészségügyi ellátórendszer ................................................................................ 37 
IX.  A levegő pollenterhelése ....................................................................................... 43 

X. Szervezett lakossági szűrővizsgálat..................................................................... 49 

XI.  Káros szenvedélyek .............................................................................................. 52 
XII.  Járványügyi helyzet .............................................................................................. 64 
XIII.  Közegészségügyi helyzet ...................................................................................... 81 
XIV.  Összefoglalás ......................................................................................................... 98 
XV.  Felhasznált irodalom ............................................................................................ 99 

 



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  3. oldal  

I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  
 

„A népegészségügy célja a lakosság egészségi állapotának monitorozása, az 

egészségproblémák és prioritások meghatározása, népegészségügyi intézkedések 

kimunkálása és foganatosítása kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel 

együttműködésben.” Így fogalmaz az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35.§ 

(1) bekezdése, ugyanitt a (4) bekezdés említi, hogy a lakosság egészségmagatartásáról, az 

azt befolyásoló környezeti tényezők elemzését követően a népegészségügyi helyzetről, a 

felmerült problémákról, az előidéző tényezőkről, a várható következményekről, a megoldás 

lehetőségeiről és korlátairól a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

Az 1991. évi XI. törvény 3.§ a) pontja értelmében „az egészségügyi államigazgatási szerv 

népegészségügyi tevékenysége keretében vizsgálja, vizsgáltatja, ellenőrzi, elemzi és 

nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotának alakulását és az azt veszélyeztető, 

befolyásoló települési, lakóhelyi és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és 

pszichoszociális tényezőinek állapotát”, a törvény 6.§ k) pontja értelmében pedig „a helyi 

önkormányzatokat rendszeresen, szükség esetén alkalomszerűen tájékoztatja a lakosság 

egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges 

tennivalókról”. 

 

További kötelezést és felhatalmazást teremt a megyei kormányhivatal részére a 385/2016. 

(XII. 2.) Kormányrendelet, melynek 2.§ (1) cc) szerint a hivatal népegészségügyi feladatai 

keretében egészségfejlesztési tevékenységet végez. E tevékenység az egészségvédelem, 

egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása 

mellett tartalmazza az egészségmonitorozást, beleértve a nem fertőző betegségek 

epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést is. 

 

Jelen munka a fenti jogszabályi kötelezettségek jegyében készült. 
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II.  BEVEZETÉS  
 
Az egészségről alkotott kép az idők során többször megváltozott. A hagyományos, 

biomedikális szemlélet az egészséget a betegségek hiányaként értelmezte. Napjainkban az ún. 

funkcionális modell az elfogadott, mely szerint az egyén testi, lelki, szociális működésének 

épsége leginkább az egyes tevékenységek végrehajtásának képességével jellemezhető, olyan 

komplex állapot, mely magába foglalja a testi, lelki és szociális jólétet egyaránt, biztosítva a 

szűkebb és tágabb társas környezetben az egyén számára a tevékenykedést a tőle általában 

elvárható szinten. Az egészséget számos tényező befolyásolja, köztük a legmarkánsabb 

kétségtelenül az életkor, de azon túl többek között hat rá az egyén biológiai adottsága, 

életmódja, családi, munkahelyi, és társadalmi környezete, a kialakult intézményrendszer, a 

tudomány élenjáró vívmányainak alkalmazása, a gazdasági körülmények és lehetőségek, 

amelyek a politikai akarattal párosulva segíthetik a kívánatos változásokat. Meghatározó 

szerepet játszik a lakosság létszáma, korösszetétele, és nem utolsó sorban egészségi kultúrája. 

Irodalmi adatok szerint az egészségi állapotért elsősorban az életkor, az életmód, a környezeti 

hatások, s csak kisebb mértékben a genetikai adottságok, az egészségügyi ellátórendszer 

hatékonysága a felelős. Megítélése nem könnyű, nehezen számszerűsíthető és sokszor a 

számszerűsített mutató eltér az egyén szubjektív önértékelésétől. 

E munka célja, hogy az egészség fogalma korszerű értelmezésének megfelelve, összhangban a 

jogszabályi követelményekkel, a szakma, a társhatóságok, illetve a lakosság igényeit 

egyszerre kielégítve adjon áttekintést Bács-Kiskun megye lakosságának aktuális egészségi 

állapotáról. 
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III.  DEMOGRÁFIA  
 

Bács-Kiskun megye korfája urna alakú, főbb jellemzőiben megfelel az ország teljes 

népességéből képzett korfának. Szembetűnő rajta a második világháború utáni évtizedben 

születettek, illetve azok gyermekeinek, a hetvenes évtizedben születettek népes korcsoportjai, 

a korfa alsó harmadában a fiatalok rendkívül alacsony száma, a negyven év alattiak között 

mutatkozó mérsékelt férfitöbblet, valamint az ötven év felettiek között a kor előrehaladtával 

egyre erőteljesebben jelentkező nőtöbblet. 

 

1. ábra: BÁCS-KISKUN megye népességének korösszetétele 2018. január 1-jén 

 
Forrás: KSH 

 

A megye lakónépessége 505602, abból 242181 (47,90%) férfi, 263421 (52,10%) nő. A 

népesség száma folyamatosan csökken, tárgyévben 2415 fővel lettünk kevesebben. A fogyás 

mértéke mérséklődött, 987 fővel kisebb mértékű volt, mint előző évben. A belső vándorlásból 

adódó éves lakosság veszteség hosszabb ideje 400-1600 főt tesz ki, tárgyévben ez -894, két év 

alatt megduplázódott. Nemzetközi vándorlási különbözetünk hosszú évek pozitivitása után 

második éve negatív, jelenleg -376, ennyivel több magyar állampolgár lakos távozott 

külföldre, mint amennyi külföldről hozzánk érkezett. Ezen kívül 631 fő külföldi állampolgár 

is elhagyta az országot. 
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A városi lakosság száma és aránya jelentős, 119 településünkből 22 város, az összes itt élő 

lakos 344279 (68,09%), a megelőző évhez képest 1391 fővel lett kevesebb. Városaink 

többsége, 13 város ugyanakkor tízezer fő alatti népességű, így őrzik a falusias életforma 

jellegzetességeit is. A településszerkezet másik sajátossága a tanyasi életforma, megyénkben 

számottevő a külterületi népesség. 

A lakosság elöregedőben van, a kor szerinti megoszlására jellemző az idősek magas, és egyre 

emelkedő aránya. A KSH 2018.01.01-i lakossági adatai szerint a népességben a 15 év alatti 

korosztály 65 év felettiekhez viszonyított jelenléte a korábbi évekétől is alacsonyabb 

(72,95%), az öregedési index 137,08; évről évre romlik. A nemek közötti egyensúly az ötven 

év feletti korcsoportokban jelentősen a nők javára billen. A nők öregedési indexe 175,4 míg a 

férfiaké, első ízben meghaladva a 100-at, 100,6. Az ötvenes években született népes generáció 

elöregedésével mind több az eltartott. A születésszám továbbra is alacsony, bár tárgyévben 

újra, már hatodik éve egymás után, az előző évhez képest pozitívan változott (4792, (nyers 

élveszületési arány: 9,5‰)). A halálozás hosszabb ideje szűk határok között ingadozik, 

tárgyévben a tavalyi csökkenést követően emelkedett (7206 (nyers halálozási arány: 14,2‰)), 

mértéke jóval meghaladja az élveszületést, így a természetes szaporodás negatív (-4,7‰). A 

halálozáson belül a csecsemőhalálozás az utóbbi hat évben folyamatosan romlik, kezdetben 

kismértékben, akár stagnálásnak is tűnhetett, az utóbbi két évben növekedése jelentős (6,9‰).  

A férfiak születéskor várható élettartama az előző évihez képest némileg csökkent (71,37 év), 

a nőké emelkedett (78,93 év). Mind a magyar, mind az európai átlagtól mindkét nem 

születéskor várható élettartama elmarad.  

Az egészségben eltöltött életévek a férfiaknál 2016-ra vonatkozóan Magyarországon 59,5 év, 

a nőknél 60,2 év (ECHI, 2016, https://ec.europa.eu/health/indicators_data/indicators_en), a 

két nem közötti különbség kisebb, mint a születéskor várható élettartamban tapasztalt. Az 

előző évhez képest mindkét nemben javulás mutatkozik. Európai összehasonlításban az 

átlagostól mérsékelten, a legjobbaktól viszont több mint tíz évvel elmaradunk. 

A házasodási hajlam megyénkben ötéves növekedést követően mérsékelten visszaesett (2607, 

-2,5%), sajnos a válások száma viszont emelkedett (943, +1,6%). 
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1. táblázat: Lakónépesség, népmozgalom BÁCS-KISKUN megyében, 2013-2017 

Indikáto r 2013 2014 2015 2016 2017 

Népesség száma 516892 513687 511419 508017 505602 

Élveszületés 4523 4619 4709 4734 4792 

Halálozás 6988 7093 7169 6929 7206 

Csecsemőhalálozás 19 20 21 25 33 

Természetes fogyás/szaporodás -2465 -2474 -2460 -2195 -2414 

Belföldi vándorlási különbözet -655 -1240 -407 -669 -894 

Nyers élveszületési arány (‰) 8,7 9,0 9,2 9,3 9,5 

Nyers halálozási arány (‰) 13,5 13,8 14,0 13,6 14,2 

Csecsemőhalálozási arány (‰) 4,2 4,3 4,5 5,3 6,9 

Természetes szaporodási arány (‰) -4,8 -4,8 -4,8 -4,3 -4,7 

Teljes fertilitási arány (‰) 38,7 39,9 41,12 41,6 43,0 

Házasságok száma 1867 1973 2337 2672 2607 

Válások száma 1004 978 1046 928 943 

Forrás: KSH 
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2. táblázat: Települések száma népességszám szerint BÁCS-KISKUN megyében, 2017  

Megye 
Települések száma 

- 1999 2000-9999 10000 - Összesen 

Bács-Kiskun 66 44 9 119 

Forrás: KSH 
 

 

3. táblázat: 15 év alatti és 65 év feletti lakosság %-os aránya BÁCS-KISKUN megyében, 
2003 és 2018 január 1-jén  

Év 

Férfi Nő 
15 év alatti 
lakosság 

65 év feletti 
lakosság 

15 év alatti 
lakosság 

65 év feletti 
lakosság 

száma % száma % száma % száma % 

2003 45994 17,79 31443 12,16 44059 15,43 54165 18,97 

2018 37126 15,33 37350 15,42 35320 13,41 61959 23,52 

Forrás: KSH 
 

 
4. táblázat: Születéskor várható átlagos élettartam alakulása BÁCS-KISKUN megyében, 

2013-2017 

Megye 
Férfi Nő 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Bács-Kiskun 71,73 71,49 71,33 72,17 71,37 78,23 78,65 78,78 78,59 78,93 

Forrás: KSH 
 



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  9. oldal  

IV. TÁRSADALMI -GAZDASÁGI MUTATÓK  
 

Bács-Kiskun megye közepes fejlettségű térség, természeti adottságaiból adódóan elsősorban 

mezőgazdasági művelésre alkalmas terület, de a megyén belül az egyes térségek adottságai 

eltérnek egymástól, ami meghatározza a jellemző termelési kultúrákat, illetve befolyásolja a 

hatékonyságot. Az agrárium értékteremtő képessége jóval az országos átlag feletti, egyes 

években annak duplája. A huszadik század végére a mezőgazdaság mellett az iparnak, azon 

belül a feldolgozó- és építőiparnak is egyre nagyobb hányad jutott az össztermék 

előállításában. A rendszerváltozást követően a termelési struktúrában további változás 

következett be, nőtt a szolgáltatások gazdasági súlya, erősödött a járműipar. A bruttó hazai 

termék összege az alábbi táblázat szerint alakult. 

 

5. táblázat: A bruttó hazai termék alakulása BÁCS-KISKUN megyében, 
 2000, 2010, 2015, 2016* (millió forint) 

 2000 2010 2015 2016 

Bruttó hazai termék 511 573 925 919 1 370 348 1 400 220 

Egy főre jutó bruttó hazai termék 934 1 758 2 674 2 747 
Forrás: KSH 

* Utolsó elérhető adat. 
 

A gazdaság mellett a munkaerőpiac is folyamatosan változik. A kétezres évek első 

évtizedének végén, második évtizedének elején csökkent a népesség gazdasági aktivitása, 

visszaesett a foglalkoztatottság, jelentőssé vált a munkanélküliség, emelkedett az inaktívak 

száma. 2011-ben például a 216,7 ezer fő gazdaságilag aktív korú 15-74 éves népességből 

193,7 ezret foglalkoztattak, az inaktívak száma elérte a 185,5 ezer főt, a munkanélküliségi ráta 

10,6 %-ra növekedett. Néhány év elteltével a helyzet érzékelhetően javult, 2017-re 34,1 ezer 

fővel nőtt a foglalkoztatottság, 35,3 ezer fővel kevesebb lett a gazdaságilag inaktív, 4,1 %-ra 

javult a munkanélküliségi ráta. 
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6. táblázat: Társadalmi-gazdasági mutatók BÁCS-KISKUN megyében 
 2013-2017  

Mutató 2013 2014 2015 2016 2017 

Foglalkoztatottak (1000 fő) 200,2 206,5 215,2 224,4 227,8 

Foglalkoztatási arány (%) 50,3 52,0 54,6 57,3 58,7 

Gazdaságilag nem aktív (1000 fő) 173,5 168,3 160,5 152,6 150,2 

Regisztrált munkanélküliek száma 
(1000 fő) 

23,9 22,0 18,3 14,8 9,7 

Munkanélküliségi ráta % 10,7 9,6 7,8 6,2 4,1 

Bruttó hazai termék 
(GDP milliárd Ft) 

1154,3* 1268,4* 1341,5 1400,2 .. 

Egy lakosra jutó GDP (1000 Ft) 2227* 2462* 2617 2747 .. 

Lakósűrűség 
(100 lakásra jutó lakos) 

215 214 213 211 210 

Forrás: KSH 
* A korábbi adathoz képest változott. 
 

A bruttó hazai termék és az egy lakosra jutó GDP a 2000-es évek végi gazdasági válság 

következményeként számottevően visszaesett és csak 2012-ben indult újra növekedésnek. 

Bács-Kiskun megyében az egy főre jutó bruttó hazai termék 2016-ban (2.747.000 Ft/fő) a 

hazai átlag 76,1%-a, ami a megyék rangsorában a 7. Értékében, arányában és helyezésében 

egyaránt javult az előző évhez képest. Az egy főre jutó nemzetgazdasági beruházás értéke 

2017-ben (537.000 Ft/fő) a hazai átlag 101,4%-a, a megyék rangsorában a 8. A hazai központi 

kormányzati, önkormányzati és magán befektetések mellett egyre nagyobb arányban jelenik 

meg a külföldi tőke. Az egy lakosra jutó külföldi közvetlentőke-befektetés 2017-ben (898.400 

Ft/fő) az országos átlag 55,4%-a, az országban a 10. 

Jellemző a materiális javak felé fordulás, országos átlag feletti az ezer főre jutó gépkocsik 

száma (380 gk./1000 fő), különösen sok a személyautó a megye középső és északi területein, 

jó a háztartások gépesítettsége, jelentős a műszaki cikkek és a ruhaneműk keresettsége. 

A megye földrajzi és infrastrukturális adottságai kedvezőek, ami jó esélyt mutat a fejlődésre. 

Budapest közelsége, a nagy folyók vízi útjai, a déli irányú fontos vasútvonalak, a nemzetközi 

autópálya átmenő szakasza, a központi nemzetközi repülőtér gyors elérhetősége, a folyami 

hidak megléte, az alapvetően megfelelő szinten kiépült víz- és szennyvízhálózat, az egy  
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település kivételével (Bácsszentgyörgy) teljes körű vezetékes gázellátottság, a magas info-

kommunikációs aktivitás, a rendelkezésre álló képzett munkaerő, néhány kiemelkedő 

nemzetközi beruházás további pozitív tényezőkkel együtt a megye dinamikus fejlődését 

vetítik előre. 

 

7. táblázat: Kommunális ellátás BÁCS-KISKUN megyében 
 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2017  

Év 

Háztartások részére 
Háztartási 

vezetékesgáz-
fogyasztó 

Közüzemi 
ivóvízvezeték- 

Közüzemi 
szennyvízgyűjt ő- 

szolgáltatott 
villamos 
energia, 
MWh 

értékesített 
gáz, ezer 

m3 

szolgáltatott 
víz, ezer m3 

hálózatba bekapcsolt lakás 

1990 463 242 137 878 26 857 87 320 177 543 40 006 

1995 516 928 204 043 18 891 126 656 180 033 42 435 

2000 525 521 197 990 19 417 156 270 192 683 56 087 

2005 581 055 261 000 17 292 172 283 204 260 89 643 

2010 583 960 184 274 16 325 182 809 208 385 113 648 

2015 586 537 157 184 15 568 171 911 210 194 136 108 

2017 596 030 182 058 15 938 172 130 212 128 161 086 
Forrás: KSH 

 

A turisztikai adottságok átlagosak, az idegenforgalmi szempontból lényeges színhelyek, 

illetve programok általában nem vonzanak nagyszámú látogatót, szezonálisak s inkább 

egyediek, mintsem egymásra épülők. Elmondható ugyanakkor, hogy a kulturális 

hagyományok, azon belül elsősorban a népművészeti értékek jól ismertek mind az országban, 

mind külföldön, és a megye számos népszerű rendezvénynek ad helyet. A vendégvárást szolgáló 

infrastruktúra és a fogadott vendégek száma 2010-ről 2017-re jelentősen nőtt. 

 

8. táblázat: Kereskedelmi szálláshelyek és vendégforgalom BÁCS-KISKUN megyében 
 1990, 2005, 2010, 2015, 2017  

Év 

Férőhely Vendég, 
ezer 

Ebből: 
külföldi 

a kereskedelmi szálláshelyeken 

1990 7 485 184,1 104,3 

2005 9 569 142,5 37,1 

2010 7 384 141,7 32,2 

2015 9 995 206,2 51,1 

2017 10 201 226,7 59,2 
Forrás: KSH 
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9. táblázat: A havi bruttó átlagkereset alakulása BÁCS-KISKUN megyében 
2008 – 2018, Ft  

Év Havi bruttó átlagkereset, 
Ft 

2008 154698 

2009 154218 

2010 157747 

2011 167734 

2012 178615 

2013 185806 

2014 195503 

2015 205725 

2016 219685 

2017 251860 

2018 280702 

Forrás: KSH 

 

A lakosság képzettségi szintjét tekintve Bács-Kiskun a megyék rangsorában az utolsó 

harmadban helyezkedik el. A legutóbbi, az elemzés időpontjában már nyolc év távolában lévő 

2011 évi népszámlálás adatai szerint mutatóink némileg javultak az azt megelőző 

népszámláláskor rögzítettekhez képest, de a legalább középiskolát végzettek aránya még 

mindig 10,1, míg a diplomát szerzetteké 5,4 százalékponttal marad el az országos átlagtól. Az 

idegen nyelvet beszélők aránya 7 százalékkal emelkedett, a lakosság egyötöde beszél 

valamilyen idegen nyelvet. A közeljövőben esedékes népszámlálás ezeknek az indikátoroknak 

akár jelentős változását is rögzítheti. 

