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Az egészségföldrajz és a gazdaság kapcsolata  

A népesség egészségi állapotának térbeli jelenségeit vizsgáló tanulmányok földrajzi 

szakirodalmon belüli megjelenése immár több mint fél évszázadra tekint vissza. Az 

egészségföldrajz fiatalabb irányzata, mely az egészségügyi rendszer területi 

egyenlőtlenségeivel, illetve problémáival foglalkozik. Egyre több olyan kutatással 

találkozunk, amely az egészségi állapotot és az egészségügyi infrastruktúrát külön-külön, 

vagy együttesen vizsgálja, gyakorta a komplex gazdaság aspektusából.1  

Európa országaiban a születéskor várható élettartam – amely az életminőség egyik 

legfontosabb mutatója – folyamatosan nő, így hazánkban is. (EU Bizottság, 2018.) Viszont 

továbbra is jelentős az eltérés az egyes országok között – mi egyelőre sajnos öt évvel 

elmaradunk az uniós átlagtól. A különbségek országon belül, és a nemek között is fennállnak: 

a nők átlagosan több mint 5 évvel tovább élnek Európában, mint a férfiak. Magyarországon a 

születéskor várható élettartam, 2017-ben a férfiak esetében 72 év (2001: 68), míg nőknél 79 

év (2001: 76) (KSH, STADAT 6.1.7.) volt. Míg Magyarország munkaképes korú népessége 

folyamatosan csökkent az elmúlt évtizedben, a 2006 évi 6,4 millió főről 2017-re 6,2 millió 

főre, addig az 55-74 éves korcsoportba tartozó népesség száma emelkedett, a 2006. évi 2,1 

millióról 2017-re 2,3 millióra.2  

Fentiekből következik, hogy az utóbbi néhány évtizedben, az európai országokban – 

így hazánkban is – a lakosság egészségi állapota jelentős mértékben javult, az idő előtti 

elhalálozások száma pedig jelentősen csökkent. Az élet- és munkakörülmények, az 

egészségtudatosabb gondolkodás mindenképpen hozzájárult az élethossz megnövekedéséhez, 

de a legnagyobb szerepe vélhetően az orvosi ellátás fejlődésének van. A keringési- és 

daganatos betegségek kezelésében bekövetkezett eredményeknek köszönhetően a túlélési 

arány a legtöbb európai országban növekedett. Emellett a rák legtöbb fajtájának – így a 

méhnyakrák, a mellrák és a végbélrák – túlélési aránya is javult a legtöbb tagállamban. Az 

európai országok egészségügyi rendszerei egyre nagyobbak és összetettebbek, az 

egészségügyi ellátásra pedig – összehasonlítva a korábbi korok finanszírozásával – sokkal 

többet költenek az uniós országok. Miközben a modern társadalomban életfeltételeink sok 

szempontból jelentősen javultak, éppen a személyiség fejlődése szempontjából a tágabb 

család szociális mintái, az értékek átadásának rendje hátrányosan változott, sérült. Mindehhez 

a felgyorsult élettempó, a kiszámíthatatlan környezeti változások társultak, így érthető, hogy 

valamennyi civilizált országban jelentősen megnőtt a szorongásos, depressziós tünetektől 

szenvedő gyermekek és felnőttek száma. Az ember és környezete közötti egyensúly 

megbomlásából, a megbirkózási képességek zavaraiból eredő tünetek, panaszok kezelésére az 

egészségügy mai szervezete nem készült fel eléggé, annak ellenére, hogy a betegek jelentős 

hányada ezek miatt a panaszok miatt keresi fel az orvost.3 Napjainkban a nők szülési 

hajlandósága (fertilitása) alacsony, alatta marad a reprodukcióhoz szükséges szintnek, a 

                                                           
1 Beke Szilvia (2009): Békés megye népességének egészségi állapota és egészségügyi ellátása; PhD értekezés  
2 Állami Számvevőszék (2019): Elemzés az alacsony gazdasági aktivitású társadalmi csoportok aktivitási rátája 

növelésének lehetőségeiről. 
3 Kopp Mária – Skrabski Árpád – Szedmák Sándor: A testi és lelki egészség összefüggései országos 

reprezentatív felmérések alapján. http://www.demografia.hu/ 

http://www.demografia.hu/
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halálozási mutatók viszont javulnak. Így a társadalomban nő az idős emberek száma és 

aránya. 2015 óta némiképp lassult a nyugdíjreformok üteme a világ fejlettebb országaiban. 

Rendkívül fontos tehát az a megállapítás, a hosszabb életnek az előnyeit a társadalom csak 

akkor tudja kiaknázni, ha megteremti ennek a feltételeit. Ehhez az oktatás és az egészségügy 

fejlesztése elengedhetetlen; minden országban, de hazánkban különösképpen. Kétségtelen, 

hogy a 70 év fölötti korban a teljesítményekre való képesség érezhetően csökken. Az ember 

nem bír annyit, mint korábban. S az sem mindegy, milyen egészségi állapotban válik időssé 

az ember, hiszen valóban csak akkor pozitívum a hosszabb élet, ha azt egészségben élhetjük 

meg. De vajon el lehet-e ezt mondani nálunk akkor, amikor az ember retteg a betegség első 

jeleitől, mert ki tudja, mikor kap időpontot az intézményekben? Így megelőzni a nagyobb 

bajokat aligha lehet. Az oktatásnál a folyamatos át- és továbbképzés, a minőségi oktatás 

megteremtése ennek nyilvánvalóan egyik elengedhetetlen feltétele.4 A gazdasági növekedés 

potenciális forrása a munkaképes korú népesség nagyobb arányú gazdasági aktivitása. A 

gazdasági aktivitás társadalompolitikai szempontból azért fontos, mivel az emberek 

elsősorban munkájuk révén tudják életszínvonalukat növelni, és a munkaképes emberek 

inaktivitása leggyakrabban kényszerű körülmények (rossz egészségi állapot, alacsony 

képzettség, a helyi munkalehetőségek hiánya) következménye, amelyet tovább fokoz az 

érintettek motiválatlansága a munkavégzésben. Ugyanakkor az aktív életkornak is vannak 

olyan időszakai, például a tanulás és a kisgyermekek gondozásának az ideje, amikor a 

társadalomnak is az az érdeke, hogy az ilyen tevékenységet végzők átmenetileg maradjanak 

távol a munkaerőpiactól, illetve találják meg a foglalkoztatásnak azt a formáját, amely 

összeegyeztethető tanulói, illetve kisgyermekes szülői státuszukkal. A nagy ellátórendszerek 

(nyugdíj- és egészségügyi alapok) fenntarthatósága érdekében a munkában eltöltött idő 

növelése elsődleges fontosságú. Az idősebb, de még munkaképes korosztály nyugdíjba 

vonulásával egyidejűleg a foglalkoztatottak száma is alacsonyabb lesz, vagyis csökken a 

járulékot fizetők száma. Az idősek nagyobb arányú munkavállalása a napjainkban jelentkező 

munkaerőhiány leküzdése okán is támogatott - azok körében, akik képesek és szeretnének is 

dolgozni, illetve piacképes tudással, szakmával rendelkeznek.5 

Napjaink társadalmának alaptéziseihez tartozik, hogy az individuum a létfeltételeit alapvetően 

a munka révén kell, hogy biztosítsa a maga számára. Az alaptétel általános érvényű, 

függetlenül attól, hogy ennek az utóbbi időben egyre szélesebb társadalmi rétegek nem tudnak 

eleget tenni. Az esély a munkára, még a keresőképes korúak körében sem egyenletesen oszlik 

meg. Vannak nyertesek és vesztesek, és vannak olyanok is, akik a munka piacára be sem 

jutnak, vagy onnan idő előtt kirekesztődtek.6 El kell mondanunk azt is, hogy a szocio-

demográfiai tényezők jelentős hatással vannak a biológiai-egészségi állapotra. Az utóbbi 

évtized talán legfontosabb népegészségügyi felismerése, hogy a civilizált országokban 

alapvető egészségügyi veszélyeztető tényező a társadalmon belüli viszonylagos szociális-

gazdasági lemaradás, az összehasonlítások alapján a szociális egyenlőtlenség és egészségi 

állapot nemzetközi vizsgálatainak eredményei mind a halálozás, mind a megbetegedési 

                                                           
4Botos Katalin (2018): Az elöregedő társadalom problémái; Polgári Szemle, 14. évf. 4–6. szám.  
5 Állami Számvevőszék (2019): Elemzés az alacsony gazdasági aktivitású társadalmi csoportok aktivitási rátája 

növelésének lehetőségeiről. 
6 Csoba Judit: A munkaerőpiac és a jóléti állam paradigmaváltása. In: Csoba Judit-Czibere Ibolya szerk. (2007): 

Tipikus munkaerőpiaci problémák – atipikus megoldások. Kossuth Egyetemi Kiadó. 
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arányok, mind az észlelt egészségi állapot legszorosabb kapcsolatban a társadalmon belüli 

különbségekkel áll. Egy államon belül a társadalmon belüli gazdasági különbségek, eltérések 

az egészségi állapot legjobb előrejelzői. A statisztika adatai alátámasztják, hogy hazánk keleti 

régiói mentálhigiénés szempontból veszélyeztetettebb a Dunántúlhoz képest. Az ország 

kettészakadása tehát lelki egészség szempontjából is egyértelmű. A depresszió súlyossága 

igen szoros kapcsolatban áll a munkanélküliség megyék szerinti megoszlásával és a GDP 

megyék szerinti arányával. Az életmódjellemzők, a dohányzás, alkoholfogyasztás, a káros 

szabadidő eltöltési módok hátterében közös probléma, ha valaki helyzetét megoldhatatlannak 

érzi, és emiatt a konfliktusmegoldó stratégiák közül a legsúlyosabbat választja, úgy próbál 

túljutni a helyzeten, hogy eszik, iszik, gyógyszert szed. Tehát pszichológiai tényezők 

határozzák meg, hogy valaki mintegy öngyógyításként, pótmegoldásként olyan önkárosító 

magatartásformákhoz fordul, amelyek átmenetileg először csökkentik a kínzó lelkiállapotot, 

azonban hosszú távon saját szervezetüket, emberi kapcsolataikat áldozzák fel. Mivel ezek a 

konfliktus-megoldási módok, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, drog, kóros táplálkozási 

szokások, igen erős motivációs vonzást fejtenek ki, ha valaki hozzászokott, a megelőzés csak 

ennek a pszichológiai, motivációs háttérnek a feltárásával, más motivációs források 

felszabadításával, kialakításával lehet eredményes, enélkül a legdrágább megelőzési 

kampányoktól sem várható eredmény. A vonzó plakátok, amelyekre felírják, hogy a 

dohányzás ártalmas az egészségre, kifejezetten károsak lehetnek, mert tanuláselméleti alapon 

a két üzenet közül a vonzóbb hat, a tiltó üzenet hatását teljesen kioltja, sőt kifejezett 

immunitást alakít ki az egészségnevelő üzenetek ellen. A társadalom szociális-gazdasági 

polarizálódásának időszakában a viszonylagos lemaradással együtt járó kontrollvesztés, tanult 

tehetetlenség depressziós állapotot eredményezhet, ami a szociális-gazdasági helyzettel 

összefüggő magasabb megbetegedési arányok legfontosabb háttértényezője. A megelőzési 

programok kiemelt célja kell, legyen a depresszió, mint pszichoszociális kockázati tényező 

megelőzése. Ebből a szempontból különösen fontos a tanulási lehetőségek minél szélesebb 

körű biztosítása. A tanultság hiánya a depresszióval legszorosabban összefüggő rizikófaktor, 

így a magyar lakosság katasztrofális egészségromlásának legfőbb háttértényezője. A tanulás 

elsősorban mentálhigiénés megelőzési beavatkozást jelent, mivel az iskolák jelentősen 

fokozzák az egészség szempontjából meghatározó szociális hálót, azoknak a körét, akikre az 

ember nehéz élethelyzetben számíthat. Az iskolázottság fokozza a megbirkózási készségeket, 

a problémaközpontú megbirkózási stratégiák kialakulását. Az egészséges, nem önkárosító 

magatartás legszorosabb kapcsolatban az iskolázottság fokával áll. Az iskolákba nem kerülő, 

munkanélküli fiatalok szinte törvényszerűen sodródnak deviáns csoportok, deviáns 

magatartásformák felé. Az iskolákban tanuló fiatalok számának emelése, legalább valamennyi 

tanulni kívánó fiatal felvétele anyagiakban is igen jelentős, rövidtávon megtérülő ráfordítás, 

amelyet az egészségmegőrzés, a magatartászavarok, devianciák megelőzésének mutatói 

alapján becsülhetünk meg és mérhetünk.7 

Az egészségi állapot és a demográfiai jellemzők összefüggésén túl az egészségi állapot és a 

társadalmi helyzet kapcsolatának vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy az egészségi 