A megyében számos kisebbség él, cigányság, svábok, délszlávok, szlovákok, kunok, 

ugyanakkor a nemzetiségek aránya az országos átlag alatt alakul.  
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V. EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ MUTATÓK  
 

Az alacsony, 2500 grammos súly alatt születettek száma évenként ingadozó, tendenciózus 

változás nem mutatkozik. Mivel a 2500 gramm felett születettek száma folyamatosan nő, így 

mindkét kategória aránya kedvezően alakul. 

 

10. táblázat: Születési súly alakulása BÁCS-KISKUN megyében, 2012-2017  
Születési 

súly 
(gramm) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

- 1499 65 84 91 76 61 88 
1500-2499 367 337 358 351 345 343 
2500-3999 3688 3797 3831 3910 3927 3982 

4000 - 333 305 338 370 395 377 
Ismeretlen - - 1 2 6 - 

Forrás: KSH 
 

A megye lakásállománya 2017 végén 240848 lakás volt, az előző évhez képest 375 lakással 

bővült. Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt 88,1%, közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba 

bekapcsolt 66,9%, vezetékes gázhálózatba bekapcsolt 71,5%. Az újonnan épült lakások száma 

több éves csökkenést követően már második éve nőtt (522) s meghaladta a megszűnt lakások 

számát (147). A száz lakásra jutó népesség 210 fő. Az újépítésű lakások átlagos alapterülete 

115,9 m2, komfort fokozatukban a vezetékes vízellátottság mértéke magas (94,6%) és 

ugyanígy jelentős, bár a tavalyinak alatta marad, a szennyvízhálózatra kapcsolt (79,1%) és a 

vezetékes gázzal ellátott (77,6%) új építésű lakások aránya is. 

A bölcsődék száma 38, a meglévő 1929 férőhelyre 1926 gyermeket írattak be (100 fő/100 

férőhely, 50,8 fő/intézmény), a férőhelyek száma az utóbbi években többnyire nőtt, 

tárgyévben 17-tel lett több férőhely. Az óvodák száma 242, a 19118 férőhelyen 16346 főt 

foglalkoztattak, a helykihasználtság 85,5%. Az óvodai elhelyezés körülményei az előző évhez 

képest lényegében változatlanok voltak. Az általános iskoláknak 204 feladat-ellátási 

intézményben 37717 nappali tagozatos tanulója volt, az osztálytermek átlagos létszáma 18,4 

fő. A különböző fenntartású, összesen 44 gimnáziumban nappali oktatásban 8357, a 29 

szakközépiskolákban 4344 diák tanult. Az egy osztályba járók átlagos létszáma 27,6, illetve 

18,3. Az iskolai elhelyezés körülményei a korábbi évekéhez hasonló volt. 

A regisztrált bűncselekmények száma 11663, az előző évhez képest jelentősen csökkent, az 

ezredfordulón regisztrált értéknek pedig mindössze a fele. A kategórián belül igen magas, az 
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elmúlt évitől is magasabb, az alkoholos befolyásoltság alatt okozott közlekedési balesetek 

száma (1645), az utóbbi öt évben folyamatosan emelkedve tárgyévben már több mint duplája, 

mint 2010-ben volt (785). Jelentős számú a lopás (4127) és a csalás, (1019), stagnál a 

kábítószerek birtoklása és kereskedelme bűntett (167).  

Az egészségügyi alapellátásban 250 felnőtt háziorvos dolgozott, rendelőjükben és a betegek 

otthonában összesen 3.254.000 esetet láttak el, 47.200 esettel kevesebbet, mint az előző 

évben. A házi gyermekorvosi szolgálatban 77 házi gyermekorvos 601.000 ellátást teljesített, 

ez 13.300 fős teljesítménycsökkenést jelent. A járóbeteg szakellátásban 3.190.103 

megjelenést követően 15.836.401 beavatkozásra került sor, az egy lakosra jutó beavatkozás 

31,25 a járóbetegellátás teljesítménye lényegében nem változott. A kórházi ellátásban 2879 

ágyon 107.100 beteg ápolása folyt átlagosan 6,7/fő ápolási napon, az átlagos ágykihasználtság 

68,3% volt.  

A légszennyezettségi adatok között Kecskemét városban 2017-ben a parlagfű szezon július 

21-től október 30-ig tartott, benne nagyon intenzív volt a pollenszórás július 29-től október 

01-ig. A szezon egészét leginkább jellemző összpollenszám parlagfű esetén Kecskeméten 

15.211 db/m3 detektált pollen volt (2005-ben 9010 db, 2006-ban 4604 db, 2007-ben 2158 db, 

2008-ban 14269 db, 2009-ben 8777 db, 2010-ben 12901 db, 2011-ben 10930 db, 2012-ben 

4409 db, 2013-ban 6531 db, 2014-ben 12413 db, 2015-ben 8108 db, 2016-ban 11.784 db, 

2017-ben 12.054 db). A legmagasabb napi értéket 2018.09.01-én mértük, 658 db/m3 pollent. 

Az élelmiszerfogyasztásról kellően friss adatok csak regionális bontásban állnak 

rendelkezésre. Térségünkben, a Dél-alföldön, az élelmiszerfogyasztás szerkezete korszerűtlen, 

magas az egy főre jutó cereália és húsfogyasztás, alacsony a tejtermékek aránya. Szerencsére, 

a helyben termett zöldségek és gyümölcsök révén, a gyümölcs és zöldségfogyasztás jelentős. 

A cukorfelhasználás meghaladja az országos átlagot. Az alkoholfogyasztás mértéke az 

országos átlag alatt alakul. 

 



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  15. oldal  

VI. MORBIDITÁS  
 

Háziorvosi morbiditás 

11. táblázat: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 19 éves és idősebb férfiak egyes 
betegségei 10000 (tízezer) megfelelő korú lakosra, Bács-Kiskun, 2017  

Betegségek 
megnevezése 

BNO-10 
kód 

19–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75– 
Összesen 

éves, %0 
Daganatos 
betegségek 

(C00-D48) 15,5 45,3 93,3 201,0 533,7 1005,7 1765,8 401,5 

Diabetes mellitus  (E10–E14) 80,5 134,9 359,2 1 021,0 2 272,2 3 354,2 3 469,3 1 324,5 

Magasvérnyomás-
betegségek 

 (I10–I15) 508,6 946,0 1 939,6 3 727,1 6 094,6 7 863,6 9 405,5 3 915,8 

Ischaemiás 
szívbetegségek  

(I20–I25) 25,0 65,9 238,0 757,0 2 182,2 4 026,5 6 031,1 1 480,7 

Cerebrovascularis 
betegségek  

(I60–I69) 10,0 25,0 73,9 274,1 925,2 1 978,2 3 724,7 727,3 

Idült alsó légúti 
betegségek asthma 
kivételével 

 (J40–J44) 221,0 202,4 242,0 443,5 940,9 1 375,2 1 872,4 640,8 

Májbetegségek  (K70–K77)  35,5 68,1 167,1 336,7 628,0 648,1 555,7 333,6 

Forrás: KSH 
 

 

12. táblázat: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 19 éves és idősebb nők egyes 
 betegségei 10000 (tízezer) megfelelő korú lakosra, Bács-Kiskun, 2017  

Betegségek 
megnevezése 

BNO-10 
kód 

19–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75– 
Összesen 

éves, %0 
Daganatos 
betegségek 

(C00-D48) 33,0 55,2 145,8 315,1 646,3 915,4 1176,2 495,6 

Diabetes mellitus  (E10–E14) 104,7 220,4 364,7 765,3 1 724,2 2 723,4 3 168,9 1 357,5 

Magasvérnyomás-
betegségek 

 (I10–I15) 276,9 639,0 1 635,5 3 717,7 6 246,5 7 957,3 9 533,2 4 545,2 

Ischaemiás 
szívbetegségek  

(I20–I25) 17,5 66,0 216,8 709,7 2 025,7 3 635,9 6 011,0 1 865,0 

Cerebrovascularis 
betegségek  

(I60–I69) 8,4 24,5 90,0 350,5 1 124,1 2 208,4 4 157,3 1 159,3 

Idült alsó légúti 
betegségek asthma 
kivételével 

 (J40–J44) 177,6 216,2 322,2 586,3 1 014,8 1 101,0 1 222,5 698,0 

Májbetegségek  (K70–K77)  36,7 49,7 111,2 210,0 405,6 429,1 280,6 235,3 

Forrás: KSH 
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Nemzeti Rákregiszter  

A Nemzeti Rákregiszter 2001 óta gyűjti az új daganatos megbetegedésekre vonatkozó 

információt, s bár adatbázisa a jelentési rendszer hiányosságai miatt nem teljes, mégis kiváló 

alkalmat kínál arra, hogy tanulmányozásával az egészségi állapot alakulásáról plasztikusabb 

képet alkothassunk. 

A daganatos betegségek a krónikus megbetegedéseknek igen jelentős hányadát, az összes 

halálozásnak pedig mintegy egynegyedét teszik ki. Számuk és arányuk a népesség 

elöregedésével és egyéb okok miatt is egyre nő, ezért időben és térben való megoszlásuk 

vizsgálata fontos. 

 

13. táblázat: 2017-ben nyilvántartásba vett új daganatos betegek száma 
 nem szerint BÁCS-KISKUN megyében  

Megbetegedés BNO-10 Férfi Nő 

Ajak, szájüreg, garat, 
rosszindulatú daganata 

C00-C14 131 38 

Légcső, hörgő, tüdő 
rosszindulatú daganata 

C33-C34 376 207 

Gyomor rosszindulatú daganata C16 49 41 

Vastagbél, végbél rosszindulatú 
daganata 

C18-C20 297 218 

Női emlő rosszindulatú 
daganata 

C50 - 368 

Méhnyak rosszindulatú 
daganata 

C53 - 59 

Prosztata rosszindulatú 
daganata 

C61 225 - 

..   
  

..   
  

Összes rosszindulatú daganat 
(nem csak a fentiek összege!) C00-C97 1880 1699 

Forrás: Rákregiszter 
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14. táblázat: 2017-ben nyilvántartásba vett új daganatos betegek előfordulása 
 10000 (tízezer) azonos nemű főre BÁCS-KISKUN megyében  

Megbetegedés BNO-10 Férfi Nő 

Ajak, szájüreg, garat, 
rosszindulatú daganata 

C00-C14 5,4 1,4 

Légcső, hörgő, tüdő 
rosszindulatú daganata 

C33-C34 15,5 7,9 

Gyomor rosszindulatú daganata C16 2,0 1,6 

Vastagbél, végbél rosszindulatú 
daganata 

C18-C20 12,3 8,3 

Női emlő rosszindulatú 
daganata 

C50 
 

14,0 

Méhnyak rosszindulatú 
daganata 

C53 
 

2,2 

Prosztata rosszindulatú 
daganata 

C61 9,3 
 

..   
  

..   
  

Összes rosszindulatú daganat 
(nem csak a fentiek összege!) 

C00-C97 77,6 64,5 

Forrás: Rákregiszter 
 

Az alábbi ábrák a Halálozási Mutatók Információs Rendszeréből (NNK) származnak és a 

2012-2016 között előfordult új rosszindulatú daganatos esetek (incidencia) település szintű, 

egyedi, de személyhez nem köthető, a Nemzeti Rákregiszter biztosította adatsorán alapulnak. 

Standard az 1976 évi standard európai kormegoszlás  
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2. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

3. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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4. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

5. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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6. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

7. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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8. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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VII.  MORTALITÁS  
 

A megyében a férfiak általános halálozása az utóbbi évben csökkent, de továbbra is 

lényegesen kedvezőtlenebb, mint a nőké, akiknek általános halálozása szintén mérséklődött 

(SHA 2016 ff= 1088,4 [1053.1 - 1124.8]; SHA 2016 nő= 644,8 [622.53 - 667.87]. Országos 

összehasonlításban a férfiak hosszú távú halálozása gyengén szignifikánsan rosszabb az 

országostól, a nőké minimálisan, de nem szignifikáns mértékben magasabb az országostól 

(SHH 2012-2016 ff= 1,03 [1,02 - 1,05]; SHH 2012-2016 nő= 1,01 [1,00 - 1,03]).  

A daganatos betegségek miatti halálozás a férfiak körében csökkent, a nők körében 

emelkedett az előző évhez képest. A férfiaknál gyakoribb ez a halálok, mint a nőknél (SHA 

2016 ff= 283,30 [265.26 - 302.56]; SHA 2016 nő= 172,34 [159.97 - 185.67]). Az országos 

gyakoriságtól mindkét nem daganatos halálozása szignifikánsan kedvezőbb (SHH 2012-2016 

ff= 0,96 [0,93 - 0,99]; SHH 2012-2016 nő= 0,92 [0,89 - 0,95]). A megfigyelt daganatos 

halálozások közül országos összehasonlításban férfiaknál legkedvezőbb a gége, a légcső, a 

hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatti halálozás (SHH 2012-2016 ff= 0,92 [0,87 - 0,97]; 

nőknél az emlő rosszindulatú daganata miatti halálozás, SHH 2012-2016 nő= 0,81 [0,74 - 

0,89]). 

A keringési rendszer megbetegedései miatti halálozás mindkét nemben alacsonyabb az előző 

évinél, s bár a férfiak halálozása a nőké fölött alakul, de kisebb mértékben, mint a daganatos 

betegségekben (SHA 2016 ff= 477,12 [453.82 - 501.60]; SHA 2016 nő= 305,27 [291.33 - 

319.86]). Mindkét nemben nem szignifikáns mértékben magasabb az országos gyakoriságtól 

(SHH 2012-2016 ff= 1,02 [0,99 - 1,04]; SHH 2012-2016 nő= 1,01 [0,99 - 1,03]). 

A két nagy halálok miatti veszteség 2017-ben a megyében a férfiaknál az összhalálozás 

70%-át, a nőknél 74%-át tette ki. 

A légzőrendszeri betegségek miatti férfi mortalitás alacsonyabb az előző évinél, míg a nők 

körében második éve emelkedik, igaz így is kevesebb mint fele a férfiakénak (SHA 2016 ff= 

73,80 [64.868 - 83.974]; SHA 2016 nő= 33,83 [28.806 - 39.743]). A férfiak mortalitása 

megfelel az országos gyakoriságnak, a nőké attól szignifikánsan kedvezőbb (SHH 2012-2016 

ff= 0,99 [0,93 – 1,05]; SHH 2012-2016 nő= 0,86 [0,80 – 0,92]). A főcsoporton belül a férfiak 

krónikus alsólégúti betegségek miatti halálozása nem szignifikáns mértékben magasabb az 

országos mortalitásnál, szűk határok között ingadozik, a nőké szignifikánsan az országos alatt 

alakul, enyhén emelkedik (SHA 2016 ff= 59,1 [51.19 - 68.284]; SHA 2016 nő= 27,21 [22.706 

- 32.624], (SHH 2012-2016 ff= 1,04 [0,98 - 1,11]; SHH 2012-2016 nő= 0,90 [0,83 - 0,98]). 
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Az emésztőrendszer megbetegedései miatti férfihalálozás hat év mérséklődés után 

megtorpant. Több mint kétszerese a nőkének, akik halálozása az elmúlt évben csökkenni 

látszott, de a javulás átmenetinek bizonyult, és sajnos ismét emelkedés tapasztalható (SHA 

2016 ff= 62,23 [53.955 - 71.783]; SHA 2016 nő= 29,75 [24.952 - 35.478]). Mindkét nemben 

nem szignifikáns mértékben meghaladja az országos gyakoriságot (SHH 2012-2016 ff= 1,05 

[0,99 – 1,12]); SHH 2012-2016 nő= 1,04 [0,96 – 1,11]). A nők helyzete figyelemfelhívó, mert 

emésztőszervi halálozásuk kedvezőtlenebbül alakul az országos trendnél.  

A külső okok miatti halálozás mindkét nemben meghaladja az országos gyakoriságot, a 

férfiak körében szignifikáns mértékben. Tendenciájában végre csökkenő. A férfiak 

mortalitása többszöröse a nőkének. (SHA 2016 ff= 80,18 [70.415 - 91.32]; SHA 2016 nő= 

18,46 [14.255 - 23.438]); (SHH 2012-2016 ff= 1,21 [1,15 - 1,28]; SHH 2012-2016 nő= 1,09 

[1,0 - 1,18]). Az ebbe a főcsoportba sorolt halálokok közül mindkét nemben leggyakoribbak a 

balesetek és a szándékos önártalom, illetve a nőknél igen jelentős halálok még az időskori 

elesések.  

A fertőző betegségek és élősdiek miatti halálozás alacsony, hasonlóan az országoshoz 1% 

körül alakul. 

 

15. táblázat: Haláloki struktúra BÁCS-KISKUN megyében 2017-ben, 0-X évesek  

Halálok BNO-10 kód Férfi Nő 

Fertőző és élősdiek okozta betegségek A00-B99 25 31 

Daganatok C00-D48 934 770 

Keringési rendszer betegségei I00-I99 1568 1942 

Légzőrendszer betegségei J00-J99 271 197 

Emésztőrendszer betegségei K00-K93 210 151 

Morbiditás és mortalitás külső okai V01-Y98 232 90 

Egyéb halálokok n. a. 319 466 

Összesen 3559 3647 

Forrás: KSH 
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9. ábra: Haláloki struktúra BÁCS-KISKUN megyében, 0-X éves férfiak, 2017  

 
Forrás: KSH 

 

 

10. ábra: Haláloki struktúra BÁCS-KISKUN megyében, 0-X éves nők, 2017  

 
Forrás: KSH 

 
  



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  25. oldal  

11. ábra: A daganatos betegségek (BNO-10: C00-C97)* okozta halálozás 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 1985-2016 

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 

* 2010-ig BNO-10: C00-D48 
 

 

12. ábra: 

 
Forrás: NNK 
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13. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

14. ábra: A keringési rendszer betegségei (BNO-10: I00-I99) okozta halálozás 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 1985-2016  

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 
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15. ábra: 

 
Forrás: NNK 

 

 

16. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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17. ábra: A légzőrendszer betegségei (BNO-10: J00-J99) okozta halálozás 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 1985-2016 

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 

 

 

18. ábra: 

 
Forrás: NNK 

 
  

0

20

40

60

80

100

120

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

S
ta

nd
ar

di
zá

lt 
ha

lá
lo

zá
s 

10
0 

00
0 

 fő
re

Bács-Kiskun Magyarország

Férfiak

Nők



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  29. oldal  

19. ábra: 

 
Forrás: NNK 

 

 

20. ábra: Az emésztőrendszer betegségei (BNO-10: K00-K93) okozta halálozás 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 1985-2016  

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 
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21. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

22. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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23. ábra: Morbiditás és mortalitás külső okai miatti halálozás  
BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 1985-2016  

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 

 

 

24. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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25. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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26. ábra: Kiemelt halálokok miatti mortalitás a férfiak körében, 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 2016-ban 

 
Forrás: NNK 
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27. ábra: Kiemelt halálokok miatti mortalitás a nők körében, 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 2016-ban   

 
Forrás: NNK 
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28. ábra: A gyógyító-megelőző ellátás révén elkerülhető halálozások férfiaknál 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 1986-2016  

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 
(2007-ben megváltozott módszertan) 

 

 

29. ábra: A gyógyító-megelőző ellátás révén elkerülhető halálozások nőknél 
 BÁCS-KISKUN megyében és Magyarországon, 1986-2016  

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 
(2007-ben megváltozott módszertan) 
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16. táblázat: Az elsődleges prevenció által befolyásolható standardizált halálozások 
férfiaknál BÁCS-KISKUN megyében, 2009-2016* (%000)  

Halál oka BNO-10 
kód 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A légcső, a hörgő és tüdő 
rosszindulatú daganata 

C33-C34 91,86 95,76 84,07 92,39 83,09 90,01 88,78 83,14 

Ischaemiás szívbetegség I20-I25 265,30 273,12 259,92 254,06 258,80 239,62 241,21 217,61 

Alkoholos májzsugor K70-K76 68,62 64,29 53,10 46,85 42,43 36,55 31,56 36,46 

Külső okokra 
visszavezethető 

V01-Y99 100,10 93,10 97,40 98,15 93,17 90,87 81,76 80,19 

Standard: az európai népesség 1976. évi kormegoszlása 
*Utolsó elérhető adat 

Forrás: NNK 
 

 

17. táblázat: Az elsődleges prevenció által befolyásolható standardizált halálozások 
 nőknél BÁCS-KISKUN megyében, 2009-2016* (%000)  

Halál oka BNO-10 
kód 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A légcső, a hörgő és tüdő 
rosszindulatú daganata 

C33-C34 29,63 29,42 32,02 34,57 40,01 34,72 39,52 37,93 

Ischaemiás szívbetegség I20-I25 157,56 167,10 160,93 166,39 157,64 158,42 141,83 130,44 

Alkoholos májzsugor K70-K76 16,67 11,77 12,80 10,12 9,03 11,25 10,16 7,93 

Külső okokra 
visszavezethető 

V01-Y99 28,33 29,75 32,07 30,40 28,77 32,72 26,43 18,46 

Standard: az európai népesség 1976. évi kormegoszlása 
*Utolsó elérhető adat 

Forrás: NNK 
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VIII.  EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER  
 

Alapellátás, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 

2018-ban Bács-Kiskun megyében 191 felnőtt háziorvosi, 91 házi gyermekorvosi, 85 vegyes 

háziorvosi ellátást nyújtó praxist, valamint 147 foglalkozás-egészségügyi, 214 fogászati és 

181 iskola- és ifjúság-egészségügyi alapellátást végző egészségügyi szolgáltatót tartottunk 

nyilván.  

A korábbi évekhez viszonyítva 2018-ban tovább nőtt a tartósan betöltetlen praxisok száma 

mind a háziorvosi, mind a fogorvosi ellátás tekintetében. 28 háziorvosi és 30 fogorvosi praxis 

volt a megyénkben 6 hónapot meghaladóan betöltetlen, az érintett településeken a 

betegellátást tartós helyettesítéssel biztosították. A nyugdíjba vonuló, a körzetből elköltöző, 

vagy elhalálozott orvosok helyett igen nehéz új orvost találni, egyes területeken már a tartós 

helyettesítés megoldása is igen nagy nehézségbe ütközik. A jelenleg még dolgozó 

háziorvosok előrehaladott életkora, a nyugdíjas korúak magas aránya, a praxisok 

eladhatatlansága miatt tartósan betöltetlen praxisok száma várhatóan tovább fog emelkedni.  

Az egészségügyi alapellátásban 2017-ben (KSH, utolsó elérhető adat) 3.254.000 esetet láttak 

el, 47.200 esettel kevesebbet, mint az előző évben. A házi gyermekorvosi szolgálat 601.000 

ellátást teljesített, ez 13.300 fős teljesítménycsökkenést jelent. 

 

Háziorvosi ügyelet  

Központi háziorvosi ügyeletre 15 szolgáltatónak, összevont ügyeleti ellátásra 2 szolgáltatónak 

van engedélye. A gyermekek ügyeleti ellátását Kecskeméten és Kiskunfélegyházán teljes 

ügyeleti időben, a felnőtt ügyeleti ellátástól elkülönülten látják el, a többi település esetében 

felnőtt és gyermek ellátás történik. 3 városban Kecskeméten, Solton, Baján fogászati ügyelet 

működik. 

 

Járóbeteg szakellátás 

Közfinanszírozott járóbeteg szakellátást 10 önálló járóbeteg szakrendelés 238 szakmai 

egységében és 21 telephelyen működő, kórházhoz integrált szakrendelő 789 szakmai 

egységében végeznek. 

Ezek az egészségügyi szolgáltatók szakorvos hiánnyal küzdenek, a rendeléseket rendszerint a 

kórházakban alkalmazott orvosok végzik. A közfinanszírozott szakrendeléseken hosszú a 

várakozási idő, zsúfoltak a rendelések, leterheltek az orvosok és a szakdolgozók. 
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A járóbeteg szakellátásban 3.190.103 megjelenést követően 15.836.401 beavatkozásra került 

sor (KSH, utolsó elérhető adat), az egy lakosra jutó beavatkozás 31,25, a járóbetegellátás 

teljesítménye lényegében nem változott. 

 

Fekvőbeteg ellátás: 

Bács-Kiskun megyében 2018-ban a fekvőbeteg ellátást 3 kórház, 6 telephelyen biztosította. A 

Bács-Kiskun Megyei Kórházban a kecskeméti két telephely mellett a kalocsai és a 

kiskunfélegyházai telephelyen végeztek fekvőbeteg ellátást.  

Önálló fekvőbeteg intézményként működött tárgyévben a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

és a Bajai Szent Rókus Kórház.  

2018-ban az aktív ágyak száma 1977, a krónikus és rehabilitációs ágyak száma 808 volt.  

A kórházi ellátásban 107.100 beteg ápolása folyt átlagosan 6,7/fő ápolási napon, az átlagos 

ágykihasználtság 68,3% volt (KSH, utolsó elérhető adat).  

 

Betegszállítás, rendezvény egészségügyi biztosítása: 

Bács-Kiskun megyében 2018-ban 10 betegszállítást és 10 rendezvény egészségügyi 

biztosítását végző egészségügyi szolgáltató működött.  

 

30. ábra: 

 
Forrás: NNK 
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31. ábra: 

 
Forrás: NNK 

 

Védőnői ellátás 

A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek 

megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. 

életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek 

számára. 

 
A védőnői szolgálatok száma BÁCS-KISKUN megyében, 2018. december 31-i állapot 
szerint: 

- Területi védőnői szolgálatok: 217 

- Főállású iskolavédőnői szolgálatok: 54 

- Kórházi védőnők: 5 

- Családvédelmi Szolgálatok: 4 

- Vezető védőnők: 5 

 

Bács-Kiskun megyében összesen 285 védőnői szolgálat működik, ebből 271 az alapellátásban 

(területi és iskolavédőnői szolgálatok) 9 a kormányhivatalban és a járási hivatalokban 

(Családvédelmi Szolgálat és vezető védőnők), 5 a szakellátásban (kórházi védőnők). 

Megyénkben 131 területi védőnői tanácsadót, 6 Családvédelmi Szolgálathoz tartozó 

tanácsadót tartunk nyilván.  
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Családvédelmi Szolgálat 

A megyénkben 4 Családvédelmi Szolgálat 6 tanácsadóban fogadja a nőket, fiatalokat és 

várandós anyákat. (Kecskemét, Baja, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Kiskőrös). 

A Családvédelmi Szolgálatnál megjelentek száma 2018. évben: 2672 fő volt, ebből az első, a 

magzat megtartására irányuló tanácsadáson 1439 fő, a második, a terhességmegszakítás 

kérelmezésével kapcsolatos tanácsadáson 1233 fő jelent meg. Az év során a Családvédelmi 

Szolgálatnál megjelent nők esetében a megszakított terhességek száma 1144, a megtartott 

magzatok száma 64 volt, ezen felül a valószínűsíthetően megtartott magzatok száma 59. (A 

terhessége megszakítását kérelmező nő nem vitte végig a folyamatot, az első tanácsadást 

követően nem ment vissza a második tanácsadásra.). Tanácsadáson kívüli preventív 

tevékenységre is hangsúlyt helyeznek a CSVSZ védőnők, ilyen jellegű esemény 33 volt 2018. 

évben, melyen 955 fő vett részt. 

A mindkét tanácsadáson megjelent és az elégedettségi kérdőívet kitöltő nők 98,7 % 

hasznosnak tartotta mindkét tanácsadást. 

 

2018. év során a Családvédelmi Szolgálatoknál terhesség-megszakítás szándékával megjelent: 

- 15 év alatti korosztályból 8 fő (0,6%),  

- 15-19 év közötti korcsoportból 168 fő (13,6%),  

- 20-29 év közötti korcsoportból 548 fő (44,4%),  

- 30-39 év közötti korcsoportból 401 fő (32,5%),  

- 40 év feletti nők közül 108 fő (8,8%) 

 

A megjelentek iskolai végzettségét vizsgálva megállapítható, hogy: 

- alapfokú végzettséggel sem rendelkezett 89 fő (7,2%),  

- alapfokú végzettségű volt 800 fő (64,9%),  

- középfokú iskolai végzettségű volt 271 fő (22%), és  

- felsőfokú végzettséggel 73 fő (5,9%) rendelkezett. 

A tanácsadáson megjelentek közül:  

- 244 nő (19,8%) az első,  

- 178 nő (14,4%) a második,  

- 201 nő (16,3%) a harmadik,  

- 610 nő (49,5%) a negyedik vagy e fölötti terhességét akarta megszakítani. 
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Az életben lévő gyermekek száma szerint a megjelent n

- 314 főnek (25,5%) nincs gyermeke, 

- 309 nőnek (25,1 %) egy, 

- 282 nőnek (22,9%) kettő

- 193 nőnek (15,7%) három, 

- 135 főnek (10,9%) négy vagy annál több gyermeke van.

 

32. ábra: A véd
az élveszületések és terhesség

 BÁCS

 

 

33. ábra: A véd
 a 100 élveszület

 BÁCS
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 gyermekek száma szerint a megjelent nők közül:  

nek (25,5%) nincs gyermeke,  

nek (25,1 %) egy,  

nek (22,9%) kettő, 

nek (15,7%) három,  

nek (10,9%) négy vagy annál több gyermeke van. 

 

. ábra: A védőnői adatszolgáltatás szerint  
az élveszületések és terhesség-megszakítások számának alakulása

BÁCS-KISKUN megyében, 1993-2018. 

 Forrás: BKMKH NFO 

. ábra: A védőnői adatszolgáltatás szerint 
a 100 élveszületésre jutó terhesség-megszakítások alakulása 

BÁCS-KISKUN megyében, 1993-2018.  

Forrás: BKMKH NFO 
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megszakítások számának alakulása 
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34. ábra: Terhesség megszakítást kérelmez
a terhességet megel

BÁCS
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Terhesség megszakítást kérelmezők megoszlásának alakulása
a terhességet megelőző védekezés gyakorisága szerint (%)

BÁCS-KISKUN megyében, 2000-2018.  

 Forrás: BKMKH NFO 
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IX.  A LEVEGŐ POLLENTERHELÉSE  
 

A mintavételezés Kecskeméten, 2013. áprilisától, a Fecske u. 25. sz. épület (BKM KH Földhivatala) 

tetején elhelyezett Hirst mintavételi elven működő Burkard csapdával történik. Az eredményeket 24 

órás átlagban db pollenszem/m3 egységben kapjuk meg. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya, az Aerobiológiai Hálózat tagjaként 32 növény és 2 gomba légköri 

pollen-, illetve spórakoncentrációját monitorozza. A polleninformációs szolgáltatás az oki.antsz.hu 

honlapon folyamatosan megtekinthető. 

 

A tüneteket okozó napi koncentráció értékek határértékei eltérőek a különböző típusú allergének 

esetében, az egyes kategóriák viszont egységesek a tünetek kiváltásának szempontjából 

 

18. táblázat: Az egyes növényfajok allergizáló hatása  

kategória  alacsony  közepes  magas nagyon magas 

jelölés + ++ +++ ++++ 

Kiváltott tünetek  tüneteket 
nem okoz 

érzékeny 
allergiásoknál 
okoz tüneteket 

minden 
allergiásnál 

tüneteket okoz 

minden allergiásnál 
heves tüneteket 

okoz 

fák, bokrok  
<10 11-100 101-500 501< csalánfélék (Urticaceae) 

eperfafélék (Moraceae) 

pázsitfűfélék (Poaceae) 

<10 11-31 31-100 101< 

útif ű (Plantago) 

lórom, sóska (Rumex) 

Libatopfélék 
Chenopodiaceae 

Parlagfű (Ambrosia) 

egyéb lágyszárúak 

gombák 
Alternaria  <90 91-200 201-400 401< 

Cladosporium <2500 2501-5000 5001-10000 10001< 

A táblázatban az egyes kategóriáknál (db/m3) egységben kifejezett pollen-/spórakoncentráció 
értékek szerepelnek 

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Laboratóriumi Központ Főosztály 
Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály 
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A megfigyelt növények pollenszórása elsősorban az időjárás alakulásával, a hőmérsékleti és 

csapadékviszonyokkal mutat összefüggést. 

 

19. táblázat: Az egyes növényfajok összallergénszáma 
 BÁCS-KISKUN megyében, 2014-2018  

Allergén latin  
neve Allergenitás Allergén 

magyar neve 
Összallergén szám 

2014 2015 2016 2017 2018 
Acer **  juhar 472 68 1139 684 331 
Alnus ***  éger 1116 905 3720 649 1441 
Ambrosia ****  parlagfű 12504 8108 11830 12096 15211 
Artemisia ****  üröm 586 339 502 771 706 
Betula ***  nyír 5506 2513 6381 2126 6965 
Cannabinaceae *  kenderfélék 1358 1392 1499 2287 2099 
Carpinus **  gyertyán 142 102 4388 12 1492 
Chenopodiaceae ***  libatopfélék 563 931 580 1071 1121 
Corylus ***  mogyoró 290 850 1384 630 - 
Cupressaceae/ 
Taxaceae **  ciprusfélék/ 

tiszafafélék 5038 5871 6400 3518 5745 

Fagus *  bükk 11 13 501 3 455 
Fraxinus ***  kőris 1158 2881 1657 975 3940 
Juglans *  dió 303 225 472 279 454 
Moraceae *  eperfafélék 2025 3573 5034 2551 7336 
Pinaceae *  fenyőfélék 947 1892 924 1728 2193 
Plantago ***  útifű 972 598 577 543 917 
Platanus ***  platán 2267 1933 2099 1905 2350 
Poaceae ****  pázsitfűfélék 2917 4055 2919 2677 5543 
Populus **  nyár 3395 2562 4597 3141 2908 
Quercus ***  tölgy 974 1598 1367 940 2289 
Rumex ***  lórom 177 184 119 141 241 
Salix ***  fűz 1073 770 980 670 961 
Ulmus *  szil 192 170 481 300 146 
Urticaceae ***  csalánfélék 8802 7172 12885 9539 11974 

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Laboratóriumi Központ Főosztály 
Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály 
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Parlagfűszezon értékelése 

A parlagfű pollenszórására erős hatással van az időjárás. A 2018. évi parlagfű pollenszezon 

a megszokottnál korábban kezdődött, tovább is tartott, illetve a magas - nagyon magas 

pollenkoncentrációjú időszak is szokatlanul hosszúra nyúlt. 

A parlagfű pollenkoncentráció alakulását a következő indikátorokkal jellemezzük:  

- egy adott évben a parlagfűre vonatkozó legmagasabb napi pollenkoncentráció,  

- éves összpollenszám (átlag, legalacsonyabb, legmagasabb),  

- egy adott évben a parlagfűre vonatkozó 10 db pollenszem/m3 feletti (közepes), és ebből a 

30, illetve 100 db pollenszem/m3 feletti (magas, illetve nagyon magas) koncentrációjú napok 

száma.  

 

A 2018 évi  szezon jellemzése:  

1) Szezonkezdet  

A parlagfű esetében – mivel a legjelentősebb allergén – a szezon kezdetét az allergiás betegek 

szempontjából számítjuk: az első olyan nap, amikor a napi pollenkoncentráció értéke 

meghaladja a tüneteket is kiváltható, közepes szintet (10 db pollenszem/m3). 2018-ban a 

szokásosnál sokkal korábban (10 nap-2 hét) érte el a tüneteket kiváltó szintet.  

 

20. táblázat: A parlagfű szezonkezdet alakulása Kecskeméten, 2016-2018 

Év 
Szezonkezdet 
Kecskeméten 

2016 aug. 01. 
2017 júl. 30. 
2018 júl. 21. 
Forrás: Aerobiológiai Hálózat 

 

2) Legmagasabb napi koncentráció ideje-, legmagasabb napi koncentráció értéke 

A szezon kezdete után a legfontosabb nap az, amikor a legmagasabb a parlagfű pollenterhelés. 

Egy adott év parlagfű szezonjáról fontos információ, mekkora volt a legmagasabb napi 

terhelés.  
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21. táblázat: A legmagasabb napi pollenkoncentráció alakulása 
 Kecskeméten, 2016-2018 

Év 
Legmagasabb napi 
pollenkoncentráció 

ideje értéke 
2016 aug. 30. 824 
2017 aug. 26. 761 
2018 szept. 1 658 

Forrás: Aerobiológiai Hálózat 

 

Az egészségügyi határértéket (30 db/m3) - mely már minden allergiásnál tüneteket okoz – 

többszörösen is meghaladják a mért értékek. 

 

3) Éves összpollenszám  

A legmagasabb napi maximum lehet egyetlen kiugró érték is, ezért a parlagfű terhelés 

összehasonlításánál fontos információt ad az éves összpollenszám.  

Utoljára a 2000. évben volt magasabb az éves összpollenszám a 2018-ban mértnél. 