állapot szignifikáns kapcsolatban van az iskolai végzettséggel és a jövedelmi helyzettel. A 

                                                           
7 Kopp Mária–Skrabski Árpád–Szedmák Sándor: A testi és lelki egészség összefüggései országos reprezentatív 

felmérések alapján; www.demografia.hu 
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felsőfokú végzettségűek általános egészségi állapota szignifikánsan jobb, mint a középfokú 

vagy alacsonyabb végzettségűeké, a magasabb jövedelműek egészségi állapota jobb az 

alacsonyabb jövedelműekéhez képest.8 Ezek a tényezők a táplálkozási szokásokra gyakorolt 

hatásukon keresztül is jelentkeznek és jelentősen befolyásolják az egészséges, illetve az 

egészségtelen ételek és az alkohol tartalmú italok fogyasztását. Ez a későbbi életszakaszokban 

megnöveli az elhízással kapcsolatos betegségek (keringési betegségek, diabetes 2, különböző 

daganatos-betegségek, stb.) kialakulásának a kockázatát, amelyek nem csak az életminőség 

jelentős romlását okozzák, hanem a mai magyar népesség halálozási viszonyait is döntő 

mértékben befolyásolják.9 

Magyarország népességszámának alakulása 
Magyarország népességszámának alakulásáról pontos adatokat a tízévente esedékes (1990., 

2001. és 2011. évi) népszámlálásból nyerhetünk ki. Ezek szerint 1990-ben 10.375 millió fő élt 

Magyarországon, 2001-re ez a szám 10,2 millióra csökkent, 2011-ben pedig 9,985 millió volt 

a létszám. Vagyis két évtized leforgása alatt hazánk népessége közel 400 ezer fővel csökkent, 

ami közel 4%-os népességcsökkenésnek felel meg. Az utolsó évtized adatait elemezve látható, 

hogy a tendencia tovább folytatódik, azaz Magyarország népességének száma egyre csökken. 

Amint az alábbi diagram alapján is látható az elmúlt tíz év során közel negyedmillióval 

csökkent hazánk népessége, amelyet egyrészt terhel az elmúlt években Magyarországról 

meginduló nagyarányú külföldi munkavállalás, hiszen elsősorban a gyermekvállalási 

életkorban lévő korosztályokat érinti és ezzel párhuzamosan a szülőképes korban lévő nők 

száma is csökkenést mutat, miközben a gyermekvállalási kedv is kitolódik a 28-30 éves korra. 

1. sz. diagram: Magyarország népességének alakulása 2009-2019 között 

 
Forrás: KSH; Eurostat; saját szerkesztés 

A Népességtudományi Intézet szakértői által készített népesség-előreszámítás szerint 2060-

ban várhatóan 7,9 millió fő körül alakul Magyarország népessége. Az alapforgatókönyv a 

legmagasabb várható népességszámot 8,69millió főben, a legalacsonyabbat 6,7 millió főben 

prognosztizálja, amint azt a 2. ábra szemlélteti. 

                                                           
8 Baji Petra és Mtsai (2015): A magyar lakosság egészségi állapota 2000 és 2010 között; Orvosi Hetilap 156. 

évfolyam, 50. szám 
9Gyenis Gyula és Joubert Kálmán (2010): A demográfiai tényezők hatása a fiatal magyar férfiak biológiai-

egészségi állapotára és testi fejlettségére. 
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2. sz. diagram: A népesség száma Magyarországon, 1990-2060 (Millió fő) 
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Forrás: KSH; NKI.  

A népesség számának alakulása alapvetően három tényezőtől függ: az élveszületések (ez 

pedig a szülőképes korú nők számától és gyermekvállalási hajlandóságuktól), a halálozások és 

a nemzetközi vándorlás egyenlegétől. Rendkívül fontos tényező Magyarország demográfiai 

folyamatainak vizsgálatában a gyermekvállalási kor.  

A születéskor várható élettartam tekintetében az adatok szerint 2001 évben Békés megyében a 

férfiak esetében 68,84 év, a nőknél 76,6 év; valamivel jobbak, mint a Dél-alföldi régió, illetve 

az országos adatok. Ezek a számok tizenöt év elteltével a férfiaknál 71,51 évre, a nőknél 

78,54 évre növekedtek, azonban, ha a táblázat adatait megvizsgáljuk, látható, hogy az arányok 

mindkét nem esetében megfordultak, mind az országos, mind a régiós adatok megelőzik 

Békés megye adatait. 

1. sz. táblázat: Születéskor várható élettartam (év) 

Területi egység férfi nő 

2001 2012 2017 2001 2012 2017 

Ország összesen 68,15 71,45 72,43 76,46 78,38 79,21 

Dél-Alföld 68,21 71,13 72,22 76,64 78,2 78,99 

Békés megye 68,84 71,06 71,51 76,6 77,54 78,54 

Forrás: KSH 

Az 1. táblázatból nyilvánvalóan látszik, hogy a nők születéskor várható élettartama magasabb, 

mint a férfiaké, - annak ellenére, hogy Békés megyében a férfiak a különbségből 0,73 évet 

„lefaragtak” - kialakul az időskori nőtöbblet. Az adatok megerősítik az előzőekben leírtakat: 

férfiak többlethalandóságából adódóan következik, hogy az életkor előrehaladtával növekszik 

az egyszemélyes háztartások száma, amelyben közismert, hogy az alacsonyabb jövedelemmel 

rendelkező nők élnek. Amint a 2. táblázatból látható, az átlagéletkor is kedvezőtlenül alakul 
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megyénkben a régió, vagy az országos adatokhoz képest. Az elöregedés tényéből 

következtethetünk megyénk korösszetételének kedvezőtlen változására, de a 

népességmegtartó képesség csökkenésére is, amelynek hátterében a kedvezőtlen gazdasági 

folyamatok, közlekedési infrastrukturális fejlesztések késése, elmaradása is meghúzódik. 

2. sz. táblázat: Az átlagéletkor alakulása területi bontásban (év) 

Területi egység férfi nő 

2001 2012 2017 2001 2012 2017 

Ország összesen 37,1 39,3 40,2 41,1 43,5 44,4 

Dél-Alföld 37,6 40 41,1 41,4 44,2 45,4 

Békés megye 38,3 40,8 42 41,7 44,8 46,2 

Forrás: KSH 

A népesség elöregedésével ugyanakkor fokozatosan csökken az aktív korosztály létszáma, 

illetve növekszik az idős népesség eltartottsági rátája, amely hosszú távon számos társadalmi, 

gazdasági és költségvetési problémát vet fel. 

A vizsgált 15 év során 0 – 14 éves korcsoport eltartottsági ráta10 23,53%-ról (2003; KSH) 

21,7%-ra (2017; KSH) csökkent, ezzel szemben az idős népesség eltartottsági rátája11 a 65 – 

X korcsoportnál 22,4%-ról (2003; KSH) 27,9%-ra (2017; KSH) nőtt. A 14 év alattiak 

számának folyamatos csökkenésével az ő eltartottsági rátájuk visszaesett, miközben az 

időseké (65 év feletti) jelentősen megnövekedett, az eltartottsági ráta a KSH adatai szerint 

49,6%, ebből arra lehet következtetni, hogy a jövőben egyre több időskorú ellátását kell 

biztosítani, miközben a munkaerőpiacra egyre kevesebben fognak belépni.  

Hazánk lakosságának nemenkénti korelosztását ábrázoló keskeny alapú, felfelé kissé 

szélesedő formájú korfa, amit a fiatalok arányának csökkenése, az idősek arányának 

növekedése okoz, a fogyó népesség korfája. A negatív demográfiai helyzetkép elsődleges okát 

az alacsony születésszám, illetve az alacsony termékenységi mutatók, valamint a halálozások 

számának tartósan magas szintje jelentik. A születések és a halálozások negatív mérlegét a 

hivatalos adatok szerint a bevándorlási többlet sem képes ellensúlyozni, a növekvő számú 

elvándorlás tovább súlyosbítja a helyzetet 

A korfa szemlélteti, hogy a születéskori férfitöbblet az aktív kor harmadik harmadában, az 

áthajlás korának elején átfordul nőtöbbletbe. Az időskori nőtöbblet magában hordozza, 

azonban azt a tényt is hogy az aktív életszakasz kisebb jövedelme miatt az időskorra is 

szerényebb jövedelmekből tudják biztosítani nők a létfenntartást, amely nem ritkán fordul 

jövedelmi szegénységbe, amely a szociális ellátórendszer igénybevételéhez vezethet. 

 

 

                                                           
10 A gyermeknépesség eltartottsági rátája a gyermekkorú népességnek (0–14 éves) az aktív korú (15–64 éves) 

népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Az indikátor a népesség korösszetételéről nyújt információt, 

amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, 

hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek a gyermekek 

eltartása. 
11Az idős népesség eltartottsági rátája az időskorú népességnek (65–X éves) az aktív korú (15–64 éves) 

népességhez viszonyított arányát fejezi ki. Az indikátor a népesség korösszetételéről nyújt információt, 

amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, 

hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek az időskorúak 

eltartása.  
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3. sz. diagram: Magyarország korfája 2017. évben és  

az előreszámítás szerinti 2057. évi korfa 

        2017. év          2047. év 

 
Forrás: KSH 

Békés megye területi-, és népességföldrajza 

Békés megye Magyarország délkeleti részén, az Alföldön helyezkedik el. Északról Hajdú-

Bihar megye határolja, nyugatról Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád megyék, délről 

és keletről a román határ. Székhelye Békéscsaba. Békés megye területe sík, a tengerszint 

feletti magassága 81-106 méter körül ingadozik, a szintkülönbségeit a síkvidék viszonylag 

sűrű folyóhálózata leköveti. A megye területét vastag homokos-löszös üledékréteg borítja. A 

harmadidőszaki képződmények országos jelentőségű szénhidrogén készleteket tárolnak, a 

megye legjelentősebb ásványkincse a földgáz, az ország készletének kb. egyötöde. A megye 

területén előforduló ásványkincsek másik nagy csoportját a különböző építőipari 

nyersanyagok alkotják. Sajátos, országhatáron is túlnyúló jelentőségű természeti erőforrást 

jelent a megye termál- és gyógyvíz készlete, és az erre alapozott nagyhírű fürdők. Az Alföld 

dél-keleti részén 70 oC feletti hőmérsékletű hévizek hévíztároló kőzeteiből kerül felszínre 

Gyula gyógy-, illetve termálvize. A megye legértékesebb természeti erőforrása a kiváló 

minőségű termőföld. A Körös-Maros köze az ország legkiválóbb adottságú mezőgazdasági 

területeinek egyike. Termőtalaja jó minőségű, akár 35 aranykoronát is meghaladó 

termőtalajértékekkel. Itt termelik a megyék között a legtöbb kukoricát, búzát és árpát is. 

Szintén élvonalban van a terület cukorrépa, kender, zöldség-gyümölcs termelésében is. Az 

állatállomány is jelentős, bár jócskán csökkent 1988 óta, de még így is itt tartják a legtöbb 

sertést, de jelentős a baromfi, és juhok állománya is. A legmagasabb sikértartalmú és legjobb 

minőségű búzát is a békés megyei földekről aratják le. Az ipar általánosságban nem annyira 

jellemző, csak pár város életében játszik meghatározó szerepet (Körösladány, Orosháza, 

Szarvas), mindenhol a szolgáltatások aránya van túlsúlyban, főleg igaz ez a megyeszékhelyre 

és Gyulára.12 Békés megye területe: 5630 km2; lakónépessége13 342 438 fő. A megyéhez 

tartozó járások száma: 9.  