 

22. táblázat: A parlagfű összpollenszám alakulása 
 Kecskeméten, 1996-2018 

 
Forrás: Aerobiológiai Hálózat 

 

Országos összehasonlításban is a megyénkre vonatkozó, Kecskeméti állomás mérési 

eredményei voltak a legmagasabbak. 
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35. ábra: Az éves parlagfű összpollenszám alakulása, 2009-2018 

 
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Laboratóriumi Központ Főosztály 

Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály 
 

4) Adott kategóriába tartozó napi koncentráció értékkel jellemezhető napok száma  

Az allergiások szempontjából fontos egy szezonnál az, hogy a pollenterhelés hogyan oszlik 

meg – kisebb időszakra korlátozódik, de nagyon magas értékekkel, vagy kissé alacsonyabb 

napi koncentrációkat mértek, viszont hosszabb ideig elhúzódott a tüneteket okozó időszak. 

Erről tájékoztat a különböző kategóriákba tartozó napi koncentráció értékekkel rendelkező 

napok száma.  

 

23. táblázat: A szezont jellemző értékek alakulása, 
2014-2018 

Jellemző értékek 2014 2015 2016 2017 2018 
Legmagasabb mért érték (napi 
pollenszám) 

1151 658 824 761 658 

Parlagfű - összpollenszám 12431 8108 11784 12054 15211 
Egészségügyi határértéket (30db/m3) 
meghaladó pollenterheléses napok 
száma 

48 44 44 51 62 

Nagyon magas pollenterhelésű  
(100db/m3) napok száma 

29 24 30 35 44 

Forrás: Aerobiológiai Hálózat 
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24. táblázat: Az extrém magas (500 db/m3 feletti) 
parlagfű pollenkoncentrációjú napok alakulása 2018-ban 

 

 
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ Laboratóriumi Központ Főosztály 

Környezetegészségügyi Laboratóriumi Osztály 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2018. évi parlagfű pollenszezon a megszokottnál korábban 

kezdődött, illetve tovább is tartott.  

A tüneteket okozó pollenkoncentrációjú időszak hosszúra nyúlt (2 hónap), ami nagyon nagy 

megterhelést jelentett a parlagfű allergiás betegeknek. 

A pollenszezont a 46. héten, 2018. november 19-én zártuk, ezután a csapdát már nem 

működtettük. 
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X. SZERVEZETT LAKOSSÁGI SZ ŰRŐVIZSGÁLAT  
 

A daganatos halálozás csökkentésére - rövid és középtávon - a korai felismerés és korai 

kezelés a leginkább ígéretes népegészségügyi stratégia; ennek eszköze a lakosságszűrés. A 

szűrés egészséges, vagy magukat egészségesnek gondoló személyek vizsgálatát jelenti, 

amelynek az a célja, hogy egyszerűen elvégezhető, a vizsgált személy számára 

kellemetlenséget nem okozó, alkalmas módszer segítségével kimutassák a rejtett, tüneteket és 

panaszokat még nem okozó betegséget. 

Ha a szűrővizsgálat eredménye pozitív, a szűrővizsgálat időben előbbre hozza a diagnózist és 

a kezelést. Az időnyerés nagyobb esélyt ad a súlyosabb következmények elkerülésére, vagy a 

teljes gyógyulásra, mintha a beteg a tünetek és panaszok megjelenése miatt fordult volna 

orvoshoz. A szűrésnek két formája van: alkalomszerű és szervezett. 

A szervezett szűrés népegészségügyi méretű, azaz nagy lakosságcsoportokra kiterjedő 

tevékenység. Az alkalomszerű szűréstől abban különbözik, hogy azt az egészségügyi 

ellátórendszer kezdeményezi, és adminisztratív eszköz alkalmazásával, a szűrésre rászorulók 

személyes meghívása és követése útján igyekszik elősegíteni, hogy a veszélyeztetett 

életkorban lévők minél teljesebb számban vegyenek részt a szűrővizsgálaton.  

 

Emlőszűrés 

Az emlőrák a magyar nők leggyakoribb rákos megbetegedése. Emlőszűrésre a 45-65 éves nők 

kerülnek meghívásra, ők névre szóló meghívólevelet kapnak. A meghívásra 2 évente kerül sor 

(utolsó, bármilyen kezdeményezésű mammográfiás vizsgálat óta eltelt két év). 

Bács-Kiskun megyében három akkreditált emlőszűrő központ működik, Kecskeméten, 

Kiskunhalason illetve Baján. Ezen kívül a kecskeméti szűrőközpontot működtető MaMMa 

klinika rendelkezik egy emlőszűrő busszal, mely a központtól távol eső településekre állhat 

be. 

2017-ben Bács-Kiskun megyében 368 új emlőrákos esetet fedeztek fel. Az ez okból 

bekövetkezett halálesetek száma 100 volt.  

Az emlő rosszindulatú daganata miatti halálozás a megyében hosszú időn keresztül az 

országos halálozás alatt alakult (SHH a 0+ korcsoportban, a 2012-2016 időszakban 0,81 [0,74 

– 0,89]).  
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36. ábra: Emlőrák okozta halálozás Bács-Kiskun megyében 
 és Magyarországon 1985-2016  

 

Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 

 

Méhnyak szűrés 

Meghívottak a 25-65 éves nők, akik, akár csak az emlőszűrésnél, névre szóló meghívólevelet 

kapnak. A meghívásra 3 évente kerül sor (utolsó, bármilyen kezdeményezésű citológiai 

vizsgálat óta eltelt három év). Bács-Kiskun megyében 17 nőgyógyászati szakrendelés mellett 

nőgyógyászati magánrendelések szolgálják ki a szervezett nőgyógyászati szűrést, illetve 

bevonásra kerültek a védőnők. 

Bács-Kiskun megyében 2017-ben 59 új méhnyak rákos megbetegedést diagnosztizáltak. Az 

ebben a betegségben elhunytak száma 31 volt, a standardizált halálozás a 2012-2016 közötti 

időszakban minimálisan, nem szignifikáns mértékben az országos halálozás felett alakult 

(SHH a 0+ korcsoportban, a 2012-2016 időszakban 1,05 [0,88 – 1,26]).  
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37. ábra: Méhnyak rák okozta halálozás Bács-Kiskun megyében  
és Magyarországon 1985-2016  

 
Forrás: Magyar Egészségadattár, NNK 

 

Vastagbélszűrés 

Magyarországon a vastagbélszűrés 2004 óta modellprogramként működött, a teljes lakosságra nem 

terjedt ki. Az egész országra kiterjedő, pályázati finanszírozású szervezett vastagbélszűrés 2018 

második felében indult. Célcsoportja az 50-70 éves férfi és női populáció. Kétévenkénti székletvér 

vizsgálat, melyet pozitivitás esetén colonoscopia követ. 

A vastag- és végbélrákok gyakorisága a gazdasági fejlődéssel arányosan növekszik, az európai jóléti 

államokban az egyik legpusztítóbb daganat. 

A Nemzeti Rákregiszter 2017-ben Magyarországon 5647 férfi és 4513 nő összesen 10160 új 

megbetegedését tartotta nyilván. Ugyanebben az évben 2816 férfi, valamint 2169 nő, összesen 4985 

beteg halálát okozta vastag- és végbélrák. Bács-Kiskun megyében történt ebből 297 férfi és 218 nő 

összesen 515 megbetegedése, illetve 139 férfi és 107 nő összesen 246 halálozása. Az SHH a 2012-

2016 évi időszakban férfiak körében 0,99, nők körében 0,98, lényegében megegyezik az országos 

gyakorisággal. 

A rendszeres szűrővizsgálattal a vastagbélrák miatti halálesetek nagy része megelőzhető lenne. 
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XI.  KÁROS SZENVEDÉLYEK  
 

Dohányzás 

 

38. ábra: A naponta dohányzók aránya a 15 évesnél idősebb felnőtt népességből, 
Európai Unió, 2014  

 
Forrás: MTI 

 

 

39. ábra: A dohányzás-prevalencia korcsoportonkénti alakulása Magyarországon, 
 2000, 2003, 2009, 2014  

 
Forrás: NEFI 
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40. ábra: A dohányzás gyakorisága a 13-15 éves fiatalok körében 
 a GYTS 2012 és 2013 évi felmérése alapján Magyarországon  

 

 
Forrás: NEFI 

 

 

41. ábra: A passzív dohányzásnak kitett 13-15 éves tanulók arányának változása 
 2008 és 2013 között a GYTS felmérés alapján Magyarországon  

 

 
Forrás: NEFI 
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42. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

43. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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44. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

45. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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Alkoholfogyasztás 

 

46. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

47. ábra: 

 
Forrás: NNK 
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48. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

49. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

  



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  58. oldal  

50. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

51. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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52. ábra:  

 
Forrás: NNK 

 

 

53. ábra:  

 
Forrás: NNK 
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54. ábra: Az alkoholfogyasztás okozta halálozás alakulása az Európai Unióban, 
Ausztriában, Csehországban, Finnországban és Magyarországon, 

SHA 100000 főre, 1980-2015  

 
Forrás: HFA 

 

 

55. ábra: Az alkoholfogyasztás alakulása az Európai Unióban, Ausztriában, 
Csehországban, Finnországban és Magyarországon, 

15 év felettiek, tiszta alkohol, 1970-2015 (l/fő) 
 

 
Forrás: HFA 
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Drogfogyasztás 

 

56. ábra: A szerenkénti életprevalencia értékek a 18-64 éves és a 18-34 éves 
 populációban, Magyarországon, 2015 (%)  

 
Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont 

 

 

57. ábra: A szerenkénti életprevalencia értékek a 9-10. évfolyamon tanuló diákok 
körében Magyarországon, 2015, (%)  

 
Forrás: NEFI 
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58. ábra: A RÉV Szenvedélybeteg
 szerhasználat és nem szerinti 

 

 

59. ábra: A RÉV Szenvedélybeteg
 nem és korcsoport szerinti megoszlása
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RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat által ellátott szenvedélybetegek
nem szerinti megoszlása Bács-Kiskun megyében

Forrás: RÉV 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat által ellátott szenvedélybet
nem és korcsoport szerinti megoszlása Bács-Kiskun megyében

Forrás: RÉV 
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 Szolgálat által ellátott szenvedélybetegek 
Kiskun megyében, 2018 

 

 Szolgálat által ellátott szenvedélybetegek 
Kiskun megyében, 2018 
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25. táblázat: A RÉV Szenvedélybeteg
függőség és nem szerinti 

BNO 

F10 Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok

F12 Cannabis és származékai által okozott mentális 
és viselkedészavarok 
F13 Nyugtatók és altatók által okozott mentális és 
viselkedészavarok 
F17 Dohányzás okozta mentális és 
viselkedészavarok 
F19 Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok 
használata által okozott mentális és 
viselkedészavarok 

F63 Szerencsejáték-függőség 

Egyéb(F60.70; egyéb viselkedési függ

Összesen 

 

 

60. ábra: A RÉV Szenvedélybeteg
az elterelésben résztvev

 

0

Elterelésben résztvevők

Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 

 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat által ellátott szenvedélybetegek 
ség és nem szerinti megoszlása Bács-Kiskun megyében

 Férfi (fő)  Nő

F10 Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok 30 

F12 Cannabis és származékai által okozott mentális 
7 

F13 Nyugtatók és altatók által okozott mentális és 
0 

F17 Dohányzás okozta mentális és 
1 

F19 Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok 
használata által okozott mentális és 14 

 8 

Egyéb(F60.70; egyéb viselkedési függőségek) 5 

65 

Forrás: RÉV 

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat által ellátott szenvedélybetegek 
elterelésben résztvevők életkor szerinti megoszlása

 Bács-Kiskun megyében, 2018  

Forrás: RÉV 
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 Szolgálat által ellátott szenvedélybetegek 
n, 2018  

ő(fő) Összesen 
(fő) 

27 57 

0 7 

1 1 

0 1 

2 16 

0 8 

20 25 

50 115 

 Szolgálat által ellátott szenvedélybetegek között 
k életkor szerinti megoszlása 

 

20

35 év feletti

31-35 éves

26-30 éves

21-25 éves

18-20 éves

18 év alatt



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  64. oldal  

XII.  JÁRVÁNYÜGYI HELYZET  
 

A népegészségügy legmeghatározóbb eredményeit az elmúlt évszázadban a járványügy – a 

fertőző betegségek okozta járványok elleni küzdelem – területén érte el. A védőoltások 

felfedezésének és folyamatos fejlesztésének köszönhetően számos halálos népbetegség, mint 

a tuberculosis, a kanyaró, a diphteria, a szamárköhögés, a tífusz, a járványos tüdő és 

agyhártyagyulladás, a skarlát napjainkban már a jól kontrollált fertőző betegségek közé 

sorolhatóak.  

Egy terület járványügyi helyzetét meghatározó jelenségek sokszor rövid időn belül, szinte 

pillanatszerűen változhatnak, az egyes fertőző betegségeknél bekövetkező maradandó 

változások – trendek, tendenciák – viszont csak hosszabb ideig (évekig, évtizedekig) tartó 

megfigyelés révén értékelhetők.  

Ez az összefoglaló az egészségügyi adatok és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott kötelezően 

jelentendő fertőző betegségekre vonatkozik. Számadatait a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ Országos Szakmai Információs Rendszere (OSZIR) Járványügyi Szakrendszerének 

Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer számítógépes programból nyertük. 

Az epidemiológiai helyzet értékeléséhez nagymértékben felhasználtuk a saját szolgálatunk – a 

kormányhivatal megyei és járási népegészségügyi szervezeti egységei – által elvégzett 

epidemiológiai vizsgálatok eredményeit, valamint az egyes betegségekre vonatkozó 

specifikus surveillance-ból származó információkat is. 

 

A gyomor-béltraktust érint ő fertőző betegségek 

A már említett egészségügyi adatokról szóló törvény módosításai révén az évek során több 

alkalommal megváltoztatták a bejelentendő enterális fertőző betegségek körét. Ezzel 

mélyreható változásokat idéztek elő a betegségcsoporton belüli aetiológiai struktúrában. 

2012-ben 3 meghatározó jelentőségű kórkép (az enteritis infectiosa terminológiával 

jelentendő fertőzéses eredetű hasmenések, valamint a calici- és adeno vírusok által okozott 

gyomor- bélhurutok) bejelentési kötelezettségét megszüntették, így csaknem felére esett 

vissza az enterális tünetek miatt jelentett esetek száma. 

Előzőekre tekintettel az 1998. évtől regisztrált enterális fertőző betegségek összehasonlító 

elemzésénél az enteritis infectiosa k.m.n. eseteket nem vettük figyelembe.  
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Az időszak első felében a salmonellosis dominált, a későbbiekben viszont az egyszerűen 

kivitelezhető labordiagnosztikai eljárások elterjedésének is köszönhetően, a vírusos eredetű 

megbetegedések kerültek előtérbe. Egy 4 éves periódus (2006–2009. év között) kivételével 

erőteljesen jelen volt a megbetegedések között a campylobacteriosis is, sőt előfordulása első 

alkalommal 2013-ben, majd az azt követő években ( kivéve 2017.)  is meghaladta a hasonló 

epidemiológiai sajátosságokkal rendelkező salmonellosis esetek számát. Az egyéb 

kategóriában jegyzett enterális kórképeket (shigellosis, amoebiasis, pathogen E. coli által 

okozott megbetegedések, dyspepsia coli, yersiniosis, giardiasis, cryptosporidiosis) a 

klinikusok az utóbbi évtizedben olyannyira ritkán észlelték, hogy a diagramon az időszak első 

harmada után már szinte teljesen láthatatlanná váltak. 

 
61. ábra: Bejelentett enterális fertőző betegségek megoszlása 

Bács-Kiskun megyében, 1998-2018 

 
Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

 

A bejelentett megbetegedések csökkenő trendje 2010-ben megfordult, ekkor csaknem 

háromnegyedével (72,2%-kal) több megbetegedést regisztráltunk, mint az előző évben. A 

2018-as évben jelentették a tárgyalt időszak legkevesebb enterális megbetegedését, összesen 

676 esetet.  

 

Vírushepatitisek 

Vírushepatitist a tudomány mai állása szerint legalább 8 különböző, az emberi májhoz 

adaptálódott hepatotrop vírus képes okozni. A fertőző beteg nyilvántartásban a 4 

leggyakrabban előfordulót (hepatitis A, B, C, E) lehetséges saját néven rögzíteni. Az egyéb 
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kórokozó ágens által kiváltott, valamint a nem tisztázott kórokú megbetegedéseket hepatitis 

infectiosa k.m.n. diagnózissal tartjuk nyilván. A hepatitis A és a hepatitis E vírus enterális 

úton,  (széklettel, fertőzött élelmiszerekkel) a többi kórokozó vérrel és egyéb testváladékkal 

terjed. A betegség járványügyi helyzetének jellemzésére itt is hosszú idősort alkalmaztunk.  

 
62. ábra: Akut vírushepatitisek aetiológia szerinti megoszlása 

Bács-Kiskun megyében, 1994–2018 

 
Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

 

A bejelentett megbetegedések száma 1994 – 2013. között az évi 50 körüliről a periódus 

végére évi 10 alá csökkent. Különösen 1998 – 2002. között csökkent nagy léptékben a 

megbetegedések száma. 2010-ben 16 esetszámmal átmenetileg ugyan hanyatlott a 

járványügyi helyzet, a következő évet azonban a korábbi kitűnő sorozat folytatásaként az 

eddigi legkedvezőbb mérleggel (4 megbetegedés) zártuk. 2012-ben és 2013-ban a romló 

országos és régiós hepatitis A helyzet ellenére megyénkben lényegesen nem változott a 

betegség előfordulási gyakorisága. 

A kóroki  struktúra alakításában – kiváltképp a vizsgált időszak elején – a hepatitis A 

vírusnak volt kimagasló szerepe. A hepatitis B gyakoribb előfordulása az első években, majd 

később, 2005-ben is jelentősen befolyásolta az összképet. A hepatitis C vírus fokozatosan 

veszített jelentőségéből, 2008 –2011. év között az akut vírushepatitisben megbetegedettek 

között hepatitis C által okozott esetet nem is detektáltunk. 2011-2012-ben a klasszikus 

hepatitis vírusok (hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C) jelentősége tovább marginalizálódott: 

2011-ben első alkalommal nem fordult elő megyénkben hepatitis A, ill. 2012-ben hepatitis B 

megbetegedés. 2013-ban 6 hepatitis A megbetegedést diagnosztizáltak megyénk lakossága 

körében, a fertőzés azonban valamennyi esetben más megyében vagy országban történt.  
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2014. évben gyökeres változást tapasztaltunk a vírus hepatitisek járványügyi helyzetében. A 

nyár végén hepatitis A megbetegedések halmozódását észleltük Kecskeméten és környékén. 