                                                           
12 Forrás: Wikipédia; https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9s_megye 
13 A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező 

személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma. 
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Lakónépesség, terület szerint:  

 Békéscsabai (80 021 fő, 636 km2),  

 Békési (35 197f ő, 525 km2),  

 Gyomaendrődi (22 787f ő, 686 km2),  

 Gyulai (39 698 fő, 413 km2),  

 Mezőkovácsházai (38 268 fő, 881 km2),  

 Orosházi (49 016 fő, 717 km2),  

 Sarkadi (22 203 f ő, 571 km2),  

 Szarvasi (26 774fő, 485 km2),  

 Szeghalmi (28 474 fő, 714 km2).  

A megyéhez tartozó települések száma: 75 (22 város, 53 község). Társadalmi, gazdasági és 

infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések száma: 33*. Jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települések száma: 14*14  

Az elmúlt években az ország többi megyéjéhez hasonlóan Békés megye népessége is 

folyamatosan csökken, régiós szinten is Békés megyében tapasztalható a legnagyobb fogyás, 

évente átlagosan mintegy 2100 fővel élnek kevesebben a megye területén. A 4. sz. diagram 

adatai szemléltetik, hogy 10 év távlatában 366 600 főről 334 300 főre csökkent az állandó 

népesség száma, ez 32 300 fő, több mint Gyula város teljes lakossága. A számok mutatják, 

hogy a gazdasági világválság 2009. évi termékenységi szintjét a megyénkben napjainkig nem 

érte el az akkori 2978 élveszületések15 száma a vizsgált időszakban 1982 fő meg nem született 

gyermek hiányzik a népességből.  

4. sz. diagram: Békés megye lakónépességének változásai 

 
Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

                                                                                                                                                                                     
*105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint. 
14 Forrás: TeIR. 
15 Élveszületés a magzat világrajövetele, amennyiben az az életnek valamilyen jelét (mint légzés vagy 

szívműködés, illetőleg köldökzsinór-pulzáció) adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya 

méhében és mennyi ideig élt. 
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2797

2837
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5559

5536

5515

5593

5311

5439

5563

5401

5637

5318

Halálozások száma Élveszületés Lakónépesség (1000 fő)
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Az ábra mutatja, hogy a halálozások száma16 nagyságrenddel meghaladja az élveszületések 

számát, ugyanakkor az is látható, hogy a halálozások száma összességében csökkenő 

tendenciát mutat, ez azt jelenti, hogy Békés megye lakosságának átlagéletkora növekszik, 

ennek ellenére a lakónépesség száma csökken, tehát a természetes szaporodás17 negatív 

előjelű, ahogyan azt majd láthatjuk a későbbiekben. Ehhez a tendenciához hozzájárulnak a 

népmozgalmi tevékenységek az elvándorlások, az odavándorlások,18 és ezek különbözete a 

vándorlási egyenleg.19 

Az 5. sz. diagram szemlélteti, hogy a vizsgált időszakban évente 2400 fő (2009) és 1072 fő 

(2012) között mozgott az elvándorlási többlet. 

5. sz. diagram: Az elvándorlások és odavándorlások alakulása Békés megyében 

 
Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

A 6. sz. diagram összehasonlítja a Dél-alföldi régió lakosságának 2009-2018 közötti időszak 

demográfia változásait, a népességfogyás trendje a régióban markánsabb, mint az országos 

tendencia, ebből arra lehet következtetni, hogy a terület népességmegtartó erejét a gazdaság-

fejlesztések ellenére sem sikerült stabilizálni.  

Békés megye adatai sajnos még markánsabban jelenítik meg a negatív vándorlási 

különbözetet. 2014. év az M44 gyorsforgalmi út megépítésének ígéretével bizakodásra adott 

okot, az adatokból látszik is egy megtorpanás, sőt némi emelkedés, azonban egy autóút vagy 

autópálya önmagában nem oldja meg a gazdaságfejlesztést, az elkövetkező időszakban 

további elvándorlás tapasztalható. 

                                                           
16 Halálnak tekintjük az élet minden jelének végleges elmúlását az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz 

az életműködésnek a születés utáni megszűnése, a feléledés képessége nélkül. 
17 Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék) Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve. 
18 Állandó és ideiglenes belföldi elvándorlások összege; állandó és ideiglenes belföldi odavándorlások összege. 
19 Vándorlási különbözet az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az 

onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete ezer 

lakosra vetítve. 
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14893

16499

16604

16619

14090

14035

16418

16243

16011

16840

16299

18288

18438

18456

Elvándorlások száma Odavándorlások száma (fő)
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6. sz. diagram: Vándorlási egyenleg (ezrelék) alakulása 

 
Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

Összefoglalva a demográfiai mutatószámok csökkenő tendenciái tükrözik a megye 

természetes fogyásának adatait. Békés megye lakónépessége az élveszületés, és a halálozás 

arányait nézve - a KSH adatai alapján - a fogyás -5,5 0/00-es változást mutat. A tényleges 

fogyás pedig az elvándorlási különbözetet is tartalmazza. A születések számának visszaesése 

és az átlagos élettartam meghosszabbodása következtében a népesség korösszetétele egyre 

kedvezőtlenebb. A gyermekkorúak részaránya folyamatosan csökken, miközben az időseké 

nő, így a megyében élő állandó lakosok átlag életkora folyamatosan növekszik. Ebben a 

folyamatban nagy valószínűséggel komoly szerepet játszik az egészségügyi alapellátás. 

Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében 

hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, 

nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül. Az egészségügyi alapellátás feladatai 

közé tartozik a betegségek megelőzése és korai felismerése, az egyén egészségi állapotának 

figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, 

egészségtervezésének támogatása. Feladata továbbá a gyógykezelés, gondozás és rehabilitáció 

az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, valamint szakorvoshoz történő irányítása a 

betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából. Szükség esetén 

házi ápolás és rehabilitáció illetve a szakorvos által javasolt terápiás terv figyelembevételével 

a beteg otthonában történő ellátása vagy a beteg otthonában végzendő szakorvosi konzílium 

kérése. 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, továbbá a védőnői ellátásról, és az iskola-

egészségügyi ellátás biztosításáról jogszabályi kötelezettsége tekintetében gondoskodik.20 

Szintén az egészségügyi alapellátás keretében működik a Központi Orvosi Ügyelet, amely a 

kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység. Gyula város, valamint - 

szerződés szerint - Doboz község közigazgatási területén élő lakosságának háziorvosi 

rendelési időn kívüli alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi, szükség esetén az adott 

területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve. Gyula Város Önkormányzata 2014. február 

01-től az Egészségügyi Alapellátási Intézmény működési keretein belül biztosítja a központi 

orvosi ügyelet feladatellátását (szakmakód: 4601) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

                                                           
20 2015. évi CXXIII. törvény - az egészségügyi alapellátásról 
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szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően a felnőtt korú lakosság számára (a Gyermek-háziorvosi ügyelet 

külön szervezeti egységként végzi a feladatellátást.) 

A háziorvosi rendelésen való megjelenések számát és a háziorvos által hívásra, illetve a 

folyamatos ellátás végett végzett lakáson történt látogatások számát mutatja be a 7. sz. 

diagram, ezer lakosra vetítve. 

7. sz. diagram: A háziorvosok betegforgalma, ezer lakosra (fő) 

 
Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

A diagram jól szemlélteti, hogy a Gyulai járásban élő lakosok ellátásának arányszámai 

hasonlóságot mutatnak az országos tendenciához, ezzel szemben Békés megye 

háziorvosainak betegforgalma jóval meghaladja mind az országos, mind a Gyulai járás 

adatait. Komoly kérdés, hogy a Gyulán, Magyarország negyedik legnagyobb kórházaként 

működő Békés Megyei Központi Kórház milyen mértékben befolyásolja a személyes 

kapcsolatokon alapuló orvos-látogatásokat, orvos-beteg találkozókat? 

A 8. sz. diagram Gyulai járásra vonatkozó idősoros adatai csökkenő betegforgalmat jeleznek, 

ezzel szemben Doboz településen növekvő tendenciát mutatnak a számok. 

8. sz. diagram: A háziorvosok betegforgalma (fő) 

 
Forrás: TeIR; saját szerkesztés 
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A pályázatba vont Gyulai járás és Doboz település bemutatása 

A Gyulai járás területe: 413 km2, Doboz településsel együtt: 467 km2, lakónépesség: 39 698 

fő, Doboz lakosságával együtt 43 654fő 

A járáshoz tartozó települések száma: 4, lakónépesség, terület szerint:  

 Elek (4 631 fő, 55 km2),  

 Gyula (30 004 fő, 256 km2),  

 Kétegyháza (3 366 fő, 50 km2),  

 Lőkösháza (1 697 fő, 52 km2) 

A pályázatunk szempontjából releváns település 

 Doboz, terület: 54 km2, lakónépesség: 3 956 fő. Jogállása: község, területileg a 

Békéscsabai Járáshoz tarozik.  

A Gyulai járás települései Budapesttől több mint kétszáz kilométerre helyezkednek el. 

Gazdasági helyzetünket meghatározza a tény, hogy Magyarország megyéi közül egyedül 

Békést nem érinti még egyszámjegyű főközlekedési út sem. A felzárkózás és esélyegyenlőség 

érdekében az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU Rendelete a transzeurópai 

közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló II. fejezete 

megfogalmazta az általános prioritások között az összes uniós régió vonatkozásában a 

fokozott hozzáférhetőség és összeköttetés biztosítását. Előírta a szigetek, az elszigetelt 

hálózatok, valamint a ritkán lakott, a távoli és a legkülső régiók egyedi eseteinek 

figyelembevételét mind a vasúti, belvízi, közúti légiközlekedési infrastruktúra 

vonatkozásában. 

Az ellentmondás nyilvánvaló a rendelet szövegének tartalma és Békés megye illetve a Gyulai 

járás közúthálózatának valósága között, így aztán a régió felzárkóztatása nemzeti forrásból 

valósul meg. A rendszerváltást követően számos elképzelés, terv és ígéret látott napvilágot a 

térség gazdasága, turizmusa szempontjából oly fontos 44. sz. országos főút fejlesztésére. A 

Kormány 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozatában bízhatunk, amely a központi 

költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházások közé besorolta az M44 

gyorsforgalmi út Kecskemét–Békéscsaba közötti megvalósítását, 2020. december 31-i 

határidővel, amely már nyilvánvalóan nem fog határidőre megvalósulni. 

Lényegesen jobb a helyzet a vasúton történő megközelíthetőség szempontjából, mert a TEN-T 

projektek keretében a legfontosabb tranzitútirányt jelentő Hegyeshalom/Rajka–Budapest–

Lőkösháza nemzetközi 120-as vasúti fővonal a kistérségen halad keresztül, amely érinti 

Kétegyháza és Lőkösháza településeket. A vasútvonal teljes felújítása jelenleg is folyamatban 

van, napjainkra Békéscsabáig terjedően rehabilitálták. Ebből a fejlesztésből a járás 

gesztortelepülése csak közvetetten profitál, hiszen a 120-as vasúti fővonal elkerüli Gyula 

várost. Felújítások folynak ugyan a MÁV 128-as számú, egyvágányú, nem villamosított 

Békéscsaba–Kötegyán–Vésztő–Püspökladány-vasútvonal Békéscsaba - Gyula viszonylatában, 

azonban a személyi forgalom jelentős növekedéséhez a szakasz villamosítására volna 

szükség, ez a fejlesztés tenné lehetővé az átszállás nélküli utazást az ország többi régiójával. 

A járás a mezőgazdasági termelés, az idegenforgalom szempontjából igen kedvező éghajlati 

adottságokkal rendelkezik, hiszen ezen a környéken a legmagasabb a tenyészidőszak 

hőösszege. A napsütéses órák száma meghaladja a 2130 órát. Ezek olyan adottságok, amelyek 

versenyelőnyt jelenthetnének. Kiszámíthatatlanná és bizonytalanná teszi viszont a 
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mezőgazdasági termelést, az aszályokat és belvizeket (nem ritkán egyszerre) okozó 

egyenlőtlen csapadékeloszlás. 