A víruscirkuláció a populációban fokozatosan felerősödött, melynek következtében az 

évtized legtöbb hepatitis A megbetegedését regisztráltuk a megyénk északi részén. 2014-

2015. évben mintegy 170 esetet diagnosztizáltunk. Bács-Kiskunba valószínűleg Pest 

megyéből érkezett a kórokozó, erre utal a megbetegedések kizárólag a megye északi részét 

érintő, sajátos területi megoszlása. Megyénkben ehhez hasonló halmozódást a ’90-es évek 

elején jegyeztünk fel. A két járványos évet követően a megbetegedés elvétve fordult elő 

Bács- Kiskun megyében. (2016: 12, 2017:1, 2018:7) 

A hepatitis A, B és C típusú hepatitis esetek háttérbe szorulásával párhuzamosan napjainkban 

egyre inkább teret nyer a hepatitis E vírus, amelyről igazolták, hogy zoonózis, azaz  állatról 

emberre terjedő betegség. Magyarországon az eddigi vizsgálatok szerint a sertés a fő 

rezervoár, a humán megbetegedésekben a leggyakoribb fertőző forrás.  

Az Európai Unióban a hepatitis surveillance tevékenység kiegészült a krónikus hepatitisek 

(hepatitis B, C fertőzések) felügyeletével. A változás feltételei hazánkban 2015. év végére 

teremtődtek meg: a 18/1998. NM rendelet 2015.11.25-én kelt módosítása előírja az újonnan 

diagnosztizált krónikus hepatitis B és C fertőzések kötelező bejelentését, részletesen taglalja 

az esetdefiníciókat, az esetek laboratóriumi kritériumait. Az OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő 

alrendszerben a betegség neve szótár az alábbi új, kiválasztható diagnózisokkal bővült: 

hepatitis B vírus által okozott krónikus fertőzés (újonnan diagnosztizált), hepatitis C vírus 

által okozott krónikus fertőzés (újonnan diagnosztizált), újonnan diagnosztizált ismeretlen 

stádiumú HBV fertőzés, újonnan diagnosztizált ismeretlen stádiumú HCV fertőzés.  

 

26. táblázat: Vírushepatitisek Bács-Kiskun megyében, 
2016-2018 

Megbetegedés 2016 2017 2018 
Hepatitis A 12 1 7 
Akut hepatitis B 3 3 1 
Újonnan diagnosztizált krónikus 
hepatitis B 

73 44 21 

Ismeretlen stádiumú hepatitis B 14 14 12 
Akut hepatitis C 0 0 0 
Újonnan diagnosztizált krónikus 
hepatitis C  

17 18 10 

Ismeretlen stádiumú hepatitis C 92 68 47 
Hepatitis E 5 11 15 

Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 
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HIV/AIDS  

A HIV/AIDS  járványügyi helyzet az utóbbi években egyértelműen romlott. A bejelentési 

kötelezettség bevezetésétől (1986. év) összesen 34 AIDS megbetegedést regisztráltunk, ebből 

az utolsó 10 évre 23 megbetegedés jutott. 

A HIV-fertőzést 1998. óta kell bejelenteni, azonban 1986. óta rendelkezünk adatokkal a vírus 

hordozásáról. Aggasztó tendenciaként érzékeljük a HIV-fertőzés gyakoriságának 

növekedését. Egyre gyakoribb, hogy a HIV fertőzés fennállását már csak az AIDS 

megbetegedés diagnosztizálásával egyidejűleg fedezik fel. 

 

27. táblázat: HIV pozitív/AIDS esetek és meghaltak száma kockázati csoportok szerint 
 Bács-Kiskun megyében, 1986–2018.  

Kockázati 
csoportok 

HIV fert őzöttek száma 

Férfi Nő 

ebből 
AIDS-ben 

megbetegedett Meghalt 
Homo - biszexuális 60 0 23 9 
Heteroszex kontakt 5 12 4 3 
Hemofiliás 1 0 0 0 
Transzfúziós 
recipiens 1 0 0 0 
Nozokomiális 
fertőzés 1 1 2 0 
Maternális 2 0 2 1 
Ismeretlen 6 2 3 2 
Összesen: 76 15 34 15 

Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 
 

Védőoltással megelőzhető fertőző gyermekbetegségek 

Az életkorhoz kötött, kötelező védőoltással megelőzhető fertőző gyermekbetegségek 

járványügyi helyzete hosszú éveken keresztül megyénkben kivételesen jónak volt mondható.  

Az 1988-89-es emlékezetes, nagy, országos kanyaró járvány óta hazai eredetű megbetegedést 

nem igazoltak Bács-Kiskun megyében, mindössze egy Németországból importált eset fordult 

elő 2001. évben. 2012-ben ismét diagnosztizáltak 1 esetet, ám ez esetben sem 

Magyarországon fertőződött a beteg. 

2017. évben július 11. és október 27. között 9 személy kanyarós megbetegedést 

diagnosztizálták megyénk területén (6 beteg Magyarországon tartózkodó, Romániából érkező 

gyermek illetve felnőtt, és 3 fő egészségügyi dolgozó). Megyénkben a morbiditás: 1,77 %ooo 

volt. 
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A megbetegedéseket 3 esetben a Kecskeméti Járásból (1,44 %ooo) és 6 esetben a 

Kiskunhalasi Járásból (5,28 %ooo) jelentették.  

Hat megbetegedés 2 illetve 4 esettel járványosan, 3 sporadikusan fordult elő.  

A betegek közül, 5 személy korábban nem részesült kanyaró elleni védőoltásban, 2 személy 

oltottsága ismeretlen volt, egy fő 1 oltással, az első beteget szállító mentőápoló kettő oltással 

rendelkezett. 

Valamennyi megbetegedés mikrobiológiai vizsgálattal igazolt, azaz megerősített esetnek 

bizonyult.  

A Járványügyi vizsgálat során fertőzőforrás kutatás eredményeként megállapítottuk, hogy - 

egy ismeretlen eredetű megbetegedés kivételével - Romániából érkező családokban előfordult 

kanyaró megbetegedéssel, vagy romániai látogatással összefüggésbe hozhatók voltak 

eseteink, azaz import eredetűek, vagy azzal összefüggők. 

A járványügyi vizsgálatok során felderített kontaktok száma összesen 188 személy, amelyből 

családtag 39 fő, egészségügyi dolgozó 106 fő, egészségügyi ellátás során exponálódott 16 fő, 

munkahelyi kontakt 27 fő. 2018-ban megyénkben nem igazoltak kanyaró megbetegedést. 

Rubeolát utoljára 2012-ben regisztráltunk, ezt megelőzően 1997-ben fordult elő megyénkben 

ez a kiütéses kórkép. 

Mumpsz megbetegedést immár 12. éve nem láttak gyermekorvosaink.  

A pertussis megbetegedések megyei történetében már volt egy évtized, amikor 1991. és 2001. 

között egyetlen megbetegedést sem diagnosztizáltak, 2002-2016 között azonban évi 1-2 esetet 

regisztráltunk kivéve a 2010-es évet, amikor 4 megbetegedést jelentettek.  

2017-ben évek óta először ismét járványos formában ütötte fel fejét a szamárköhögés 

megyénkben, amely 6 megbetegedést okozott. Járványhoz tartozó esetként 2017-ben 4 beteg, 

2018. évben 2 beteg került a nyilvántartásunkba. A bajai családban a megbetegedésnek 

összesen 13 fő volt kitéve. Elsőként a 2018. januárban született oltatlan csecsemő 

megbetegedését észleltük, állapota miatt klinikai kezelést igényelt. 

A járványügyi vizsgálat során igazolódott az édesanya, nagymama, nagypapa és a család kettő 

barátjának megbetegedése. Fertőzőforrásként a külföldön dolgozó - Németország, 

Magyarország és Horvátország között ingázó - barátot azonosítottuk, azaz import eredetű, 

vagy azzal összefüggő megbetegedésnek tekintendők fenti szamárköhögés esetek. 

 

Idegrendszeri fertőző betegségek 

Az idegrendszeri fertőző betegségek egyik csoportját az ún. gennyes agyhártyagyulladások 

(meningitis purulenta) képezik. A klinikai tünetegyüttest számtalan baktérium okozhatja, ezek 
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közül három kiemelt figyelmet érdemel: a meningococcus által okozott agyhártyagyulladás 

meningitis epidemica, a Streptococcus pneumoniae okozta megbetegedés pneumococcus 

meningitis, a Haemophilus influenzae kórokú haemophilus meningitis néven jelentendő. A 

többi eset meningitis purulenta k.m.n. megnevezéssel kerül regisztrálásra. A betegséget 

rendszerint súlyos lefolyás jellemzi. A legtöbb fertőző beteg halálozás –ahogyan tárgyévben 

is- ebben a betegségcsoportban történik. Az utóbbi 11 évben megyénk területén a klinikai 

kórforma az alábbiak szerint alakult: 

 

63. ábra: Gennyes agyhártyagyulladás megbetegedések aetiológia szerinti megoszlása 
Bács-Kiskun megyében, 2008-2018 

 
Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

 

Látható, hogy a megbetegedések szűk határok közötti ingadozása mögött különösebb 

tendencia nem fedezhető fel. 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban nem diagnosztizáltak egyetlen 

meningitis epidemica megbetegedést sem. 2016-os év több szempontból negatív rekordnak 

számít. Az utóbbi évek legtöbb purulens meningitisét, és járványos agyhártyagyulladását is 

ebben az évben regisztráltuk. 

Az idegrendszeri fertőző betegségek másik csoportját az agyhártyák, ill. az agyvelő savós 

(serosus) gyulladásával járó kórképek alkotják. Ide tartoznak klasszikusan a meningitis 

serosa, az encephalitis infectiosa, a kullancsencephalitis elnevezésű betegségek. Az utóbbi 

évek folyamán egyre több nyugat-nílusi lázat regisztrálunk.  2018. évben országos szinten 

megsokszorozódott az esetszám, Bács-Kiskun megyében 21 megbetegedés fordult elő. Ez 

jelentős növekedést jelent az előző évekhez képest: 2013 és 2017 között 0-2 eset fordult elő 

évente megyénkben. A nyugat-nílusi láz vírusának gazdái madarak, közöttük szúnyogok 
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révén terjed, az emberre is szúnyogcsípés útján kerül át a kórokozó. A vírus nagy 

távolságokra a költöző madarak révén jut el. A betegség szezonális időszaka hazánkban 

augusztus-október közé tehető. A betegség jelenleg világszerte terjedőben van. 

Magyarországon 2008. óta kötelező a megbetegedések bejelentése. 

A kullancsencephalitis földrajzi helyhez kötött, természeti gócos fertőzésnek minősül. A 

magyarországi gócok Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúl területén, valamint Nógrád megyében 

találhatók.  

 A kullancsencephalitist és a nyugat-nílusi lázat meghatározott specifikus vírusok, a másik 2 

kórképet sokféle egyéb vírus okozza. A megbetegedések szinte mindig jóindulatúak, a 

betegek többnyire könnyen gyógyulnak.  

 

64. ábra: Vírusok okozta idegrendszeri fertőző megbetegedések megoszlása 
Bács-Kiskun megyében, 2008-2018 

 
Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

 

Zoonózisok 

A zoonózisok „olyan betegségek és fertőzések, amelyek természetes úton átterjedhetnek 

gerinces állatokról az emberre” (WHO, 1982). Rendkívül színes betegségcsoport, eltérő 

klinikummal, epidemiológiai jellemzőkkel. Zömmel sporadikus formában jelentkeznek, 

emberről emberre általában nem terjednek. A humán fertőzések alakulása a fertőzést 

közvetítő állatfaj biológiájától és epidemiológiai körülményeitől nagymértékben függhet. A 

betegségek többségében vadon élő állatoktól, néhány betegség esetén háziállattól, vagy 

domesztikálódott, ház körül élő rágcsálótól fertőződik az ember. Minél közelebb él az 

emberhez a fertőzőképes állat, annál nagyobb az esély a fertőződésre. 
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28. táblázat: Zoonózis megbetegedések előfordulása 
Bács-Kiskun megyében, 2009-2018. 

Megbetegedés  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lyme-kór  19 23 24 12 5 8 23 28 34 44 
Listeriosis  0 2 1 0 3 1 0 0 0 2 
Leptospirosis  0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
Tularemia  1 8 2 2 6 26 3 1 2 5 
Ornithosis  0 0 3 3 1 0 0 1 1 2 
Q-láz  3 4 3 3 2 3 0 5 4 3 
Toxoplasmosis  3 8 11 8 3 11 10 9 5 6 
Taeniasis 1* 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Összesen 27 45 45 30 21 49 36 45 47 63 
*import eset 

Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

 

A járványügyi helyzet elemzésének egyik kardinális kérdése: hogyan alakultak a fertőző 

betegség következtében történt halálozások. 

 

29. táblázat: Bejelentett heveny fertőző megbetegedések okozta halálozások 
Bács-Kiskun megyében, 2009-2018 

Megbetegedés  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Salmonellosis 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 
Campylobacteriosis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Enteritis infectiosa k.m.n. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Rotavírus gastroenteritis 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

Hepatitis infectiosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AIDS 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 

Meningitis purulenta 0 6 0 3 0 0 3 0 0 4 

Meningitis epidemica 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

Meningitis serosa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Pneumococcus meningitis 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 

Meningitis purulenta k.m.n. 0 3 0 2 0   2 0 0 3 

Creutzfeldt-Jakob betegség 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 

Listeriosis 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Varicella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Összesen: 0 9 2 4 2 5 9 7 7 7 

Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 
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2009 – 2018. között Bács-Kiskun megyében évi 2 – 9 haláleset történt, kivéve 2009. évet, 

amikor egyetlen fertőző beteg halálozást sem regisztráltunk. Ez példa nélkül áll a megye 

történetében.  

A táblázatból kitűnik, hogy a leggyakoribb klinikai kórkép, amely halálhoz vezetett, a 

gennyes agyhártyagyulladás volt.  

 

Veszettség 

2014. május óta állati veszettséget nem igazoltak megyénkben. Pozitív állat miatt utoljára 

2013-ban 4 személy postexpozíciós oltása történt. A veszettség elleni oltóanyag 

felhasználásunk az előző évhez képest további mérsékelt emelkedést mutat. 2018-ban a 

human oltások 62%-a kutya, 26 %-a macska, 6,7%-a patkány expozíció miatt történt. 

Emelkedett a macskák és patkányok miatt történt oltások száma, a kutyaharapások száma 6%-

kal csökkent. Továbbra is megoldásra váró probléma a kóbor kutyák befogása, a rágcsálók 

irtása, melynek eredményeképpen a veszettség elleni emberi oltások száma, a nem 

megfigyelhető állatok számának csökkenésével lényegesen kedvezőbb lehetne. 

 

30. táblázat: Igazolt állati veszettségi esetek alakulása Magyarországon 
és Bács-Kiskun megyében állatfajonként, 2007–2018  

év 

róka kutya macska szarvasmarha egyéb összes 

ország megye ország megye ország megye ország megye ország megye ország megye 

2007. 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 

2008. 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

2009. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

2010. 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 0 

2011. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

2012. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

2013. 22 16 0 0 0 0 2 1 0 0 24 17 

2014. 20 7 1 0 0 0 0 0 2 1 23 8 

2015. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1* 0 

2016. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2017. 1 0 0 0 0 0 0 0 2* 0 3 0 

2018. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Forrás: NNK, BKMKH NFO 

 

2017. évben 2 kecske veszettség pozitivitását diagnosztizálták. 
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31. táblázat: Lyssa elleni védőoltásban részesültek száma a sérülést okozó állatfaj szerint 
Bács-Kiskun megyében, 2018 

kutya macska denevér patkány róka vadnyúl egér majom összesen 

93 39 2 10 2 1 1 2 150 
Forrás: BKMKH NFO 

 

Védőoltások 

Megyénkben az átoltás üteme kedvezően alakult. Az életkorhoz kötött kötelező folyamatos 

védőoltásoknál egy oltásnem kivételével sikerült megőrizni az átoltottság igen jó teljesítését. 

Az oltásteljesítés folyamatos oltások esetén eléri, illetve meghaladja a 99,9%-ot. A 

kampányoltások teljesítése szintén minden oltásfajtánál eléri, illetve meghaladja a 99,9%. 

 

32. táblázat: Az átoltási ütem alakulása Bács-Kiskun megyében, 
2013–2018 

December DTPa+IPV
+Hib 

DTPa+IPV
+Hib 

DTPa+IPV
+Hib 

MMR DTPa+IPV
+Hib 

DTPa+IPV 

(2 hó) (3 hó) (4 hó) (15 hó) (18 
hónapos) 

(6 év) 

2013. igen jó igen jó jó igen jó jó igen jó 

2014. igen jó igen jó jó igen jó igen jó igen jó 

2015. igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó 

2016. igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó 

2017. igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó 

2018. igen jó igen jó jó igen jó igen jó igen jó 
Forrás: BKMKH NFO 

 

2017/2018. évi influenza szezon 

Az influenza figyelőszolgálatban a klinikai adatgyűjtést 72 háziorvos (37 felnőtt, 17 gyermek 

és 18 vegyes praxis) végezte a megyében. Az adatgyűjtési időszak 2017. 40. hetétől (2017. 

október 2.) - 2018. 20. hetéig (2018. május 20.) működött. A figyelőszolgálatba bevont 

orvosok hetente jelentették az alábbi adatokat: 

• az adott héten orvoshoz forduló betegek száma, 

• az adott héten influenzaszerű megbetegedéssel (ISZM) orvosnál jelentkezők száma 

korcsoportonként. 

A kijelölt praxisokban ellátott lakosságszám összesen 118355 fő, a megfigyelésbe bevont 

lakosságszám a megye népességének 22,7 %-a. 
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Összesen 5066 fő influenzaszerű megbetegedését jelentettek a szolgálatba bevont 

háziorvosok. A legtöbb megbetegedés a 04. - 10. hetekben fordult elő, 4278 fő, mely az 

összes betegszám 84,4 %-a. 

 

65. ábra: Influenzaszerű megbetegedések száma Bács-Kiskun megyében, 
2017/2018 

 
Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

 

Bács-Kiskun megyében magas influenza aktivitást a 06. és a 09. hét közötti időszakban 

mértünk. Nagyon magas influenza aktivitás kizárólag a Bajai Járási Hivatal illetékességi 

területén fordult elő a 06. és a 07. héten.  

A 2017/2018 évi influenza szezonban a kórházi vezetés saját hatáskörben megyénk minden 

fekvőbeteg-ellátó intézményében elrendelte a részleges vagy teljes látogatási tilalmat. 