A járás jelentős része a Maros hordalékkúpon helyezkedik el. Ez bizonyos értelemben 

valóságos kincs, hiszen a víztartó rétegekben tárolt víz gyakorlatilag természetes állapotában 

is kielégíti az érvényben lévő ivóvíz minőségi szabványok követelményeit. Ennek 

megfelelően kiemelkedő szerepe van a térség vízellátásában egyebek között az eleki ivóvíz 

kutaknak. A vízbázis azonban sérülékeny, ami azt jelenti, hogy a térség mezőgazdasága csak 

jelentős többletköltségek árán képes megfelelni a szigorú környezetvédelmi 

követelményeknek. Ez versenyhátrányt jelent, hiszen semmiféle kompenzációt nem kapnak a 

mezőgazdasági termelők. Ugyancsak jelentősek a járásban található termálvíz készletek, a 

gyulai termálvizet kedvező kémiai és élettani összetételének köszönhetően gyógyvízzé 

nyilvánították. A térség ma is kitermelhető ásványkincse a legrégebbi idők óta a homok és a 

sóder.21 

Gyulai járás gazdasági környezete 

A gazdaság legfontosabb ága térségünkben a mezőgazdasági tevékenység, azon belül is a 

szántóföldi növénytermesztés. Az összes szántóterület közel 75 százalékán gabonát 

termelnek. A mezőgazdaság gépesítettsége lassan zárkózik fel a korszerű követelmények 

színvonalához, a szektor még mindig versenyhátránnyal küzd. 

A járásban a gyepfelületeken nem folyik intenzív gyepgazdálkodás és állattartás. A szőlő, 

gyümölcsös, kert, nádas, halastavak aránya ugyancsak a megyei átlag alatti, annak ellenére, 

hogy Gyulán a záportározó tavak halastavakként történő üzemeltetése során a vállalkozó 

nemzetközi érdeklődés fókuszába emelte a horgásztavakat, hozzájárulva a helyi turizmus 

fejlődéséhez. Kedvező viszont a magasabb erdősültségi arány, ez azonban csak Gyula térségét 

jellemzi. A térségben megtalálható a fóliás primőr zöldség termesztés, az értékesítés azonban 

nem a térséget célozza meg tekintettel a felvevő piac méretére és fizetőképességére. Jellemző 

tevékenység a sertéstartás, ám többnyire kedvezőtlen formában, kisüzemi körülmények 

között. Az ipari üzemek túlnyomó többsége Gyulán található, és közülük számos igen nehéz 

körülmények között működik. A kistérség iparában az élelmiszer feldolgozó üzemek a 

meghatározók. A legnagyobb üzem, a Gyulahús Kft., amely az új tulajdonosi struktúra 

szemléletének és további fejlesztési tervek megvalósítását követően a térségben megtermelt 

állatokat dolgozza majd fel. A nemzetközi gazdaságpolitika sajnos napjainkban lassítja ezeket 

a törekvéseket.  

Ugyancsak jelentős leépülésen ment keresztül a gyulai bútoripar, gépipar. A Gyulai Ipari Park 

nem volt képes külső vállalkozásokat a térségbe vonzani. 

A járás szolgáltatási területen működő vállalkozásainak zöme is Gyulán található. A kistérség 

idegenforgalma gyakorlatilag Gyulára korlátozódik, s az igen komoly piaci pozíciókkal 

rendelkező Gyulai Várfürdő szolgáltatásain alapul. A hozzá kapcsolódó szállodafejlesztések, 

valamint a Várfürdő közelmúltban befejezett szolgáltatás-fejlesztései reményt adnak arra, 

hogy a gazdasági konjunktúra ellenére a város továbbra is kedvelt célpontja marad az 

idegenforgalom számára. A másik nagy attrakció, a Gyulai vár és a Várszínház programjai 

tovább erősítik Gyula hírnevét. A várral szemben lévő Almásy-kastély Látogatóközpont 

                                                           
21 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Programja. 2012. 
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felújításának, multimédiás tárlat fejlesztésének eredménye, hogy Európa 60 legszebb 

múzeuma közé választották a patinásan felújított intézményt, a rekonstrukció folytatódik. 

Gyulát kivéve igen jelentős foglalkoztatottsági problémák jellemzik a kistérséget. A 

mezőgazdasági nagyüzemek leépülésével a munkahelyek 75 százaléka szűnt meg, s a Gyulán 

koncentrálódott ipari üzemek létszámleépítései is elsősorban a környező településekről bejáró 

dolgozókat érintette. 

Doboz község bemutatása 

Doboz nagyközség Békés megyében, a megyeszékhelytől, Békéscsabától 13 km-re észak-

keletre, Gyulától 13 km-re, északra fekszik, és mintegy 383 hektár területen helyezkedik el. 

Gyulával közigazgatásilag határos, a Körös választja el, amely a Fekete-Körös és a Fehér-

Körös összefolyásától, Szanazugtól folyik tovább, követve Békés megye domborzati 

viszonyait. A Körös a település határán folyik át, és mintegy négy kilométerre fekszik 

közigazgatásilag hozzá tartozó Szanazugtól, amely az utóbbi időben üdülőteleppé fejlődött. 

Levegője tiszta, üdülésre, pihenésre alkalmas terület. Jelenleg több mint 300 üdülő, egy 250 

főt befogadni képes ifjúsági tábor valamint a Körös bal partján kemping várja a pihenni, 

üdülni vágyókat. A két part között személyszállító komp biztosítja az átkelést. A 

kikapcsolódás, szórakozás, pihenés különböző formái biztosítottak. A festői vízpart adta 

lehetőségek miatt a kirándulók, turisták kedvenc pihenőhelye, mely az utóbbi időben 

fejlődésnek indult. Az üdülőkörzetet a nyári szezon idején rendszeres autóbuszjárat köti össze 

a megyeszékhellyel. A legnagyobb vízfelület a Kettős-Körös, nagyobb állóvize a Kettős-

Körös hídja és a dobozi körtöltés között, mintegy 2,8 hektáros két egységből álló horgásztó 

nem csak a horgászok, de gyakran családtagjaik közkedvelt kiránduló helyei is. A vadászatot 

kedvelőknek is lehetőséget nyújtanak a települést körül vevő erdőségek, melyek nagyágukat 

tekintve megközelítőleg a közigazgatási terület 20%-át teszik ki. A kedvező természeti 

adottságokkal rendelkező nagyközség és környéke bővelkedik látnivalókban. A település 

központjában kellemes park fogadja az idelátogató turistákat. A volt kastély mögött a Holt-

Körös ágától körülölelve az egykor 6, jelenleg 3,7 hektáros kastélypark fekszik, mely egyéb 

fafajták mellett 150 éves kocsányos tölgyeket is őriz. A park 1979 óta természetvédelmi 

terület. A vésztői úton áll az 1863-ban épült romantikus stílusú háromszintes silótornyos 

magtárépület, Ybl Miklós kiemelkedő alkotása, mely agrártörténeti emlék. A Doboz-  

Szanazug mellettierdőben található a „Sámson vára” kapustorony, amely Szanazugtól az 

erdőn keresztül vezető túraútvonalon egy kellemes sétával megközelíthető. 

Gazdaság  

Doboz település 1971-ben nagyközségi rangot kapott. Kialakításra került, a vezetékes ivóvíz 

hálózat, a gázvezeték kiépítése, az intézményes szemétszállítás megvalósítása, az 

intézmények fejlesztése, az utak portalanítása. Az ipartelepítés 1969-ben kezdődött el, amikor 

a gyulai Harisnyagyár telepet létesített, majd a békéscsabai Kötöttárugyár helyezte ki telepét, 

sajnos ezek az üzemek ma már nem, vagy csak néhány fős létszámmal működnek. A Petőfi 

Mezőgazdasági Szövetkezet is hasonlóan csökkentette a személyi állományát. A környező 

városokban, főként Gyulán és Békéscsabán is egyre több vállalkozás szűnik meg. A 

kedvezőtlen folyamatok következtében a szociális ellátásokat igénybevevők száma is 

növekedésnek indult. 1990-ig a nagyközség lakóinak az agrárium jelentette a fő megélhetési 
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forrást. A helyi vállalkozások elsősorban a mezőgazdaság és élelmiszeripar, valamint a 

szolgáltató szektor területén aktívak. Jelenleg több élelmiszer-vegyi, műszaki bolt, italbolt, 

cukrászda, cukrászüzem és pékség működik magánkézben. A gazdasági struktúrában 

bekövetkező változások az évek során magukkal vonták a foglalkoztatási szerkezet 

átalakulását is. Jelenleg a legnagyobb problémát: a népességfogyás, az időskorúak népességen 

belüli arányának növekedése, az alacsony foglalkoztatottság, a munkanélküliség, az alacsony 

iskolázottsági szint, az átlag alatti keresetek és ezekből adódóan a szociálisan hátrányos 

helyzet jelenti. A helyi ipari termelés igen alacsony szintű, a kedvezőtlen gazdasági 

folyamatok következtében szinte teljes mértékben megszűnt a termelés a nagyközségben. A 

működő vállalkozások döntő többsége egyéni vállalkozás, de a szolgáltató szektorban 

növekszik a részaránya a társas vállalkozásoknak. 

A pályázatba bevont települések demográfiája 

Az országos, a régiós és a megyei tendenciákhoz hasonlóan a Gyulai járásban és Dobozon is 

fogy a lakónépesség, (9. sz. diagram) ezzel szemben a hatvanöt évet betöltöttek számának 

aránya egyre emelkedik. 

9. sz. diagram: A Gyulai járás és Doboz népességének alakulása; 2014-2018 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

Mindegyik településen a 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves korú állandó lakosra 

jutó száma (öregedési index22) meghaladja mind az országos átlagot, mind a Dél-Alföldi régió 

                                                           
22 Az öregedési index az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) 

viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának 

legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. 
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átlagát is felülmúlja. A legmarkánsabb öregedés index értéket a Gyulai járás adataiban 

láthatjuk a 10. sz. diagram alapján. 

10. diagram: Az öregedési mutatók; 2009-2018 

 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

A 11. sz. ábra területi bontásban mutatja be a vándorlási egyenleget (az áttekinthetőség 

érdekében csak a számunkra releváns járási, és dobozi számadatokat jelenítettem meg).  

11. sz. diagram: Az állandó jellegű oda- és az elvándorlások különbségének 1000 

állandó lakosra vetített száma a vizsgált településeken (ezrelék) 

 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 
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A diagramból kiolvasható, hogy járás településekein a vándorlási egyenleg negatív, Dobozon 

meglehetősen hektikusan változnak az adatok, a TEIR legutolsó adatai szerinti a két évben 

pozitív a vándorlási egyenleg. A népszámlálási adatok szerint a térség lakónépességének 

fogyását az elvándorlás is terheli, ahogyan a tendenciát láthattuk a 6. sz diagramon is. A 

népesség fogyásához azonban a negatív vándorlási egyenleg mellett hozzájárul az 

élveszületések és halálozások negatív különbözete is, egyre kevesebb gyermek születik és 

egyre több a halálozások száma, ezt szemlélteti 12. sz diagram.  

12. sz. diagram: Az élveszületések és halálozások különbözete (fő) 

 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

Kitolódott a gyermekvállalás időpontja. A fiatalok, ha módjukban áll, nem térnek vissza 

tanulmányaik befejezését követően, a helyben maradók egy részére jellemző a közéleti 

passzivitás, érdektelenség.  

13. sz. diagram: Az aktív korúak számának alakulása a vizsgált településeken 

 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 
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Elmondhatjuk, hogy a Gyulai járás településein és Doboz nagyközségben a születéskor 

várható élettartam hosszabbodik, a termékenység ugyanakkor alacsony szintű, és e két 

egymást erősítő folyamat következtében a demográfiai öregedés felgyorsult. A 13. sz. ábra 

jelzi a térség 15-64 éves korú lakónépesség számának alakulását 2014-2018 közötti években. 

Láthatjuk, hogy mindegyik településen minden esztendőben csökken az aktív korúak száma.  

14. diagram: 65-X éves 65+ lakónépesség alakulása 2014-2018 években (fő) 

 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

A fenti ábrából kiolvasható, hogy a 65. életévüket betöltött időskorúak száma Lőkösháza 

kivételével minden településen, minden évben emelkedik. A településeken élő időskorúak 

száma és aránya indokolttá teszi, hogy különös figyelmet kell fordítani a társadalomban 

elfoglalt helyzetük megtartására, az aktivitásuk, egészségi állapotuk megőrzésére, szükség 

esetén a helyreállítására. A pályázatba bevont térség településein a népesség korösszetétele 

átalakulóban van, csökkenő lélekszám mellett az időskorúak emelkedő arányával, (14. 

diagram) azon belül is jelentős nőtöbblettel, tendenciájában markánsan öregedő településeket 

láthatunk. 