A cirkuláló vírus azonosítása, monitorozása céljából 5 fő (2 fő felnőtt, 2ő gyermek, 1fő 

vegyes praxist ellátó) sentinel háziorvos küldött, összesen 35 db légúti mintát az Nemzeti 

Népegészségügyi Központ Légúti vírus osztályára. 
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66. ábra: A cirkuláló influenzavírus azo
eredményeinek megoszlása Bács

Forrás: BKMKH Népegészségügyi F

 

Bács-Kiskun megyében térítésmentesen rendelkezésre álló 68.000 adag 3Fluart oltóanyagból 

a háziorvosok, foglalkozás-egészség

oltásához összesen 39.100 adagot használtak fel, ezen belül a legtöbb oltást az egészségi 

állapotuktól független 60 éven felüli személyek (25.154 f

intézményekben, lakóotthonokban, egészségügyi intézményekben ápolt személyek (3210 f

kapták.  

A 3 évesnél fiatalabb, a fertő

Vaxigrip vakcina oltóanyag állt rendelkezésünkre, amelyb

oltóanyag került felhasználásra a gyermek és vegyes háziorvosi praxist ellátó orvosok által.

 

Migránsokkal kapcsolatos tevékenység 

2018. január 1. és december 31. közötti id

bevándorlási hivatalhoz. A Járási Hivat

kötelezettek száma 139 fő volt. A sz
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ábra: A cirkuláló influenzavírus azonosítására vett sentinel minták
eredményeinek megoszlása Bács-Kiskun megyében, 

2017/2018 

Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

Kiskun megyében térítésmentesen rendelkezésre álló 68.000 adag 3Fluart oltóanyagból 

egészségügyi orvosok a kockázati csoportba tartozó személyek 

oltásához összesen 39.100 adagot használtak fel, ezen belül a legtöbb oltást az egészségi 

állapotuktól független 60 éven felüli személyek (25.154 fő) és az ápolást, gondozást nyújtó 

tthonokban, egészségügyi intézményekben ápolt személyek (3210 f

A 3 évesnél fiatalabb, a fertőzés nagyobb kockázatának kitett gyermekek részére 160 adag 

Vaxigrip vakcina oltóanyag állt rendelkezésünkre, amelyből összesen 121 adag térítésmentes 

ltóanyag került felhasználásra a gyermek és vegyes háziorvosi praxist ellátó orvosok által.

Migránsokkal kapcsolatos tevékenység  

2018. január 1. és december 31. közötti időszakban 139 menedékkérő adta be kérelmét a 

bevándorlási hivatalhoz. A Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályai által sz

kötelezettek száma 139 fő volt. A szűrővizsgálatok az alábbi kórokozókra, fert
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76. oldal  

nosítására vett sentinel minták 
 

 

Kiskun megyében térítésmentesen rendelkezésre álló 68.000 adag 3Fluart oltóanyagból 

ügyi orvosok a kockázati csoportba tartozó személyek 

oltásához összesen 39.100 adagot használtak fel, ezen belül a legtöbb oltást az egészségi 

) és az ápolást, gondozást nyújtó 

tthonokban, egészségügyi intézményekben ápolt személyek (3210 fő) 

zés nagyobb kockázatának kitett gyermekek részére 160 adag 

l összesen 121 adag térítésmentes 

ltóanyag került felhasználásra a gyermek és vegyes háziorvosi praxist ellátó orvosok által. 

ő adta be kérelmét a 

al Népegészségügyi Osztályai által szűrővizsgálatra 

vizsgálatok az alábbi kórokozókra, fertőző  
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Pozitív B



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  77. oldal  

betegségekre terjednek ki: TBC, HIV-fertőzés, Szifilisz, Hepatitis B, Hastífusz és Paratífusz 

baktériumhordozás.  

• 120 fő tüdőszűrésére,  

• 118 fő vérvételére,  

• 106 székletminta vizsgálatra került sor.  

Tüdőszűrés alkalmával egy esetben érkezett visszajelzés pozitív eredményről. Az érintett 

személyt gyógykezelésre kórházba utalták.  

A Tompai Tranzitzónában elhelyezett kiskorú oltalmazottak részére fertőző megbetegedések 

megelőzése érdekében 2018-ban életkorhoz kötött védőoltások elvégzéséhez 22 oltóanyagot, 

az újszülöttek részére 4 vakcinát biztosítottunk.  

 

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőző betegségek helyzete: 

Bács-Kiskun megye területén 5 intézetben történik fekvőbeteg-ellátás. A 2012. évben történő 

átszervezést követően a kalocsai és kiskunfélegyházi kórházat a megyei kórház telephelyeként 

működtetik: 

 Bajai Szent Rókus Kórház 559 ágyas 

 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 535 ágyas 

 Bács-Kiskun Megyei Kórház összesen: 1814 ágyas 

 Bács-Kiskun Megyei Kórház 1173 ágyas 

 Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Telephelye 424 ágyas 

 Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelye 217 ágyas 

 

Kórházaink ellátási profilja eltérő. Aktív, krónikus, és rehabilitációs ágyszámmal is 

rendelkezik a bajai, a kalocsai és a kecskeméti kórház.  

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatainak elektronikus gyűjtését, elemzését 

2005. évben vezették be országosan. A fekvőbeteg intézményekben előforduló járványok, 

véráramfertőzések és multirezisztens kórokozók által okozott infekciók jelentése kötelező, az 

OSZIR Nemzeti Nosocomiális Surveillance Redszeren (NNSR) keresztül. A regisztrált 

infekciók számát tekintve az országos tendenciának megfelelően, évről-évre emelkedést 

tapasztalunk. 

Általános értelemben multirezisztens kórokozóknak nevezzük azokat a mikroorganizmusokat 

(baktériumokat, vírusokat, gombákat és parazitákat), melyek az adott mikroorganizmus ellen 

alkalmazandó egy vagy több kiemelt jelentőségű antibiotikum csoportba, antivirális, 

antifungális vagy antiparazitás csoportba tartozó szerrel szemben ellenállóak, ezáltal nagyban 
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megnehezítik vagy akár ellehetetlenítik az általuk okozott fertőzések kezelését. Ezek a 

kórokozók az évek során szelektálódtak ki (elsősorban az indokolatlan és helytelen 

antibiotikum felhasználás miatt), a problémabaktériumok által okozott fertőzések megelőzése, 

visszaszorítása az egész világon a legjelentősebb járványügyi problémák egyike. Elsősorban a 

fekvőbeteg intézményekben kezelt, fertőzésekre fogékonyabb, sérülékenyebb ápoltak körében 

okoznak megbetegedést, de előfordulnak a járóbeteg szakellátást és krónikus ellátást nyújtó 

intézetekben is. A multirezisztens kórokozók által okozott infekciók jelentősége - a 

korlátozott terápiás lehetőségek, a magas halálozási arány, kórházi járványok kialakulásának 

veszélye miatt - óriási. 

 

67. ábra: MRK által okozott egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések alakulása 
Bács-Kiskun megyében, 2004-2018 

 
Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

 

A kezdetben MRSA túlsúly megszűnt, jelenleg 33%, a Gram negatív kórokozók aránya 

jelentősen megnőtt. Megjelent 2012. évben néhány a carbapenem nem érzékeny és/vagy 

karbapenemáz termelő Enterobacteriaceae törzs is a kórházi fertőzések között.  

A Clostridium difficile infekció (CDI) 2011. április 01. óta jelentendő kötelezően. Az 

esetszám nem csak a jelentő kórházban szerzett fertőzéseket tartalmazza, másik intézményből, 

illetve fekvőbeteg intézeten kívülről behurcolt infekciók is jelentendők. A CDI az 

antibiotikum használattal összefüggő hasmenések leggyakoribb kórokozója. Megelőzése, 

gyógyítása növekvő terhet ró az egészségügyi hálózatra.  
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68. ábra: Egészségügyi ellátással összef
Bács

Forrás: BKMKH Népegészségügyi F

 

A multirezisztens kórokozókkal kapcsolatban igen nagy jelent

következtében előforduló halálozásnak. 2004. és 2018. között 1150 fert

személy halt meg, amelyből 73 esetben a fert

játszott a halálozásban. 

 

69. ábra: MRK infekciók és a halálozás közötti összegüggés 
Bács

Forrás: BKMKH Nép

 

Az egészségügyi ellátással összefügg

aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó intézetek számára. Megyénk területén m

kórház/telephely jelent.  
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Egészségügyi ellátással összefüggő CDI alakulása
Bács-Kiskun megyében, 2011-2018 

 
Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

A multirezisztens kórokozókkal kapcsolatban igen nagy jelentősége van a fert

forduló halálozásnak. 2004. és 2018. között 1150 fert

ől 73 esetben a fertőzés a halál közvetlen oka volt, vagy szerepet 

MRK infekciók és a halálozás közötti összegüggés 
Bács-Kiskun megyében, 2004-2018 

Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

Az egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzések bejelentése 2005 óta kötelez

beteg ellátást nyújtó intézetek számára. Megyénk területén m
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70. ábra: Egészségügyi ellátással összefügg
Bács

Forrás: BKMKH Népegészségügyi F

 

A 2005 és 2018 között regisztrált 1007 véráramfert

kórházi tartózkodás időtartama al

összefüggését jelentették az intézmények.

 

Multirezisztens kórokozók 

MRSA Methicillin rezisztens

VRE Vancomycin rezisztens

MENB széles spektrumú penicillin

MECO 3. generációs cephalosporinok, quinilonok, imipenem rezisztens

MPAE piperacillin, ceftazidim, quinolonok, aminoglycosid, carbapenem rezisztens

Pseudomonas aeruginosa 

MKLE 3. generációs cephalosporinok, quinolonok, imipenem rezisztens

MACI cotrimaxol, quinolonok, imipenem, aminoglycosid rezisztens 

baumanii 

MSTM cotrimaxol, (Sumetrolim) rezisztens

VISA: Vancomycin rezisztens

CPE: Karbapenem/imipenem és/vagy meropenem rezisztens

CRKL Karbapenem/imipenem/meropenem nem érzékeny és /vagy karbapenemáz termel

Klebsiella pneumoniae 

Gram negatív kórokozók: MENB, MECO, MPAE, MKLE, MACI, MSTM, CP
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zségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzések alakulása
Bács-Kiskun Megyében, 2004-2018 

Forrás: BKMKH Népegészségügyi Főosztály 

A 2005 és 2018 között regisztrált 1007 véráramfertőzés eset közül 496 személy hunyt el a 

tartama alatt, melyből 189 esetben a fertőzés és a halálozás 

összefüggését jelentették az intézmények. 

Methicillin rezisztens Staphylococcus aureus 

Vancomycin rezisztens Enteroccocus species (spp.) 

széles spektrumú penicillin, imipenem, quinolon rezisztens Enterobacter spp.

generációs cephalosporinok, quinilonok, imipenem rezisztens

piperacillin, ceftazidim, quinolonok, aminoglycosid, carbapenem rezisztens

 

cephalosporinok, quinolonok, imipenem rezisztens

cotrimaxol, quinolonok, imipenem, aminoglycosid rezisztens Acinetobacter 

cotrimaxol, (Sumetrolim) rezisztens Stenotrophomonas maltophilia

Vancomycin rezisztens Staphylococcus aureus 

Karbapenem/imipenem és/vagy meropenem rezisztens Enterobacteriaceae spp.

Karbapenem/imipenem/meropenem nem érzékeny és /vagy karbapenemáz termel
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XIII.  KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET  
 

TELEPÜLÉS- ÉS KÖRNYEZET- EGÉSZSÉGÜGY 

Vízhigiéne  

Ivóvíz ellátás, ivóvízminőség  

A XX. század utolsó évtizedében vízhigiénés vonatkozásban az ország jelentős fejlődésen 

ment keresztül. Ennek a fejlődésnek a legfontosabb célja a felzárkózás volt az Európai 

Közösség színvonalához és az irányt az EU követelményei jelölték ki. 

A lakosság egészségét nagyban befolyásolja, hogy milyen minőségű vizet fogyaszt, ill. 

használ. 

Az ivóvíz előállításához a kezelendő nyers vizet felszíni vagy felszín alatti vízbázisokból 

nyerhetjük Magyarországon, így Bács-Kiskun megyében is meghatározó szerep jut a felszín 

alatti vizeknek. Az ivóvízellátásban felhasználásra kerülő felszín alatti vizek alapvetően négy 

csoportba sorolhatók; talajvíz, mélységi vizek, partiszűrésű vizek, karszt vizek (ez utóbbi nem 

jellemző megyénkre). 

Bács-Kiskun megyében a kitermelt víz 81 %-ban védett, mély rétegekből, 18,4 %-ban Duna-

menti parti kutakból, 0,6 %-ban sekély mélységű sérülékeny vízadókból származik. A 

vízellátás közüzemi vízműveken keresztül valósul meg. A vízmű magába foglalja a 

kútrendszert, vízkezelő telepet, a víztározó rendszert és a csőhálózatot, amelyen keresztül 

eljut az ivóvíz a fogyasztókhoz. A közüzemi vízellátás, mivel folyamatosan ellenőrzött, 

csökkenti a vízeredetű betegségek kialakulásának a veszélyét. 

Megyénkben mind a 119 településen (22 város, 97 község) biztosított a közműves ivóvíz 

szolgáltatás, a lakosság 87,7 %-a közüzemi ivóvízzel ellátott (445469 fő). A vízvezeték 

hálózatba bekapcsolt lakások aránya 88,1%, ami az előző évihez képest emelkedést mutat. Az 

országos átlaghoz (95,2 %) képest még mindig jelentős a lemaradásunk. A belterületen élő 

lakosság közel 100 %-a kap vezetékes vizet, azonban a külterületen élők esetében ez nem 

mondható el. A közüzemi ivóvíz szolgáltatásba bekapcsolt lakások arányában településenként 

nagyon erős a szórás, legkedvezőtlenebb a helyzet a magas arányú külterületi népességgel 

rendelkező településeknél, ahol gazdasági okok miatt nem került sor az ivóvízhálózat 

kiépítésére. 
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A megyénkben lévő 11 járás területén a közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások % 

arányát az alábbiakban szemléltetjük:  Bácsalmási járás: 95,1;  

 Bajai járás: 95,2;  

 Jánoshalmai járás: 88,8;  

 Kalocsai járás: 97,9;  

 Kecskeméti járás: 87,6;  

 Kiskőrösi járás: 84,7;  

 Kiskunfélegyházai járás: 70,2;  

 Kiskunhalasi járás: 84,2;  

 Kiskunmajsai járás: 76,0;  

 Kunszentmiklósi járás: 86,6;  

 Tiszakécskei járás: 84,7.  

 

Megyénkben a fogyasztásra szánt vizek potenciális szennyezőanyag komponensei: a 

mikroorganizmusok, az ammónium, a vas és mangán, az  illékony szerves anyagok (metán), 

és az arzén (ami geológiai eredetű). 

 

A legsúlyosabb problémát a természetes eredetű arzén előfordulása jelentette. Az arzén 

esetében a kisebb koncentrációk hosszan, évtizedeken át tartó bevitele sok év után okoz 

észrevehető tüneteket. Ezek elsősorban bőrtünetek, mint pl. fokozott elszarusodás, 

hiperpigmentáció vagy éppen ellenkezőleg, a bőr pigmentációjának csökkenése.  

2000. évre került sor a hazai közműves ivóvízellátás teljes körű minőségi feltérképezésére és 

az európai normák teljesítését célzó ivóvízminőség-javító program kialakítására. A WHO és 

az EU által javasolt, szigorúbb határérték a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben került 

előírásra. 

A legtöbb fogyasztót érintő vízminőségi problémát a WHO által indikátor-paraméternek 

nevezett összetevők jelentették (vas, mangán, ammónia). 

Bács-Kiskun megye települései közül a derogációs listába – mely az arzén, bór, fluor 

határértéket meghaladó településeket tartalmazta – 49 település került. A települések 

vízhálózatán az arzéntartalom haladta meg az előírt határértéket, ill. három településen az 

arzénen kívül a bór is határérték feletti volt. Az arzénhatárérték túllépéssel érintett lakosság 

száma: 111547 fő volt, ami a megye összes lakosságának közel 22 %-a. 

119 településünk közül 118-at a megye közigazgatási területén működő 76 közüzemi vízmű 

látott el ivóvízzel, 1 település vízellátása a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Csépa 
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Regionális Vízműről biztosított. A városi vízművek száma 16, ebből 6 vízmű térségi 

vízműként még további 14 település/településrész vízellátását biztosítja. A 4 regionális vízmű 

összesen 35 települést lát el vezetékes ivóvízzel. A községi vízművek száma 57, mely 

összesen 65 települést/településrészt lát el vezetékes ivóvízzel.  

A kitermelt víz minőségének javítása érdekében 2016-tól 71 víztisztító berendezés működik a 

megyében. A megyében lévő vízművek közül csupán 6 vízmű (Felsőlajos, Szentkirály, 

Ladánybene, Szabadszállás-Balázspuszta, Újsolt, Városföld Dózsa viziközmű) szolgáltat 

nyers vizet. 2018-ban Dunaegyháza vízműnél a víztisztító technológia vízjogi üzemeltetési 

engedélyezése megtörtént, így a lakosságnak már tisztított vizet szolgáltatnak. 

Ammóniamentesítő berendezés 43 vízműnél működik. Egyik vízmű esetében sincs önálló 

ammóniummentesítés, mindig társul hozzá vas-, mangán, ill. arzénmentesítés is. 15 közüzemi 

vízműnél vas-, mangán-, és arzénmentesítés történik, 9 vízmű esetében pedig csak 

vastalanítást, mangántalanítást végeznek. 

A vízminőség-javító beruházásoknak köszönhetően megyénkben a lakosság megfelelő 

minőségű vezetékes vízzel van ellátva, az előző évekre jellemző arzén, vas, mangán és 

ammónia határérték túllépések magas aránya szinte teljesen megszűnt. 

A vízminőség-javító beruházások során hálózat fejlesztésre, rekonstrukcióra csak részben 

került sor. A régi, elavult hálózatban, a több évtizede kiülepedett biofilmet nem lehet 

eltávolítani, így ezek bakteriológiai, biológiai vízminőségi problémát okoznak. 

2016-ban került sor országosan a közüzemi szolgáltatók által biztosított (un. hálózati) vizek 

jodid felmérésére, melynek során megállapítást nyert, számos településen a jódkoncentráció 

általában alacsony (<25 µg/L). A nem megfelelő mennyiségű jódbevitel a pajzsmirigy 

hormon elégtelen képződéséhez és számos betegség (pl: golyva) kialakulásához vezethet. A 

felnőtt ember szervezete számára az ideális napi jódbevitel (étkezéssel, vízfogyasztással 

együtt) 2,0 µg/kg/nap. 

Bács-Kiskun megye településein a hálózati víz jódkoncentrációja mindenhol alacsony (0,03 

mg/l), egy település (Fülöpszállás) nyers vizében haladja meg a jodid tartalom a 0,1 mg/l 

értéket. 