A beszédes 14. sz. diagram adatait árnyalja a következő ábra, szemlélteti az időskori 

nőtöbblet erőteljes növekedését. Lőkösháza kivételével a vizsgált településeken mintegy 30% 

körüli nőtöbbletről beszélünk, az látható, hogy Eleken, Gyulán és Dobozon szinte évről évre 

növekszik a két nem közötti különbség. Gyulán például 2014 év végén 3771 fő nőt és 2410 

férfit regisztráltak, a különbség 1361 fő volt, 2018. év végén 4163 nő 2668 férfi volt, ekkor 
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már a különbség 1495 fő volt, öt év alatt 134 fővel növekedett a nemek száma közötti 

különbség nagysága.  

15. diagram: A 65. életévet betöltött lakónépesség nemenkénti számának alakulása  

2014-2018 években 

 
Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

Annak ellenére, hogy a leíró részben olvashattunk a férfiak szubjektív jobb egészségi állapot 

megítéléséről, az adatok messze nem igazolják ezt a személyes elfogult véleményt. 

Szemléltetésként a 3. sz. táblázat adatai azt mutatják, hogy az aktív korban még általában férfi 

többlet látható, vagy közel azonos a számuk, az időskor elérésére ez az arány megfordul. 

Ebből mindenképpen következik, hogy a férfiak többlethalandóságának az okait kutatni kell, 

az áthajlás korában rendkívül fontossá válik az egészségügyi szűréseken való részvétel, amely 

a prevenció alapja és az eredményeire támaszkodva megváltoztatható az egészségmagatartás 

iránya, ez elvezethet az egészségesebb időskorba, a hosszabb tartalmasabb élethez. 

3. sz. táblázat: Az aktív korúak nemek közötti különbsége 2015-2018 években 

Időszak/település Doboz Elek Gyula Kétegyháza Lőkösháza 

2018 (ff) 1342 1509 9162 1062 586 

2018 (nő) 1326 1473 9563 1046 512 

2017 (ff) 1325 1550 9314 1055 590 

2017 (nő) 1327 1508 9803 1063 528 

2016 (ff) 1332 1595 9462 1098 595 

2016 (nő) 1309 1520 10108 1105 526 

2015 (ff) 1361 1605 9627 1126 599 

2015 (nő) 1336 1548 10330 1139 542 

(Megjegyzés: 2014 évi adatok nem szerepeltek nemenkénti bontásban a TeIR adatbázisában.) 

 Forrás: TeIR; saját szerkesztés 
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Foglalkoztatás, jövedelmi helyzet a pályázatba vont településeken 

 A 16. diagram szemlélteti, hogy - az USA-ból kiinduló jelzáloghitel-válságból 2008-

ban világgazdasági válsággá generálódott - Magyarországot 6,8 %-os mértékben sújtó23 

gazdasági visszaesés hátrányai megjelentek a gazdasági élet mindent területén.  

16. diagram: A munkaképes korú állandó népességből 180 napnál hosszabb ideje 

regisztrált munkanélküliek aránya (2009-2018) (%) 

 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

Hazánkban a recesszió a foglalkoztatottságot, illetve a munkanélküliséget mind mértékében, 

mind időtartamában közel egy évtizedes hátrányba sodorta, miközben magánszemélyek ezrei 

vesztették el vagyonukat a bankszektor által alapvető hitelbírálat és megfelelő tájékoztatás 

nélkül nyújtott jelzálogkölcsönök bedőlése miatt. Azon devizahiteles károsultak közül, 

akiknek az állami beavatkozás érdemi segítséget nem tudott nyújtani, számosan jelentek meg 

a szociális ellátórendszer alanyaiként. 

 Az előzőekben bemutatott demográfiai folyamatokból következik térségünkben az 

aktív korú állandó népesség fogyása, amelyet a 13. diagram adatai is igazolnak, a trend 

számos, a gazdasági élet szempontjából fontos és nemkívánatos változásokat eredményez. 

Ezek a negatív változások tovább növelik a nemzetgazdaságunkhoz viszonyított térségi 

lemaradásunkat és feltranszformálják a szociális ellátások és a szociális gondoskodás iránti 

társadalmi igényt, hiszen a térségünkben egyre növekszik a társadalom által eltartott népesség 

számának aránya, ezzel párhuzamosan megjelennek a pszichés terhelés mentén kialakuló lelki 

problémák, szervi megbetegedések. Hazánkban a KSH adatai szerint 2016-ban 5,1 millió 

személyijövedelemadó-fizető élt, ezer lakosra vetítve 506 adófizető jutott, ez a szám 13%-kal 

több mint 2010-ben. Észak-Dunántúlon, valamint az Észak-Alföldön volt a legmagasabb az 

                                                           
23Forrás: MNB Fő makrogazdasági adatok; https://hu.wikipedia.org/wiki 
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adózók lakosságarányos száma. A járások kétharmadában a mutató nem érte el az országos 

átlagot, közöttük a legalacsonyabb értékek az országhatár menti járásokat jellemezték. Az 

Alföld, Észak Magyarország és Dél-Dunántúl határ menti területein élő adófizetők 

rendelkeztek a legalacsonyabb adóköteles jövedelemmel, ami 20 járásban az 1,5 millió 

forintot sem érte el. 2016-ban az adófizetők 8,2%-a rendelkezett 5 millió forintnál magasabb 

adóköteles jövedelemmel, ez az arány messze meghaladta a településeinken élő legmagasabb 

jövedelműek arányát.  

Az alábbiakban összehasonlításra került a TEIR adatai alapján a Gyulai járás állandó 

népességből az adófizetők aránya és a főállású adófizetők aránya az adózók között. Amint a 

kartogram szemlélteti, a járásunkban az állandó lakosok közül adózók száma nem éri el az 

50%-ot.  

1. sz. kartogram: Az adófizetők aránya az állandó népességből % 

 

Forrás: TEIR 

A 4. sz. táblázat azt szemlélteti, hogy a pályázatba vont településeken az egy lakosra jutó 

nettó jövedelem nem éri el az egy adófizetőre jutó nettó jövedelem 50%-át. Ebből arra lehet 

következtetni, amelyet a fenti szemléltető diagram is bemutat, hogy a jövedelmi viszonyok 

mélyen az országos szint alatt vannak és a demográfia-, valamint a gazdasági folyamatok 

trendjei alapján nem is fognak változni a közeljövőben. A térség közlekedés-földrajzi 

szempontból még mindig rendkívül hátrányos helyzetben van, legalábbis addig, amíg az M 

44-es gyorsforgalmi út össze nem köti térségünket az országos autópálya-hálózattal, azonban 

ahogyan leíró részben is megállapításra került: egyrészt önmagában még egy autópálya, vagy 

autóút nem oldja meg egy térség gazdasági nehézségeit, másrészt, ahogyan azt a kutatások is 

igazolták egy országon belüli megosztottság szignifikáns a megjelenő mentális problémákkal. 
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4. sz. táblázat: Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Magyarország 649049 634529 647886 653148 681162 719160 781854 831898 919983 1043113 

Dél-Alföldi 

régió 

550523 539142 556508 541404 571290 606026 662435 710205 786143 900041 

Békés megye 534034 527043 545439 517648 549854 589186 646400 694073 763439 873423 

Gyulai járás 590397 582528 602681 560970 594515 641685 694020 738718 810696 918387 

Doboz 432462 440845 446727 427265 452804 468492 520357 569677 619581 709487 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

Az öregségi nyugdíj feltétele a nyugdíjkorhatár elérése és az előírt szolgálati idő 

összegyűjtése. Éppen ezért a népesség korösszetétele mellett egy adott terület gazdasági 

helyzete és az ott élők egészségi állapota is befolyásolja az öregségi nyugdíjasok arányát. 

Erősen korlátozott munkavállalási lehetőségeknél vagy rossz egészségi állapot esetén 

nehezebb megszerezni a nyugdíjjogosultságot. A társadalmi jövedelmek döntő hányada 

öregségi ellátás, azon belül is az öregségi nyugdíj. A saját, valamint a hozzátartozói jogon járó 

ellátásban részesülők népességhez viszonyított aránya a térségünkben magasabb az országos 

átlagnál, az ellátottak nagy része öregségi nyugdíjas, az egyéb nyugdíjasok aránya is nagyobb, 

mint az ország többi részén. Magyarországon 2019 évben az öregségi nyugdíjasok átlagosan 

135 ezer forintot kaptak kézhez (KSH). Mivel a nyugdíjak nagysága függ az aktív korban 

elért jövedelemtől, az Alföld keleti területein, így térségünkben is a legkisebb az öregségi 

nyugdíjak összege. Amint az előzőekben bemutatásra került az alacsony jövedelmi szint a 

nyugdíjas korban befolyásolja az életminőségen túl a szociális ellátások és a szociális 

gondoskodás iránti igényeket. 

16. sz. diagram: Öregségi nyugdíjban részesülők számának alakulása (fő) 

 

Forrás: TeIR; saját szerkesztés 

A fenti ábra is szignifikánsan mutatja, hogy az öregségi nyugellátásokat a nők veszik többen 

igénybe, mintegy 62% a nők aránya, ugyanakkor az is elmondható, hogy a pályázatba bevont 

települések 43924 fős (TeIR 2020) lakónépességhez viszonyítva az öregségi nyugdíjban 

részesülők száma 9923 fő ez lakónépesség 18%-a. 
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A demográfiai helyzet és a társadalmi-gazdasági környezet összefoglalása 

Az országos statisztikai adatokkal korrelálva, Békés megye egészéhez hasonlóan folyamatos 

népességfogyás jellemzi a pályázatba bevont településeket, a Gyulai járás településeit és 

Doboz nagyközséget is. A demográfiai mutatószámok csökkenő tendenciái tükrözik a megye 

természetes fogyásának adatait. Békés megye lakónépessége az élveszületés, és a halálozás 

arányait nézve - a KSH adatai alapján - a fogyás -5,5 0/00-es változást mutat. Kitolódott a 

gyermekvállalás időpontja. A fiatalok, ha módjukban áll, nem térnek vissza tanulmányaik 

befejezését követően, a helyben maradók egy részére jellemző a közéleti passzivitás, 

érdektelenség. A tényleges fogyást pedig az elvándorlási különbözetet is súlyosbítja. A 

születések számának visszaesése és az átlagos élettartam meghosszabbodása következtében a 

népesség korösszetétele egyre kedvezőtlenebb. A gyermekkorúak részaránya folyamatosan 

csökken, miközben az időseké nő, így a megyében élő állandó lakosok átlag életkora 

folyamatosan növekszik, míg az aktív korúak szerepe egyre veszít a jelentőségéből a munka 

világában, hiszen egymást erősítő folyamatok zajlanak. Az aktív korban még a férfi többletet 

alátámasztja a statisztika, azonban az időskor elérésére ez az arány megfordul. Ebből 

mindenképpen következik, hogy a férfiak többlethalandóságának az okait kutatni kell, az 

áthajlás korában rendkívül fontossá válik az egészségügyi szűréseken való részvétel, amely a 

prevenció alapja és az eredményeire támaszkodva megváltoztatható az egészségmagatartás 

iránya, ez elvezethet az egészségesebb időskorba, a hosszabb tartalmasabb élethez. A férfiak 

többlethalandóságából következik, hogy az időskorban nagyszámú nő egyedül marad. Számos 

szakirodalmi leírás taglalja, hogy a személyiséget a magány őrli fel a leggyorsabban, 

megjelenhetnek a pszichés tünetek, felgyorsulhatnak az öregedéssel kapcsolatos negatív 

mentális folyamatok, amelyet csak szinergizál a hátrányos, nem ritkán gyakoribbá váló 

halmozottan hátrányos, szociális helyzet. 

A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási adatok alapján országos 

összehasonlításban Békés megye hátrányos helyzetű térség, mindemellett a gazdasági 

aktivitás mutatói 2018-ban kedvezően változtak. A foglalkoztatottak száma emelkedett, a 

munkanélkülieké visszaesett az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva (a foglalkoztatási 

arány és a munkanélküliségi ráta továbbra is kedvezőtlenebbek az országos átlagnál). Békés 

megyében a 15–64 éves népesség 61,1%-a volt gazdaságilag aktív, számuk 2,1%-kal több 

volt, mint egy évvel korábban. A megyei ipar 2018. évi teljesítménye 6,6%-kal felülmúlta az 

egy évvel azelőttit. A megyei székhelyű építőipari szervezetek termelése 17%-kal bővült, 

azonban a lakásépítések népességre vetített száma jóval alacsonyabb az átlagosnál. 