 

Kismélységű kutak vízminősége 

Az utóbbi években – víz-, és csatornadíjak emelkedése miatt – megemelkedett a kismélységű 

kutak vizét fogyasztók száma. A magán kutak vízminősége általában kedvezőtlen. Egyrészt 

kémiai szempontból lehetnek a vízben mérgező anyagok, leggyakrabban előforduló az arzén, 
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nitrit, nitrát. A magas nitrát, nitrit koncentráció csecsemőknél methaemoglobinémiát okoz, 

mely súlyos esetben halállal is végződhet.  

Az arzén egészségkockázatát az előzőekben ismertettük. A hatóságunk által az 1990 évek 

elején végzett felmérés alapján a kismélységű kutak vizében is előfordul az arzén, nemcsak a 

mélyebb rétegekben. Az arzén jelenléte geológiai eredetű, a vízből csak tisztítás útján 

távolítható el, forralással nem. 

A másik veszélyforrás a kutak bakteriológiai szennyezettsége. A talpmélységükből eredően, 

ezek a vízadó rétegek nagyon érzékenyek a különböző szennyeződésekre. Ezért is fontos, 

hogy a kismélységű kutak 20 m-es védőterületén belül ne legyen védelem nélküli 

trágyatárolás, árnyékszék, szennyvízszikkasztás. 

A magas talajvízállású, illetve a belvízzel veszélyeztetett területeken fokozottan fenn áll mind 

a kémiai, mind a bakteriológiai szennyeződés lehetősége. Főleg a szennyvíz, trágyalé, 

űrgödrös árnyékszék tartalmának bemosódása során a kutak vize szennyeződhet, és így 

megnő a különböző vízzel is terjedő fertőzések kockázata, másrészt a bemosódott szerves-

anyag tartalommal a víz nitrit, nitrát tartalma növekszik. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. 2017. és 2018-ban végzett felmérése alapján 

(melyben hatóságunk is részt vett) a 131 vizsgálatba bevont kismélységű kút vize 49,6 %-a 

tartalmazott határérték feletti arzént. A laboratóriumi vízvizsgálatok alapján a kutak vizének 

ammónia tartalma 71 %-ban, a vastartalom 90 %-ban, a mangántartalom 93,1 %-ban haladta 

meg a megengedett határértéket. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 

kismélységű kutak vizének rendkívül kedvezőtlen a kémiai minősége, és ebből eredően az 

ilyen jellegű vizet fogyasztó lakosság egészségkockázata magas.  

 

Fürdővíz 

Természetes fürdővizek  

A lakosság egészségét az általa fogyasztott ivóvízen kívül a természetes fürdővizek minősége 

is befolyásolhatja. 

A környezet-egészségügy egyik országos jelentőségű felzárkózási programja volt a 

természetes fürdő monitoring és az EU követelményeknek megfelelő minősítés 

megszervezése. 

A népegészségügyi hatóság ellenőrzi a kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségi 

követelményeinek teljesülését. A hazai gyakorlatban új fogalomként jelent meg, hogy 

nemcsak az önkormányzatok, vagy más üzemeltetők által kijelölt helyek, hanem minden, a 
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lakosság által hagyományosan és jelentős számban fürdőzés céljára használt hely is 

fürdőhelynek számít.  

A természetes fürdőhelyek vízminősége alapján a tavak, tározók és holtágak alkalmasak 

fürdőzésre. 

A fürdőhely használók egészségkárosító kockázatának a csökkentése érdekében a fürdőhelyek 

nyilvántartásba vétele megtörtént, illetve a monitorozásukra évente meghatározott ütemterv 

szerint sor kerül. A természetes fürdővizek minőségének ellenőrzése és javítása elsődleges 

feladat, hiszen így lehet megelőzni, csökkenteni a víz útján terjedő hasmenéses 

megbetegedéseket és más kedvezőtlen egészségre gyakorolt hatásokat. 

Jogszabályban meghatározottak szerint a lakosság/közvélemény tájékoztatása fontos feladat, 

annak érdekében, hogy hiteles képet kapjanak a fürdőzők a vízminőségről, esetleges káros 

hatásokról. A felszíni vizekben az eutrofizáció káros következménye a vízvirágzás, amelyet 

legtöbbször (99 %-ban) toxintermelő kékalgák (cianobaktériumok) okoznak. A jelenség a 

természetes fürdőhelyeken történő fürdőzést befolyásolja. Az irodalmi adatok azt mutatják, 

hogy kékalgás vízvirágzásban fürdőzőknél szem és bőrirritációk, szénanátha-szerű tünetek, 

hasmenés fordul elő. Ezért fontos, hogy a fürdőhelyeken kihelyezett táblákon legyen 

feltüntetve a víz bakteriális szennyezettségének mértéke, valamint a klorofill érték.  

 

Bács-Kiskun megyében hét kijelölt természetes fürdőhely működik , melyek a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ 2015-2018. évekre vonatkozó minősítése alapján az alábbi 

minősítést kapták: 

Kecskemét Záportározó „kiváló”  

Baja Kamarás-Duna „jó” 

Kunfehértó Tófürdő „kiváló” 

Dunapataj Szelidi-tó „jó” 

Soltvadkert Vadkerti-tó „jó” 

Tiszakécske szabadstrand „tűrhető” 

Kiskunmajsa szabadstrand „kiváló”.  

 

Medencés fürdők 

Bács-Kiskun megyében 45 medencés közfürdőt tartottunk nyilván. A medencés fürdőink 

megoszlása a vízzel kapcsolatos tevékenység és a fő használati mód szerinti részletezésben: 

- 19 fürdőben a vízzel kapcsolatos tevékenység a fő használati mód (ebben a 

kategóriában összesen 121 medencét alakítottak ki),  
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- 26 közfürdő esetében a fő tevékenység pl. szállodai szolgáltatás, kemping 

működtetése, stb. mellett, többletszolgáltatásként biztosítják a vízzel kapcsolatos 

tevékenységet pl. szállodák fürdői, kempingek uszodái, gyógyfürdők (ezen 

egységtípusokban 41 medencét tartunk nyilván).   

A szezonalitást tekintve a megye medencés fürdői az alábbiak szerint oszlanak meg: 

 

71. ábra: Bács-Kiskun megye medencés fürdőinek megoszlása 
szezonalitás szempontjából, 2018  

 
Forrás: BKM KH Népegészségügyi Főosztály 

 

A közfürdők többségében az elmúlt években jelentős technológiai, gépészeti és egyéb 

változások történtek. Közegészségügyi szempontból jóval biztonságosabb, vízforgatási 

technológiával üzemelő medencék létesültek, valamint valamennyi medence esetében 

megújult a medencehidraulika, mely a medencevíz megfelelő megmozgatásával, a megfelelő 

áramlási feltételek biztosításával lehetővé teszi a szennyezett legfelső réteg folyamatos 

távozását a medencéből (feszített víztükör).  

Magyarország világviszonylatban az ötödik legnagyobb termálvízkinccsel rendelkezik. 

Hazánkban a termálvizek magas ásványianyag-tartalmúak, és ugyancsak magas 

hőmérsékletűek. Így megyénkben is bőséges termálvízkészlet áll rendelkezésre, amelyek 

túlnyomó többségét gyógyvízzé minősítették. A gyógyvíz minőségének, gyógyhatásának 

megőrzése miatt azonban a gyógyfürdőkben a tiszta gyógyvízzel működő töltő-ürítő 

rendszerű medencék működtetése jellemző. Eltérő vízkezelési módszerek szükségesek a 

kétféle típusú (vízforgatós és töltő-ürítő) medencevíz biztonságos vízminőségének 

fenntartásához és használatuk célja, módja is különbözik.  
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A medencés közfürdők rendszeres hatósági felügyelete biztosított, az ellenőrzésükre mind a 

fürdővíz minősége, mind a működés közegészségügyi feltételei szempontjából minden évben 

sor kerül. Pozitív tapasztalatunk az, hogy az üzemeltetők egyre inkább törekednek a higiénés 

színvonal növelésére.  

2018-ban a működő közfürdőkben 31 db töltő-ürítő rendszerű és 109 db vízforgatós rendszerű 

medence vizének laboratóriumi vizsgálatára került sor. A töltő - ürítő rendszerű medencék 

esetében a bakteriológiai vízminőség 45%-os kifogásoltságot mutatott. A vízforgató 

berendezéssel ellátott medencék vízminősége a hatósági vizsgálatok alapján 30 db minta 

esetében volt kifogásolt, amely a vizsgált minták 27%-át teszi ki. A vízvizsgálati eredmények 

alapján az illetékes járási hivatalok népegészségügyi osztályai megtették a szükséges 

intézkedéseket a vízminőség helyreállítása érdekében. 

Az ellenőrzések során a Legionella kockázatnak kitett aeroszol képző medencékre vonatkozó, 

2016-ban érvénybe lépett előírások végrehajtására fektettünk kiemelt hangsúlyt a Legionella 

fertőzési kockázat csökkentése érdekében.  

Az ellenőrzések alapján a fürdők medencéinek, területeinek és kiszolgáló helyiségeinek 

állapotáról általánosan elmondható, hogy karbantartottságuk, higiénés rendjük megfelelő. 

A közfürdőkre jellemző hiányosságok: az üzemeltetői önkontroll vizsgálatok elmaradása, a 

medencék folyamatos felügyeletének hiányosságai, az üzemeltetési szabályzat aktualizálására 

vonatkozó kötelezettségek maradéktalan teljesítésének elmaradása, a veszélyes 

anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos szabálytalanságok, 

hiányosságok.  

 

Kémiai biztonság 

A kémiai biztonsági szakterületen elsősorban a megyében működő vegyianyag gyártók, 

importőrök, forgalmazók kerülnek látókörünkbe, a veszélyes anyagokat/keverékeket 

előállítókra, forgalmazókra és felhasználókra terjesztjük ki az ellenőrzéseket. Az ellenőrzések 

során érvényesítenünk kell az Európai Unió által kidolgozott és nemzeti jogszabályokban is 

megjelenő normákat, amely a rendkívül túlméretezett kemizáció káros hatásait igyekszik 

csökkenteni (regisztrálással, korlátozással, engedélyezéssel, a veszélyes anyagok/keverékek 

osztályozásával, a szállítói láncban kötelező információ –biztonsági adatlapok– átadásával, a 

veszélyes termékek megfelelő címkézésével, stb.).  

A kémiai biztonsági helyzet javuló tendenciát mutat, amely a hatósági kontrollnak és 

következetes intézkedéseknek köszönhető. 
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A fekvőbeteg ellátó intézmények mérgezési esetbejelentéseinek teljesítését és a mérgezések 

alakulását a megyében folyamatosan nyomon követjük, az évről-évre bejelentett esetszám az 

országos összehasonlításban nem mutat növekvő tendenciát. A kémiai biztonságról szóló 

törvény értelmében a Magyarországon előforduló bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta 

humán mérgezési eseteket az egészségügyi ellátó helynek minden esetben be kell jelentenie 

az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatnak, amely megyénkben meg is történik. 

Bács-Kiskun megyében 2014-2018 közötti időszakban az egészségügyi ellátórendszer évente 

1000 körüli mérgezési esetet látott el. Az utóbbi két évben a mérgezési esetek száma 

megyénkben csökkent, 2018 évben 1000 alatti mérgezési eset bejelentés történt (951). A 

bejelentések között szerepelnek az alkohol és a gyógyszer okozta mérgezések is, arányuk 

rendkívül magas, az összes mérgezési eset 50-70 %-át teszik ki. A gyermekkori mérgezések 

aránya 10% körül mozog. A mérgezéseket 45 %-ban függőség, 33%-ban véletlen, 18%-ban 

öngyilkossági szándék, 4 %-ban egyéb ok okozta 2018 évben.  

 

Szennyvíztisztítás, csatornázottság 

Bács-Kiskun megye területén, a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal rendelkező 64 

településen, az összegyűjtött szennyvizet 40 szennyvíztisztító telepen kezelik, melyek 

mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal rendelkeznek. A szennyvízgyűjtő hálózattal 

ellátott települések aránya: 61,3%. Jelenleg nincs fertőtlenítésre kötelezett 

szennyvízkibocsájtó, de 1 egységben kötelezés nélkül végeznek fertőtlenítést (Solt), mivel a 

városi szennyvíztelep a solti ATEV tisztított szennyvizét is fogadja. 

A legkorszerűbb a kecskeméti szennyvíztisztító telepen, III. fokozatú tisztítás (nitrogén és 

foszfor eltávolítás) is zajlik. A visszamaradó szennyvíziszapot rothasztással stabilizálják és az 

így keletkező biogázt gázmotorokban elégetve villamos és hőenergia termelésre használják. A 

kecskeméti komposztáló üzemben (ahová több szennyvíztelep iszapja is érkezik) 

továbbhasznosítják, a komposztálás révén nyert termék (komposzt) értékesítésre kerül. 

 

A csatornahálózattal rendelkező településeken a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba 

bekapcsolt lakások aránya 66,9%. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet 

egyedileg – szippantással – szállítják el. A 2015-2016. évben lezajlott szennyvízhálózat 

fejlesztések ellenére, még mindig nagy eltérés mutatkozik az ivóvízvezetékek és a 

szennyvízhálózat hosszának arányában. Míg a megyei településeken a közüzemi 

ivóvízhálózat hossza 3906 km, addig a szennyvízgyűjtő hálózat 2692 km hosszúságú. Egy km 
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közüzemi ivóvízvezeték hálózatra 689 m közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat jut. Területünkön 

KEOP pályázat adott lehetőséget a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, bővítésére.  

 

Hulladék-kezelés 

A települési hulladékok szállítását közszolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági 

társaságok végzik e célra alkalmas zárt, jó műszaki állapotban lévő, speciális gépjárművekkel, 

célgépekkel. Az elszállított települési szilárd hulladékok elhelyezése főleg regionális 

hulladéklerakó telepeken történik. A megyében lévő, régi elavult szeméttelepek rekultivációja 

megvalósult. A hulladéklerakó telephelyeken a hasznosítható hulladékokat válogatás után 

szállításra előkészítik, a már nem hasznosítható hulladékokat helyben, lerakással 

ártalmatlanítják.  

A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék mennyisége folyamatosan 

nő, a megyében az elszállított települési hulladék 295 kg/fő, ebből lakosságtól 246 kg/fő. 

Ezen belül nő a szelektívgyűjtéssel gyűjtött hulladékmennyiség is, a lakosságtól szelektív 

hulladékgyűjtésben elszállított települési hulladék aránya: 16,8 %.  

Az egészségügyi intézményekben keletkező fertőző veszélyes hulladék jelölése, gyűjtése, 

tárolása és szállításának módja/gyakorisága megfelelő. A fertőző hulladékok egy részét 

thermo-dezinfekciós eljárással ártalmatlanítják, az égetésre szánt hulladékokat megyén kívül 

ártalmatlanítják.  

 

Épített környezet  

A lakásokban élők egészségét nagyban befolyásolja az építő, burkoló-, és ragasztóanyagok 

felhasználásával épített, vagy nem kellő gondossággal tervezett és kivitelezett épületek, a 

lakáson belüli dohányzás, a belső téri levegőminőség. Sajnálatos módon a belső terek 

levegőminőségére vonatkozó határértékek még nem kerültek kidolgozásra.  

A népegészségügyi hatósághoz szinte minden évben nagyszámú panaszbejelentés érkezik 

illegális szemét elhelyezésre, magán területen felhalmozott szemétre, vagy rovar- és rágcsálók 

elszaporodására, dohos, penészes falakra.  

 

Klímaváltozás hatásai (hőségriasztás)  

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait egyre gyakrabban tapasztaljuk területünkön is, ezzel 

legjobban 2015-ben szembesültünk, ugyanis ebben az évben öt alkalommal összesen 36 napig 

volt hőségriasztás érvényben (11 nap másodfokú, 25 napig pedig harmadfokú hőségriasztást 
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rendeltek el). Ezt követően is volt minden évben hőségriasztás, ezek száma jóval kevesebb 

volt a 2015. évinél. 

Az országos tisztifőorvos által kiadott hőségriasztás, elsődlegesen az egészségügyi ellátó 

rendszer felkészítését szolgálja a várhatóan megnövekedő feladatokra, ugyanakkor a 

védelmi igazgatás, az együttműködő szervezetek tájékoztatása is rendeltetése, ám 

számukra semmilyen konkrét feladatot nem határoz meg, azt saját terveik szerint 

önállóan végzik. Mindezek mellett kiemelt fontosságú a lakosság időbeni tájékoztatása 

és a védekezésre vonatkozó tanácsokkal való ellátása. 

A hőséggel kapcsolatban az országos tisztifőorvos jogszabályi felhatalmazás útján az alábbi 

fokozatokat adja ki: 

I. fok:  

Figyelmeztető jelzés abban az esetben, ha egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy 

meghaladja a 25°C-ot. 

II. fok:  

Riasztás: az előrejelzés szerint a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő 

napon eléri (vagy meghaladja) a 25°C-ot. 

A magas napi átlaghőmérséklet olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent a lakosság 

számára, amely indokolja az egészségügyi ellátó rendszer, az önkormányzatok 

figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását. 

III. fok:  

Riadó jelzés. Amennyiben várhatóan legalább három egymást követő napra eléri (vagy 

meghaladja) a napi középhőmérséklet a 27°C-ot. 

 

33. táblázat: Elrendelt hőségriasztási napok megoszlása, 2012-2018. 
év elrendelt 

hőségriasztási napok 
száma összesen 

ebből II. fokú 
hőségriasztás 

ebből III. fokú 
hőségriasztás 

2012 24 11 13 
2013 20 11 9 
2014 3 3 0 
2015 36 11 25 
2016 4 4 0 
2017 17 11 6 
2018 13 13 0 

Forrás: BKMKH NFO nyilvántartás 
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Levegőminőség  

Magyarországon a levegőminőség mérését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

(OLM) végzi, a levegőterhelést okozó kibocsátások létesítményszintű adatait a 

Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) tartja nyilván. 

A környezeti levegő minősége napjainkban a fő szennyezőanyagok közül a talaj közeli ózon, 

a nitrogén oxidok és a kisméretű részecskék (10 µm-nél kisebb átmérőjű részecskék, PM10, 

PM2,5) szennyezés miatt okoz problémát. A korábban jelentős légszennyezőnek számító kén-

dioxid (SO2), köszönhetően az erőművi szektor fejlesztéseinek, valamint az üzemanyagok és 

tüzelőanyagok minőségében bekövetkezett pozitív változásnak, mára már nem okoz 

gondokat.  

Nyári időszakban az egyik legjellemzőbb levegőminőségi probléma a talaj közeli ózon 

megemelkedő szintje, valamint különösen a forgalmas útvonalak környezetében, a nagy 

gépjárműforgalommal terhelt településeken tapasztalható magas nitrogén oxid koncentráció, 

mely néhány helyen az éves határérték túllépését eredményezi. 

Napjaink legjelentősebb levegőtisztaság-védelmi kihívása az egészségügyi határértékeket 

(különösen a téli időszakban) meghaladó részecskeszennyezettség. Vezető szerepét annak 

köszönheti, hogy a legújabb egészségügyi kutatások szerint egészségkárosító hatása 

kiemelkedő. A károsító hatás mértéke függ a részecske méretétől (minél kisebb méretű, annál 

nagyobb a kockázat) és összetételétől (pl. ha nehézfémeket, nehezen lebomló szerves 

anyagokat tartalmaz, nagyobb a kockázat).  

A téli időszakban a szálló por szennyezettséget elsősorban a helyi közúti közlekedés és a 

lakossági fűtés okozza. A kibocsátások szerkezetében az utóbbi években komoly változás 

figyelhető meg: a lakossági tüzelés vált a meghatározó forrássá, melyre a szilárd 

szennyezőanyag kibocsátás jellemező, és ezzel a levegő részecsketerheltsége számottevően 

nőtt. A szigorú levegővédelmi előírások betartásának kikényszerítésével az ipari kibocsátások 

hatása csökkent. 

Az Európai Unió levegőminőségi irányelve 2005-től vezette be a PM10-re vonatkozó 

egészségügyi határértékeket, (éves: 40 µg/m3, napi: 50 µg/m3, amely egy évben maximum 35-

ször léphető túl). Ezeket a határértékeket Magyarország több pontján nem sikerül teljesíteni, 

főként a napi határérték tekintetében. A füstköd-riadó riasztási fokozatának elrendelésére az 

utóbbi években többször is sor került az országban.  

 (Forrás: Nemzeti Környezetvédelmi Program 2014-2019) 
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Kecskemét közigazgatási területe levegőminőségi állapota 

A 2017. évben a manuális mérőhálózatban országosan 89 településen folyt – így 

Kecskeméten is - a légszennyezettség vizsgálata. A légszennyezettségi index szerinti értékelés 

alapján Kecskemét levegőminősége 2017. évben a NO2 komponens vonatkozásában 

megfelelő kategóriájú volt.  

A „ 2017.évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőállomás adatai 

alapján” szerint Kecskeméten a szálló por PM10 koncentráció a jó kategóriába került. A 

legmagasabb indexű komponens alapján számított légszennyezettségi index szerint 

Kecskemét megfelelő besorolású. 

Kecskeméten a 2017. évben tapasztalt rendkívüli időjárási viszonyok miatt bekövetkezett 

szmog helyzetre figyelemmel a város füstköd-riadó terv megalkotását határozta el, melyet 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 24/2017. (XI.22.) számú 

rendeletében elfogadott. A rendelet Kecskemét város honlapján elérhető.  

 

Bács-Kiskun megye egyéb településeinek levegőminőségi helyzetével összefüggésben az 

alábbi adatok állnak rendelkezésünkre: 

2017. évben a manuális mérőhálózatban az ország 89 településén folyt a légszennyezettség 

vizsgálata, ezen belül nitrogén-dioxid mintavételre 81 településen, kén-dioxid mintavételre 10 

településen, ülepedőpor mintavételre pedig 21 településen került sor. Baján, Kalocsán és 

Kiskunfélegyházán is történtek vizsgálatok, nitrogén-dioxid mintavétel. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat által kiadott „2017. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről 

a manuális mérőhálózat adatai alapján” Baja levegőminősége nitrogén-dioxid tekintetében jó, 

Kalocsa, Kiskunfélegyháza kiváló kategóriába sorolták, míg Kecskemét levegőminősége e 

tekintetben csak megfelelő levegőminőségi kategóriába került. A többi légszennyező 

tekintetében adatokkal nem rendelkezünk. 

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 2017. évi összesítő értékeléshazánk 

levegőminőségéről a manuális/automata mérőhálózat adatai alapján) 

 

Az egyes légszennyezők legfontosabb egészségkárosító hatásai  

Szálló por (Particulate Matter: PM) 

A szálló por a levegőben szuszpendált szilárd és/vagy folyékony részecskék elegye. A szálló 

port két nagy csoportra lehet bontani szemcseméret alapján: a 10 mikrométer átmérőjű 

szemcséket durva részecskéknek (PM10) nevezik, ezek a szemcsék lejutnak az alsó légutakba, 

a 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű, „finom” porszemcsék (PM2,5) alkotják a belélegezhető 
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frakciót, ezek lejutnak a tüdő léghólyagocskákba. A PM2,5 porfrakció másodlagosan 

keletkezett aeroszolokból, égési termékekből, és kondenzálódott szerves vagy fém 

részecskékből áll, és a szálló por mutagén hatásáért, valamint savasságáért felelős. 

A PM10 frakció a talaj eróziójából, valamint az utak kopásából és ipari tevékenységből 

származó részecskéket tartalmaz. A PM10/PM2,5 arány függ az egyes területeken az ipari 

tevékenység típusától, a fűtőanyagtól, a földrajzi és időjárási viszonyoktól. Európában a 

szulfát és a szerves anyag a két fő szálló por komponens, ami végül is meghatározza az évi 

átlagos PM10 és PM2,5 tömegkoncentrációját. Az egészségkárosító hatásokkal kapcsolatos 

emisszió források a kipufogógáz és a széntüzelés. A szél fújta inert por – nagyobb 

szemcsemérete miatt – kevésbé károsítja az egészséget. 

 

A szálló por egészségkárosító hatása 

A szálló por koncentráció rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és 

nehézlégzést válthat ki. A tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek 

következtében növekszik a vér alvadékonysága, vérrögösödés léphet fel. Növekszik az asztma 

és a krónikus légcsőhurut fellángolások miatti orvoshoz fordulás, illetve a szív-érrendszeri 

megbetegedések száma. A levegőhigiénés index legmagasabb, „veszélyes” kategóriájában az 

összes halálok miatti halálozás is növekedhet. A kültéri levegő szállópor tartalmának hosszú 

távú hatásai a következők: a várható élettartam jelentős csökkenése a szív- és érrendszeri, a 

légzőszervi betegségek, valamint a tüdőrák miatti halálozás növekedése következtében. 

Irodalmi adatok támasztják alá, hogy a közlekedés eredetű levegőszennyezés (magában 

foglalva a szállópor szennyeződést is) a forgalmas utak mentén élő lakosság körében nagyobb 

mértékben fejt ki káros hatást. Meg kell jegyezni, a szállópor még a legalacsonyabb 

koncentrációban is káros. 

 

Nitrogén-oxidok 

Az égetés során a levegő és a hulladék nitrogén tartalmának oxidációjából származik. A 

nitrogén-oxidok nagyon reakcióképes gázok, melyek kulcsszerepet játszanak az ózon és a 

fotokémiai szmog egyéb összetevőinek keletkezésében. A kén-dioxid mellett meghatározó a 

szerepük a savas esők kialakulásában is, és így az erdők pusztulásában. 

 

Nitrogén-oxidok egészségkárosító hatása 

A nitrogén-oxidok légzőszervi megbetegedésekkel és tüdőproblémákkal hozhatók 

összefüggésbe. Vizsgálatok szerint azon gyermekek körében, akik magasabb nitrogén-oxid 
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koncentrációnak vannak kitéve, csökkent légzésfunkció tapasztalható. Állatkísérletek alapján 

a nitrogén-oxidok magas koncentrációja meggyorsíthatja a rákos megbetegedések lefolyását. 

 

Nitrogén-dioxid (NO2) 

A nitrogén-oxidok (NOX) elsősorban a járművek üzemanyagának égéstermékeiből 

származnak, valamint az energia-termelésből és a fűtésből. A külső légtérben a nitrogén-

monoxid (NO) gyorsan átalakul NO2-á a légkörben jelenlévő oxidáló anyagok hatására. Az 

NO2 koncentráció a közlekedés eredetű légszennyezés indikátor paramétere. Az Európai 

Közösségben az NOX kibocsátás több mint fele közlekedés eredetű, ez az arány még 

magasabb lehet a nagyvárosokban, Magyarországon 2000-ben 59 % (Magyarország 

környezeti adatai, 2002.KvVM). 

 

A nitrogén-dioxid egészségi hatása 

A nitrogén-dioxid irritáló hatású gáz. A nitrogén-dioxid és a többi légszennyező (szállópor és 

ózon) közötti összefüggés összetett, emiatt nagyon nehéz értékelni az NO2 elkülönített hatását 

az epidemiológiai vizsgálatokban. Emiatt az NO2 egészségi hatásait elsősorban állatkísérletek 

eredményei alapján határozták meg. A nitrogén-dioxid és reakciótermékei csökkent 

tüdőfunkciót és különféle légzőszervi tünetek kockázatának növekedését okozzák. Rendkívül 

magas koncentrációi esetén a légutak összeszűkülnek mind az asztmás, mind a nem asztmás 

egyéneknél. Az asztmásak ugyanakkor érzékenyebbek a nitrogén-dioxidra, mint az 

egészségesek. Kimutatták, hogy a forgalmas utak mentén élők között többen válnak 

asztmásokká. A nitrogén-oxidok magas koncentrációja valószínűleg hozzájárul a szív- és 

tüdőbetegségekhez, továbbá csökkenti a szervezet ellenálló képességét a légúti fertőzésekkel 

szemben. 

 

Ózon (O3) 

A talaj közeli ózon másodlagos szennyező, mely elsődleges szennyezőanyagokból fotokémiai 

úton képződik. A kiindulási szennyezőanyagok közé tartoznak a gépjárművek 

kipufogógázaiból származó nitrogén-oxidok és illó szerves vegyületek, valamint az 

oldószerek. A nitrogén-oxidokból napsugárzás hatására ózon képződik, ami a fotokémiai 

szmog egyik indikátor paramétere. 
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Az ózon egészségi hatásai 

Az ózon kellemetlen szagú, izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, súlyosbítja a 

krónikus betegségeket, elsősorban a hörghurutot és az asztmát. Egészséges embereknél is a 

hosszabb ideig tartó fizikai munka során jelentősen csökkenti a tüdőfunkciót, amit émelygés, 

hányinger, köhögés, mellkasi fájdalmak kísérhetnek. Az ózon a légzőszervek gyulladását is 

kiválthatja. Pollenallergiás betegek tüneteit jelentősen súlyosbíthatja a magas 

ózonkoncentráció. 

(Forrás: Az egyes légszennyezők egészségkárosító hatásai; www.amtsz.hu) 

 

Az Országos Környezet-egészségügyi Intézet „A hulladékok szabadban és házi 

tüzelőberendezésekben való égetésének környezetegészségügyi veszélyei” címmel jelentetett 

meg kiadványt és először tárta fel az illegálisan tüzelésre használt anyagok egészségügyi 

hatásait, mely értelmében évek óta fennálló, valós népegészségügyi kockázattal kell számolni, 

és amellyel kapcsolatban hatékonyabb fellépésre lenne szükség.  

A kiadványt még 2012. évben valamennyi önkormányzathoz eljuttattuk és a hatáskörünkbe 

tartozó eljárásokban (Területfejlesztési Koncepciók, Környezetvédelmi Programok 

véleményezése, stb.) felhívjuk a figyelmet a környezet-egészségügyi probléma kezelésére 

(tényfeltárás, önkormányzatok intézkedése és rendeletalkotása, stb.) és megoldására. Jelenleg 

is elérhető a www.antsz.hu weboldalon. 

 

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 

Közétkeztetés  

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) 

EMMI rendelet előírásaival kapcsolatos hatósági elvárásokra az elmúlt évek során széles 

körben hívtuk fel a figyelmet (kormányhivatal honlapján tettünk közzé szakmai anyagokat, 

rendezvényeken, szülői értekezleteken tartottunk a témában előadásokat).  

Laboratóriumi vizsgálattal és ezzel párhuzamosan végzett tápanyagszámítással ellenőriztük a 

közétkeztetésben (kiemelten a gyermekétkeztetésben) biztosított étrendeket. A számítással 

történt ellenőrzéseknél megállapítást nyert, hogy a sótartalom, az energiamennyiség, vagy a 

hozzáadott cukor mennyisége több esetben meghaladta az előírtakat. A laboratóriumi 

vizsgálatokkal a jogszabályban maximalizált értéket meghaladó Na tartalmat egy esetben 

mutatottunk ki, az előző évek vizsgálati adataihoz viszonyítva a mért értékekben 2018-ban 

csökkenést tapasztaltunk.  



BKM KH NEF Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2018 

2019.05.02.  96. oldal  

Általánosságban megállapítható, hogy a közétkeztetés során a konyhák az előírtnál kevesebb 

tojás, zöldség, gyümölcs, tejtermék, teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszert használnak fel, 

alig alkalmaztak olajos magvakat, halból készült ételeket. A kívánatosnál több a bő olajban 

történő sütés, a kenőzsiradékok és a húskészítmények használata. 

Az ellenőrzések során kollégáink „jó gyakorlattal” is találkoztak. A konyhákon ételek 

készítéséhez sütő-pároló berendezést használtak. A bő olajban történő sütés helyett a tepsiben, 

olaj rápermetezésével sütik meg az ételt, vagy sütőben vagdaltként készítik, melyet gazdagon 

fűszereznek, így kevesebb só kerül az ételbe. Igyekszenek az ételek ízesítéséhez só helyett 

zöldfűszereket felhasználni. Az alapanyagok körén változtattak, bevezették a bulgur, 

zabpehely, teljes kiőrlésű liszt, saját készítésű zöldség és húskrémek alkalmazását. 

Kenőzsiradék helyett a konyha által készített krémeket használják, hogy a só mennyiségét 

csökkenteni tudják (pl.: aszalt paradicsomos krém, csibemáj-krém, tonhal-krém).  

 

Élelmiszer eredetű megbetegedések 

Adataink szerint megyénkben 2018-ban az előző évhez viszonyítva csökkent az élelmiszer 

eredetű események és az ételfertőzésben, ételmérgezésben megbetegedettek száma is.  

 

2018-ban 3 esetben jelentettek élelmiszer eredetű eseményt, összesen 12 fő megbetegedését 

hatóságunknak. Az eseményekkel összefüggésben kórházi ápolásra 5 beteg szorult, haláleset 

nem történt. 

A megbetegedéseket okozó élelmiszerek kiszolgálása, fogyasztása vendéglátást végző 

főzőkonyhán valamint magánháztartásban történt.  

A kivizsgálás során vett mintákból (élelmiszer, illetve a betegekből származó minták) 

Salmonella enteritidis, illetve Clostridium botulinum toxin pozitív laboratóriumi vizsgálati 

eredményt adtak ki a laboratóriumok. 
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34. táblázat: Élelmiszer eredetű megbetegedések Bács-Kiskun megyében, 2018  
 

Forrás: BKMKH NFO 
 
Az élelmiszer eredetű megbetegedések könnyen megelőzhetők, néhány alapvető higiéniai 

szabály betartásával, melyeket az alábbiakban foglalunk össze: 

- Ha beteg (hasmenése, láza, stb. van), ne készítsen ételt. 

- Mosson kezet gyakran, alaposan, főleg ételkészítés, valamint étkezés előtt. 

- Tartsa tisztán a konyhát és a konyhai eszközöket. 

- Csak megbízható helyen vásároljon. 

- A nyers húst, baromfihúst tárolja, kezelje elkülönítve. 

- A zöldséget, gyümölcsöt alaposan mossa meg. 

- A romlandó élelmiszert, ételt mielőbb tegye be a hűtőbe. 

- A maradék ételt forralja át fogyasztás előtt. 

 

  

előfordulás 
helye szerint 

egyéni (1-4 fő) tömeges (30< fő) 

esemény betegek 
száma 

kórház
ban 

ápolta
k 

száma 

elhunyt
ak 

száma 
esemény betegek 

száma 

kórház
ban 

ápolta
k 

száma 

elhunyt
ak 

száma 

vendéglátás 
 

0 0  0  0  1 8 3 0 

magán 
háztartás 

2 4 2 0 0 0 0 0 

összesen 2 4 2 0 1 8 3 0 
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XIV.  ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Bács-Kiskun megye lakossága csökkenőben van, a természetes szaporodás negatív, a 

korfa urna alakú, jellemző az idősek magas, és egyre emelkedő aránya. A településszerkezet 

egyre inkább városiasodik, az életforma mégis őrzi a korábban falusias berendezkedés 

jellegzetességeit is. A várható élettartam mindkét nemben, de különösen a férfiaknál az 

európai átlagtól több évvel elmarad. 

 

A gazdaság szerkezetére jellemző az agrárium jóval az országos átlag feletti 

értékteremtő képessége. A gazdasági aktivitás, a foglalkoztatottság az utóbbi években jól 

érzékelhetően nőtt, vele párhuzamosan csökkent a munkanélküliség. A megye lakosainak 

teljes értékteremtő és jövedelmi viszonyai kedvezőtlenebbek az országos átlagnál. 

 

A morbiditás és a mortalitás a keringési rendszer megbetegedéseiben lényegében az 

országos gyakoriság szerint alakul, míg a daganatos betegségek mutatói az országostól 

kedvezőbbek. A légúti betegségek halálozása az utóbbi évek javuló tendenciájának 

következtében közelít az országos gyakorisághoz, a külső okok miatti halálozás, ahogy az már 

évtizedek óta megfigyelhető, elsősorban a férfiak körében, kedvezőtlenebb az országos 

átlagtól. 

 

2018-ban Bács-Kiskun megyében a betegellátást érintő, vagy a betegellátás folyamatosságát 

veszélyeztető rendkívüli esemény nem volt, azonban az alapellátást, a járóbeteg és fekvőbeteg 

ellátást egyaránt érinti és komoly gondot jelent az orvosok és szakdolgozók hiánya. A 

megfelelő színvonalú betegellátás és védőnői munka az elkötelezett egészségügyi dolgozók 

(orvosok, szakdolgozók, védőnők) teljesítményével tartható fent.  

 

A közegészségügyi és járványügyi biztonság stabil. A szervezett lakossági szűréseken 

való részvétel emlőszűrésben magasabb az országos átlagnál, a méhnyak szűrés országosan 

problémákkal küszködik, a nemrégiben indult vastagbél szűrésben megyénkben az átlagostól 

több háziorvos vesz részt, de a szűrés hatékonyságát jelen pillanatban még korai értékelni. 
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XV. FELHASZNÁLT IRODALOM  
 

1. BKM KH NFO 2018. évi jelentései  

2. KSH honlap és adatszolgáltatás 

3. Nemzeti Rákregiszter adatszolgáltatás 

4. NNK adatbázisok 

5. HFA adatbázis 

6. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2018. évi beszámolója 

7. Nemzeti Drog Fókuszpont 2018. évi jelentése 

 

Standardizált adatoknál standard az európai 1976 évi standard lakosságszám. 