Fentiekből következik, hogy a térségünkben élő emberek egészségi állapotára kiemelt 

figyelmet kell fordítanunk, igénybe véve az egészségügyi alapellátás szakmai-, és humán 

eszközrendszerét, a prevencióra szerveződött szakmai tudásbázist és magát az egészségügyi 

képzettséggel bíró szabad kapacitásokat, tehermentesítve ezzel az amúgy is leterhelt 

egészségügyi ellátórendszert. Az egészségi állapot összetevőinek, illetve azok térbeli 

eloszlásának vizsgálata, a magas halálozási kockázatú területek azonosítása fontos lehet az 

adott lakosság körében létező egészségproblémák, betegségterhek azonosítása, ill. e 

problémák rangsorolása szempontjából. Az országos trendtől eltérő, szokatlan térbeli és/vagy 

időbeli mintázatú területek figyelmet érdemelnek; az eltérések hátterében lokális kockázati 

tényezők, szakpolitikai döntések (pl. szűrési program stb.) életbe lépése vagy változása, helyi 
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egészségügyi szolgáltatások bevezetése vagy megszűnése állhatnak, de felmerülhet az 

adatminőség kérdése is.24  

Az egyre hosszabb élettartam és a népesség elöregedése is hozzájárul ahhoz, hogy a 

társadalom egyre nagyobb figyelmet fordít a fogyatékos emberek növekvő számára. A 

fogyatékosság, korlátozottság fennállását és mértékét nem csupán bizonyos 

egészségkárosodásokkal együtt járó objektív nehézségek határozzák meg, hanem jórészt az 

egyéni és környezeti feltételek dinamikus kölcsönhatásai is. A fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló egyezménynek és annak fakultatív jegyzőkönyvének (CRPD) 2006. 

évi elfogadása óta az ENSZ hatékony támogatásával, a fogyatékossággal élő személyek jogai 

a figyelem középpontjába kerültek, hogy a fogyatékos személyek körében nagyobb a 

szegénység kockázata, ezért kiemelten fontos foglalkozni azzal, hogy a szegénység milyen 

káros hatást gyakorol a fogyatékos emberekre. Hangsúlyozza továbbá a fizikai, társadalmi, 

gazdasági és kulturális környezet, az egészség és oktatás, valamint az információ és a 

kommunikáció hozzáférhetőségének fontosságát ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő 

személyek képessé váljanak valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes gyakorlására. 

Az egyezmény 25. cikke foglalkozik a fogyatékosok egészségügyi ellátásával, 

megfogalmazva azt az alapvető elvárást, hogy annak a más személyeknek biztosítottal azonos 

terjedelműnek, minőségűnek és színvonalúnak, továbbá ingyenesen vagy elfogadható áron 

elérhetőnek kell lennie. A fogyatékos személyek számára ezen felül biztosítani kell a 

kifejezetten a fogyatékosságuk miatt szükséges egészségügyi szolgáltatásokat is, beleértve a 

betegségek korai felismerését és – szükség esetén – a beavatkozásokat, valamint a további 

fogyatékosságok előfordulásának minimalizálására és megelőzésére kialakított korának 

megfelelő szolgáltatásokat. Az egészségügyi szolgáltatásokat az emberi közösségekhez a 

lehető legközelebb kell hozzáférhetővé tenni, ezért is fontos számukra helybe vinni azokat az 

egészségügyi szűréseket, amelyek időben képesek jelezni a felmerülő problémákat. 25 A 

tanulmány megállapításai szerint a korlátozottság típusa szerint a járásnehézségekkel küzdők 

a legöregebbek, többségük elérte a 65. évét, de a hallássérülteknek is közel fele ebbe a 

korcsoportba tartozik, és három súlyos járás- vagy hallásnehézséggel érintett közül pedig már 

2 idős. A látásban akadályozottaknak és a depresszió jeleit mutatóknak viszont csupán alig 

több mint harmada, és még azoknak is, akik súlyosnak ítélik funkciózavarukat, mindössze a 

fele időskorú. A korlátozottak aránya 40 éves korig viszonylag alacsony (kevesebb, mint 

egyharmad), és tendenciáját tekintve inkább stagnál, mint emelkedik. Ezt követően azonban 

korcsoportról korcsoportra mindkét nem esetében meredeken nő a korlátozottak gyakorisága, 

és a 85 éves és annál idősebbek között lényegében mindenki fogyatékos. 50 éves korra 

minden második férfi érintett, a nők esetében 3-4 évvel korábbra esik a mediális életkor. 

Alapfunkciók tekintetében a nők – különösen a fiatalabb életkorokban – nagyobb kockázatnak 

vannak kitéve, mint a férfiak. 35 éves kor alatt mintegy 50%-kal magasabb az 

alapfunkciókban korlátozott nők aránya, mint a férfiaké, de ezt követően erősen csökken a 

nemek szerinti különbség, és 50 éves kor után a mutatkozó eltérés nem szignifikáns. Azok 

prevalenciája, akik a mindennapi tevékenységekben érzik korlátozottnak magukat, nemtől 

                                                           
24Ködmön Zsolt: A Gyulai Járás egészségterve 2019-2025; Elfogadva: Gyula Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 153/2019. (V. 30.) határozatával.  
25 Gárdos Éva (2018): A fogyatékos emberek egészsége és hozzáférésük az egészségügyi ellátásokhoz. In: 

Európai lakossági egészségfelmérés, 2014; Műhelytanulmányok 2. 



25 

független. Mind a férfiaknál, mind a nőknél minden korcsoportban többen vannak az 

alapfunkciókban korlátozottak, mint a mindennapi tevékenységek tekintetében nehézséggel 

küzdők. A szubjektív/vélt egészség összefüggésbe hozható több objektív 

egészségindikátorral, továbbá jó előrejelzője az egészségügyi szolgáltatások iránti 

szükségletnek és igénybevételének, valamint a halálozásnak is. Mint azt az adatok is 

megerősítik, (az elemzés az ELEF 2014 esetében 5826 fős mintán alapult) a fogyatékosság 

szorosan összefügg az általános rossz egészségi állapottal, a fogyatékosság és a betegség 

azonban mégsem egyenértékű fogalmak. A nem fogyatékos lakosság túlnyomó része nagyon 

jónak vagy jónak értékeli az egészségét, és lényegében életkortól függetlenül szinte senki nem 

érzi rossznak vagy nagyon rossznak, vagyis a nem kielégítő egészségi állapot rendszerint 

együtt jár a korlátozottság valamilyen formájával. A rossz vagy nagyon rossz egészségi 

állapotúak 99%-a akadályozott. A fogyatékos emberek alig több mint ötödének nagyon jó 

vagy jó, és mintegy harmadának rossz vagy nagyon rossz az egészsége. Azoknak, akik 

korlátozottnak érzik magukat – összhangban morbiditási helyzetükkel –, rosszabb a szubjektív 

egészsége, mint azoknak, akiknek alapfunkcióikban vannak nehézségeik. Az akadályozottság 

vizsgált kategóriái között a járásnehézséggel küzdők egészsége önértékelésük alapján a 

legrosszabb. 

A nagyon jó / jó vélt egészségűek arányát tekintve a Duna kettéválasztja Magyarországot. 

Míg ez az arány a Dunántúlon és Közép-Magyarországon 56–59% volt, addig az ország keleti 

felén egyetlen régióban sem érte el az 50%-ot, a Dél-Alföld lemaradása tovább nőtt.26 

Napjainkban közismertté vált, hogy népegészségügyi szempontból a három vezető halálok a 

lakosság körében a szív és keringési betegségek, a daganatos betegségek, valamint a 

légzőszervi megbetegedések. A dohányzás komoly szerepet játszhat mindhárom betegségtípus 

kialakulásában, már nem csak szakmai körökben közismert tény, hogy a dohányzás súlyosan 

veszélyezteti az egyén egészségét és komoly gondot jelent a társadalom gazdasági terheinek 

növelése miatt. Mivel a megelőzhető halálozások tekintetében a dohányzás a legfontosabb 

kockázati tényező, visszaszorítása világszerte az egyik legfontosabb népegészségügyi feladat. 

A dohányzás visszaszorítása érdekében bevezetett intézkedések hatására a legtöbb fejlett 

országban, így hazánkban is csökkent a dohányzás prevalenciája. Azonban egyes társadalmi 

csoportokban, különösen az alacsony iskolai végzettséggel és jövedelemmel rendelkezők 

körében, valamint bizonyos korcsoportokban a dohányzók aránya továbbra is magas. 

Magyarország régóta a világ cigarettafogyasztó országainak élvonalába tartozik, ugyanakkor 

hiteles statisztikai felmérések dohányzásra vonatkozó adatai alátámasztják, hogy 

folyamatosan csökken az elszívott cigaretták száma. Az emberek dohányzási szokásai, így 

például a rászokás ideje és a rendszeres dohányzás mértéke szoros összefüggést mutat a 

társadalom gazdasági és szociológiai helyzetével. 

Magyarországon a rendszeresen dohányzók között a dohányzás elkezdésének ideje 

leggyakrabban 14–17 év közé esik, ezt követi a 18–20 év közöttiek korcsoportja. Férfiaknál a 

35–54, a nőknél az 55 év feletti korcsoportokban figyelhető meg, hogy későbbi életkorban 

kezdtek dohányozni a többi korcsoporthoz képest. Összességében megfigyelhető a dohányzás 

                                                           
26 Vokó Zoltán (2018): Az egészségi állapot változása vélt egészség és a funkcionalitás alapján 2009 és 2014 

között Magyarországon. In: Európai lakossági egészségfelmérés, 2014; Műhelytanulmányok 2. 
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elkezdésének korábbi életkorra való tolódása mindkét nem esetében. Megállapítható, hogy 

míg a férfiak körében a 25–34 éves korcsoportban a legmagasabb a rendszeres dohányzás 

valószínűsége (41%), addig a nőknél a 45–54 éves korcsoport emelkedik ki (31%). A 

korcsoportok szerinti dohányzási arányok vizsgálatakor figyelemre méltó a 65 év felettiek 

dohányzási arányának jelentős csökkenése.27 

Haláloki struktúra 

Ebben a fejezetben a Békés Megyei Kormányhivatal által készített, „Tájékoztató a Gyulai 

Járás Lakosságának Egészségi Állapotáról” című dokumentum került felhasználásra. 

Amint arra az előző fejezetben utaltunk az összhalálozáson belül a járás teljes 

lakosságára vetítve vezető haláloknak számítanak a keringési rendszer betegségei 50,58% 

arányban a férfiak, 58,40% arányban a nők körében. Második leggyakoribb a daganatos 

megbetegedések előfordulása, 27,11%, ill. 23,15% arányban a férfiak, ill. a nők körében. 

Mindkét nem esetében nagyságrenddel kisebb arányban harmadikként a légző rendszer 

betegségei állnak (5,56% arányban a férfiaknál, 4,63% arányban a nőknél); negyedikként 

férfiaknál a külső okok állnak 5,37% arányban, nőknél az emésztőrendszer betegségei 3,15% 

arányban; ötödik helyen férfiaknál az emésztőrendszer betegségei állnak 4,09% arányban, 

nőknél a külső okok 2,16% arányban. 

17. sz. diagram: A Gyulai járás teljes férfi lakosságának haláloki struktúrája 

2013-2017 

 
Forrás: NEKIR-NNK28, 2019; saját szerkesztés 

 

A korai életkorban (25-64 év) bekövetkezett halálozási struktúra eltérő képet mutat: a 

rosszindulatú daganatos megbetegedések miatti halálozások férfiak esetében közel azonos 

súllyal követik a keringési rendszer betegségei miatti halálozásokat (36,08% és 31,63%). 

 

                                                           
27Cselkó Zsuzsa–Kovács Gábor–Horváth Ildikó (2018): A dohányzás helyzete Magyarországon In: Európai 

lakossági egészségfelmérés, 2014; Műhelytanulmányok 2.  
28 Nemzeti Népegészségügyi Központ Információs Rendszere 
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18. sz. diagram: A Gyulai járás teljes női lakosságának haláloki struktúrája  

2013-2017 

 
Forrás: NEKIR-NNK 2019; saját szerkesztés 

A nők esetében 50,19% arányban az első helyre kerülnek és arányuk kétszerese lesz a 

keringési rendszer betegségei által okozott halálozásoknak. A daganatos betegségek okozta 

halálozások a fiatalabb korosztályokat sújtják. 

Okspecifikus korai halálozás  

A halálozási mutatókat a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű 25-64 éves 

korosztályban vizsgáljuk. Egy adott terület lakosságának egészségi állapotát első 

megközelítésben a 65. életév betöltése előtt bekövetkezett halálozások mértéke és haláloki 

struktúrája jellemzi; a korai halálozásokat az egészséget veszélyeztető, de megfelelő tudatos 

életvitellel befolyásolható kockázati tényezők mértéke döntő módon befolyásolja.  

 

19. sz. diagram: A Gyulai járás 25-64 éves férfi lakosságának haláloki struktúrája 

2013-2017 

 
Forrás: NEKIR-NNK 2019; saját szerkesztés 
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20. sz. diagram: A Gyulai járás 25-64 éves női lakosságának haláloki struktúrája 

2013-2017 

 
Forrás: NEKIR-NNK 2019; saját szerkesztés 

Rosszindulatú daganatok 

A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai a járás férfi és női lakosságának korai 

halálozásában vezető helyen állnak, a daganatok miatti halálozások több mint 30%-áért 

felelősek mindkét nem esetében. A vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai 

férfiaknál második (12,68%), nőknél – az emlő rosszindulatú daganatával megegyezően - a 

harmadik (10,08%) leggyakoribb rosszindulatú daganatos korai haláloknak számítanak. Nők 

esetében második helyen a méhnyak rosszindulatú daganata áll (11,63%). Férfiaknál a 

harmadik leggyakoribb daganatos halálok az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganata 

(9,86%). 

21. diagram: Gyulai járás 25 - 64 éves férfi lakosságának rosszindulatú daganatok 

miatti halálozásának oki struktúrája 2013 - 2017 

 
Forrás: NEKIR-NNK 2019; saját szerkesztés 
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22. diagram: A Gyulai járás 25 - 64 éves női lakosságának rosszindulatú daganatok 

miatti halálozásának oki struktúrája 2013 - 2017 

 
Forrás: NEKIR-NNK 2019; saját szerkesztés 

A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai 

A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai miatti korai halálozás kockázatának időbeli 

változását vizsgálva járási szinten férfiak esetében 2007-2017 között csökkenő, az országos 

lefutást követő tendencia látható. A járási halálozás minden évben az országos halálozásnál 

kedvezőbb, de az eltérések statisztikailag nem szignifikánsak, ami azt jelenti, hogy a jelenség 

előfordulásában a véletlen szerepe nem zárható ki. A járási nők esetében tapasztalt 2007-2013 

közötti meredek emelkedés 2014-től határozott csökkenést mutat, mely azonban 2016-ban 

megtorpan és az országos szinthez mért kedvezőtlen irányú eltérés is növekedni kezd. Az 

országosnál kedvezőtlenebb halálozási kockázat csak 2015-ben szignifikáns, a többi évben az 

eltérések statisztikailag nem bizonyíthatók. A nők korai halálozása országos szinten is enyhén 

emelkedő tendenciájú. 

A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai miatti korai megbetegedések incidencia- 

kockázatának időbeli lefutása férfiak esetében ingadozó, a vizsgált időszak utolsó harmadában  

kifejezetten kedvező tendenciájú; az országos megbetegedésektől mért kedvező eltérés 

mértéke nő. A járási nők esetében a tapasztalt 2007-2013 közötti meredek emelkedés 2014-től 

határozott csökkenést mutat, mely azonban 2016-ban megtorpan és az országos szinthez mért 

kedvezőtlen irányú eltérés is növekedni kezd. Az eltérések a vizsgált időszak egyetlen évében 

sem szignifikánsak.29 

A halálozások területi eloszlását vizsgálva látható, hogy a Gyulai járás férfi lakosságának 

korai halálozása az országos halálozáshoz képest kedvezőbb. A SHH=0,96, ami azt jelenti, 

hogy a halálozás az országos szintnél 4%-kal alacsonyabb. A megbízhatósági tartomány 

értékei alapján azonban a tapasztalt eltérés nem szignifikáns, vagyis a véletlen szerepe nem 

zárható ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció eredményei alapján is hasonló eredményre 

jutunk. Nőknél az SHH=1,30, a hierarchikus Bayes-i korrekciót alkalmazva SHHhier=1,20 

                                                           
29 Dorogi László és Saslics Ivett, Daganatos betegségek kialakulásának megelőzése (Budapest: Magyar 

Gyógytornászok Társasága, 2009). 
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szignifikáns értékek, ami azt jelenti, hogy a halálozás az országos szintet min. 20%-kal 

meghaladja, és ebben az esetben a véletlen szerepe kizárható. 

A vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai 

A járás férfi lakosságának vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai miatti korai 

halálozásának kockázata 2007-2017 között az országos stagnáló tendenciához képest 

ingadozó, de mindvégig annak alatta marad; 2014-től az eltérés mértéke folyamatosan 

kedvező irányba nő, bár a véletlen szerepe ebben nem zárható ki (nem szignifikáns értékek). 

A járás női lakosságának korai halálozási kockázata összességében magasabb a férfiakénál, 

2010 óta minden évben az országos szint felett mozog; az eltérések statisztikailag nem 

bizonyíthatók. A vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai miatti korai 

megbetegedések incidenciájának kockázata a járásban a vizsgált időszakban az országos 

szinthez képest - egy kiugró évtől eltekintve - kedvezőbb, bár szignifikáns eltérésről csak 

2010-ben (férfiak), ill. 2007-2008-ban (nők) beszélhetünk. Mindkét nem esetében a korai 

halálozásokhoz hasonlóan az utóbbi éveket csökkenő, és az országos szinthez képest egyre 

kedvezőbb tendencia jellemzi. 

A halálozások térbeli egyenlőtlenségeit tekintve látható, hogy a Gyulai járás férfi 

lakosságának korai halálozása az országos halálozáshoz képest kedvezőbb. A SHH=0,93, ami 

azt jelenti, hogy a halálozás az országos szintnél 7%-kal alacsonyabb. A megbízhatósági 

tartomány értékei alapján azonban a mutató nem stabil, vagyis a véletlen szerepe nem zárható 

ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció eredményei alapján is hasonló eredményre jutunk. 

Nőknél az SHH=1,26, instabil érték, és a hierarchikus Bayes-i korrekciót alkalmazva nyert 

SHHhier=1,05 sem szignifikáns. A halálozás az országos szintet 5%-kal meghaladja, és a 

véletlen szerepe ebben az esetben sem zárható ki. 

Az emlő rosszindulatú daganatai  

Az emlő rosszindulatú daganatai miatti korai halálozások kockázata 2012 óta emelkedő 

tendenciájú és közelít az országos szinthez. A valószínűségi tényezők értékei alapján az 

eltérések nem szignifikánsak. Az emlő rosszindulatú daganatai miatti korai megbetegedések 

incidenciájának kockázata 2013 óta csökkenő tendenciájú, 2015 óta minden évben az 

országos szintnél kedvezőbb és ez a kedvező eltérés növekvő mértékű; 2011-től 2017-ig a 

tapasztalt eltérések szignifikánsak. A halálozások területi eloszlását vizsgálva látható, hogy a 

Gyulai járás korai halálozása az országos halálozáshoz képest kedvezőbb. A SHH=0,82, ami 

azt jelenti, hogy a halálozás az országos szintnél 18%-kal alacsonyabb. A megbízhatósági 

tartomány értékei alapján azonban a mutató nem szignifikáns, vagyis a véletlen szerepe nem 

zárható ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció eredménye SHHhier=0,97 instabil mutatóra utal. 

A méhnyak rosszindulatú daganata 

A méhnyak rosszindulatú daganata miatti korai halálozások kockázata a vizsgált időszak első 

kétharmadában tapasztalt drasztikus emelkedést követően 2015-től időben csökkenő 

tendenciát mutat, azonban az országos szinthez mért eltérés 2017-ben még mindig 2,7-szeres. 

A valószínűségi mutatók alapján az eltérések 2011-től statisztikailag is bizonyíthatók. A korai 

megbetegedések kockázata minden évben meghaladta az országos szintet. 2014-től kedvező 

csökkenő tendencia látható, 2017-ben az eltérés az országos szinthez képest minimális. Az 

eltérések 2010-2015 között statisztikailag is bizonyíthatók. A halálozások területi eloszlását 
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vizsgálva látható, hogy a Gyulai járás korai halálozása az országos halálozáshoz képest igen 

kedvezőtlen. A SHH=2,88, ami azt jelenti, hogy a halálozás az országos halálozás közel 3-

szorosa. A megbízhatósági tartomány értékei alapján az eltérés szignifikáns. A hierarchikus 

Bayes-i korrekció eredménye SHHhier=1,52 is statisztikailag stabil, vagyis a halálozás az 

országos átlagot jócskán meghaladja.30 

A mozgásszervi megbetegedések és a szűrések jelentősége 

A krónikus betegségek egyre súlyosabb problémát jelentenek világszerte. Európában a 

halálesetek 86%-áért felelősek, évente 4 millióan halnak meg krónikus betegségre 

visszavezethető okok miatt. Számtalan ember életminőségét rontják, és az egészségügyi 

rendszerekre is hatalmas terhet rónak, az Európai Unióban jelenleg az egészségügyi ellátás 

költségeinek 70–80%-át kell a kezelésükre fordítani.31 Az életkor előrehaladtával növekszik a 

betegek aránya, a 35–64 évesek 46%-a, a 65 évesek és idősebbek 80%-a kénytelen valamilyen 

krónikus betegséggel együtt élni. A krónikus betegek aránya az iskolai végzettség 

emelkedésével csökken. Míg a legfeljebb 8 általános iskolai osztályt elvégzők 54, addig a 

felsőfokú végzettségűek 38%-a érintett. A jövedelmi helyzet szorosan összefügg a krónikus 

betegségek előfordulásával: míg a legalacsonyabb jövedelműek 60%-a krónikus beteg, addig 

a legmagasabb jövedelműek körében csak fele ennyiszer fordul elő a betegség.  

A mozgásszervi betegségek a lakosság egyre szélesebb rétegeit érintik. A 

mozgásszervi betegségek közül derék- vagy hátfájástól szenvednek a legtöbben, a 

megkérdezettek 21%-a, amire tízből hatan gyógyszert is szednek. 2009-hez képest a 2014-es 

felmérés adatai nem mutatnak jelentős változást (2009-ben 23% volt a betegek aránya). Minél 

idősebb korcsoportot tekintünk, az emberek annál nagyobb hányadánál jelentkezik derék- 

vagy hátfájás, a 65 évesek és idősebbek már 41%-ánál fordul elő. A nőket összességében 

nagyobb arányban érinti ez az egészségprobléma (24%), csaknem 5 százalékponttal magasabb 

arányban, mint a férfiakat. A férfiak és a nők 65 éves korig hasonló arányban szenvednek a 

betegségtől, a 65. életévüket betöltöttek között azonban a nőknél sokkal gyakoribb ez a 

betegség, a két nem közötti különbség 10 százalékpontra nő (45, illetve 35%). Érdemes 

megemlíteni, hogy a lakosság további 9%-a jelezte derék- vagy hátfájását úgy, hogy nem 

orvos állapította meg a betegségét. Ezeket az orvos által nem diagnosztizált eseteket is 

figyelembe véve összesen az emberek háromtizedét érinti ez a probléma. Nyaki fájdalom a 15 

éves és idősebb népesség 11%-át sújtja, a férfiak 8, a nők 13%-át. Az érintettek kétharmada 

gyógyszert is szed a betegségével összefüggésben. 2009-ben a megkérdezettek 14%-a számolt 

be erről az egészségproblémáról. Az életkor előrehaladtával növekszik a betegség előfordulási 

aránya, a 65 évesek és idősebbek között 23%. A nők érintettsége ennél a betegségnél is 

minden korcsoportban magasabb, a 64 év felettiek között a nők 26, a férfiak 18%-a szenved 

nyaki fájdalomtól. A derék-, illetve hátfájáshoz hasonlóan a nyaki fájdalom is olyan 

probléma, amellyel az emberek nem biztos, hogy orvoshoz fordulnak, így ennél a betegségnél 

is érdemes megjegyezni, hogy az orvos által nem diagnosztizált eseteket is figyelembe véve a 

betegség említési gyakorisága 14%, 3 százalékponttal magasabb, mint ha csak az orvos által 

diagnosztizált betegségek prevalenciáját tekintjük. Ízületi porc kopásáról a lakosság 17%-a 

                                                           
30 Ádány Róza: A magyarországi daganatos morbiditás és mortalitás területi egyenlőtlenségei c. előadás, XXIV. 

Primer Prevenciós Fórum 2018., Budapest 
31 http://ec.eu ropa.eu/health/newsletter/169/focus_newsletter_hu.htm 
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számolt be, a betegek héttizede gyógyszert is szed betegségére. 2009-hez képest az adatokban 

számottevő eltérés nem figyelhető meg, akkor a lakosság ötöde jelezte, hogy porckopásban 

szenved. A nőket – részben az idősebb korösszetétel miatt, részben a hormonrendszer 

változásával összefüggésben – ez a mozgásszervi betegség is nagyobb arányban érinti: ötödük 

szenved ettől a problémától, míg a férfiaknak csak hetede. A kor előrehaladtával a porckopás 

is egyre nagyobb arányban érinti az embereket, és a 65 évesek és idősebbek között válik 

igazán gyakorivá (42%). Az idősek között a nőknek csaknem fele, a férfiaknak kicsit több 

mint egyharmada számolt be erről a betegségről.32  

A fentiekből következik, hogy a mozgásszervi megbetegedések meghatározó korlátai lehetnek 

a munka világába történő bejutáshoz, és alapvető nemzetgazdasági érdek az aktív korban 

levők mozgásszervi elváltozásainak a prevenciója. 

Éppen ezért a lakosság körében már gyermekkorban kiemelten fontos a szoros orvosi 

kontroll, a fejlődés és a növekedés folyamatos nyomon követése, hogy időben felfedezzük az 

esetleges egészségügyi problémákat, fejlődési rendellenességeket, elmaradásokat. A korai 

diagnosztika gyermekkorban azért is lényeges, mert számos probléma gyorsan orvosolható, 

illetve nagy hatékonysággal kezelhető. Hasznos segítség továbbá a rendszeres szűrés a 

gyermekek egészségkultúrájának kialakításában is, ha tudják, mire kell odafigyelniük 

egészségük érdekében. 

Amint a későbbiekben részletes bemutatásra kerül a mozgásszervi megbetegedések 

tekintetében is igaz az, hogy az egészségügyi prevenció három szinten valósítható meg. 

 Az elsődleges prevenció célja az egészségmegőrzés – pl. egészséges életmódra való 

nevelés – és a betegségek megelőzése – pl. védőoltások, a rendszeres testmozgás;  

 A másodlagos prevenció fő célkitűzése szűrővizsgálatok segítségével a betegségek még 

tünetmentes állapotban történő korai felismerése. A pozitív családi anamnézisű, 

veszélyeztetett személyeknél ez egyénre szabottan, célzott formában történik, míg 

széles körben ún. tömeges szűrővizsgálatokat végeznek. – pl.: gerincferdülés, lúdtalp 

időben való kiszűrése és kezelése; 

 A harmadlagos megelőzés a már kialakult betegségek esetén a szövődmények, tartós 

károsodások kialakulását igyekszik csökkenteni. 

Gyermekek esetén kiemelten fontosak a szűrések. A megfelelő időben nem azonosított 

eltérések a későbbiekben kedvezőtlenül befolyásolhatják, akár súlyosan is érinthetik nemcsak 

a testi, hanem a lelki, a szociális fejlődést és a tanulást is. 

Minél hamarabb kezdjük el a célzott fejlesztést, vagy kezelést, annál kedvezőbb 

eredményeket érhetünk el. 

Kiemelten fontos a mozgásszervi vizsgálat, így a láb statikai eltéréseinek (pl. lúdtalp), és a 

gerinc rendellenességeinek (pl. gerincferdülés) vizsgálata. 

Rizikó meghatározás – általános rizikótényezők 

A mozgásszervi betegségek kialakulásában fontos, meghatározó szerepet játszanak az életkor 

a genetikai faktorok (öröklés) és az élet során elszenvedett (betegeket érő) környezeti hatások. 

A mozgásszervi betegségek nagy számban népbetegségnek számítanak, már korai életkorban 

kezdődhetnek, kialakulásuk korunk felgyorsult civilizációs hatásaival, ártalmaival is 

                                                           
32 Központi Statisztikai Hivatal: A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei; ELEF 

Műhelytanulmány; 2018; www.ksh.hu 
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összefüggésbe hozhatók. A mozgásszegény életmód, az elhízás, az ülő vagy nehéz fizikai 

munka, a gyakori tartós számítógép használat, a helytelen táplálkozás, a sport hiánya, 

dohányzás, a tartós egyoldalú terheléssel vagy kényszertartással járó munkakörök, 

foglalkozások, a gyakori hosszas gépkocsivezetés, klíma használat, ismert gyerekkori 

mozgásszervi eltérések, egyéb speciális társbetegségek (pl. cukorbetegség, 

pajzsmirigybetegség, különböző bélbetegségek, stb.) fennállása, vagy fentiek társulásai 

nagymértékben fokozzák későbbi mozgásszervi megbetegedés megjelenésének kockázatát. 

Gyermekszűrésnél megvizsgáljuk,  

 a gerinc különböző szakaszainak mozgásait,  

 a végtagi ízületek mozgáshatárait, 

 az izomrendszer állapotát és egyensúlyát, 

 valamint elemzi a testtartást, járást. 

Gerincelváltozások szűrése: gerincferdülés, rossz testtartás, serdülőkori görbe hát 

Általános mozgásszervi fizikális szűrés:  

 szemrevételezzük a test helyzetét, a testtartást, a végtagok helyzetét,  

 átmozgatással ellenőrizzük a mozgástartományokat,  

 vizsgáljuk az izomerőt, reflexeket,  

 tapintással lokalizáljuk az esetleges fájdalom helyét.  

Felnőtt lakosság szűrése: A komplex mozgásszervi szűrés a teljes gerinc, végtagok és törzs 

felmérésére és a feltárt elváltozások korrigálására fókuszál. 

A kórelőzmények felvétele után fizikális vizsgálatot végzünk, melynek részei:  

 a járás, a mozgás mechanizmusának, az alkati eltérések megfigyelése,  

 a gerinc részletes vizsgálata, melyben hangsúlyt fektetünk a mobilitás elemzésére, a 

nagy ízületek mozgásterjedelmének vizsgálatára, 

 detektáljuk az izomerő eltéréseket, 

 lokális fájdalom esetén tapintással meghatározzuk a nyomás érzékenység 

elhelyezkedését a testen. 

Mozgásszervi szűrés célja: 

 A gyerek/felnőtt lakosság mozgásszervi állapotának felmérése, fókuszálva a gerinc 

degeneratív elváltozásaira. Kiszűrni az elváltozást kialakító, illetve befolyásoló tényezőket, 

annak érdekében, hogy felismerhetővé és kezelhetővé, kiküszöbölhetővé váljanak az 

egészséget, mozgásszervi állapotot befolyásoló hatások. 

További célok: 

 Kiemelni azokat, akiknek ortopédiai szakvizsgálatra van szükségük, végső soron 

azoknak a megtalálása, akiknek gyógyítandó gerincbetegségük van: 

 Scheuermann betegség 

 Idiopathiás scoliosis 

 Funkcionális scoliosis  

A szűrésen kapott eredmények alapján az a cél, hogy a lakosság mozgásszervi állapota 

javuljon, melynek eredményeképpen könnyebbé válik a munkába állás, illetve a munkahely 

megtartása. 
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A keringési rendszer betegségei 

A betegségcsoport által okozott korai halálozásban az ischémiás szívbetegségek a járás férfi 

és női lakosságának körében is vezető helyen állnak (50,31% ill. 47,14%). Ezt követi a magas 

vérnyomás (29,19% ill. 30%) majd a heveny szívizomelhalás (20,50% ill. 22,80%). 

A keringési rendszer betegségei miatti korai halálozás a járásban a vizsgált időszak minden 

évében – a nők 2016. évi korai halálozását kivéve - magasabb az országos halálozásnál; 

férfiak esetében 2007-2010 és 2015 években, nők esetében 2011, 2013 és 2014 években az 

eltérés statisztikailag megalapozott. A korai halálozások tendenciája férfiaknál határozott 

csökkenést követően az időszak utolsó harmadában stagnált, nők esetében – rövid ideig tartó 

csökkenés után – 2017-ben újra emelkedett. 

23. sz. diagram: Gyulai Járás 25 - 64 éves férfi lakosságának keringési rendszer egyes 

megbetegedései miatti halálozásának oki struktúrája 2013 - 2017 

 
Forrás: NEKIR-NNK 2019; saját szerkesztés 

A területi különbségeket elemezve látható, hogy a korai halálozás a járásban mindkét nem 

esetében az országos halálozásnál magasabb. Az SHH férfiak esetében 1,13, ami azt jelenti, 

hogy az országos átlagnál 13%-kal magasabb a halálozás; a mutató értéke statisztikailag nem 

bizonyított, a Bayes-i korrekciót alkalmazva is hasonló eredményt kapunk. Nők esetében az 

SHH=1,20 instabil mutató, a hierarchikus Bayes-i korrekciót alkalmazva SHHhier=1,19 

szignifikáns érték, vagyis a járási nők halálozása a vizsgált időszakban az országos 

halálozásnál statisztikailag bizonyíthatóan 19%-kal magasabb. 

24. diagram: Gyulai Járás 25 - 64 éves női lakosságának keringésirendszer egyes 

megbetegedései miatti halálozásának oki struktúrája 2013 – 2017 
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Forrás: NEKIR-NNK 2019; saját szerkesztés 

 

A dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések 

 A WHO meghatározását alapul véve az alábbi halálokok hozhatók összefüggésbe a 

dohányzással:  

 az ajak-, szájüreg és garat rosszindulatú daganata,  

 a gége-, légcső a hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata,  

 a nyelőcső rosszindulatú daganata, 

 ischaemiás szívbetegségek,  

 agyérbetegségek,  

 idült alsó légúti betegségek 

A halálozási kockázat időbeli alakulását elemezve 2007-2017 között a járási férfiak esetében 

kezdetben meredek csökkenés látható, ez azonban az intervallum végére megállni látszik; az 

országos szinthez képest tapasztalt eltérések 2007-2010 közötti években voltak 

szignifikánsak. 

A járási nők esetében a kezdeti emelkedő trend 2014-től meredeken csökken, 2017-re az 

országos szinthez képest nem látható eltérés; a 2011-2014 közötti években tapasztalt 

kedvezőtlen irányú eltérések statisztikailag is bizonyítottak.  

A korai halálozások térbeli eloszlását vizsgálva látható, hogy a Gyulai járás férfi és női 

lakossága az országos szinthez képest kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkezik. A férfiak 

esetében SHH=1,04, ami azt jelenti, hogy a halálozás 4%-kal az országos szint felett van. A 

megbízhatósági tartomány értékei alapján azonban a tapasztalt eltérés nem szignifikáns, 

vagyis a véletlen szerepe nem zárható ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció eredményei 

alapján is hasonló eredményre jutunk. Nőknél a SHH=1,27; a megbízhatósági tartomány 

értékei alapján a mutató statisztikailag stabil, ami azt jelenti, hogy a halálozás 27%-kal az 

országos szint felett van.  

30
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Elsődleges megelőzéssel befolyásolható, ill. elkerülhető betegségek 

A dohányfogyasztás visszaszorítása érdekében elengedhetetlen, hogy a dohányzás 

szempontjából kiemelten veszélyeztetett kockázati csoportok, különös tekintettel a rossz 

anyagi körülmények között élő, alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező dohányzók, és a 

még nemdohányzó serdülők a lehető legtöbb ismeretet megkapják a dohányzás káros 

következményeiről és a leszokás támogatás lehetőségeiről. Hangsúlyozott figyelmet érdemel 

az iskolákban és egyéb közösségi helyszíneken az egészségnevelési munka és rendkívül 

fontos szerepet kap a megelőzés, tekintettel arra, hogy a fiatalok körében mind korábbi 

életkorra tolódik a dohányzás elkezdése. A rászokás megelőzését célzó programok jelentősége 

a rendszeres dohányzás megkezdésének időbeli kitolásában is megmutatkozik A későbbi 

rászokás egyben kisebb mértékű dohányzást, csekélyebb nikotinfüggőséget is prognosztizál, 

amely elősegítheti a sikeres leszokást. Az egészségnevelési módszerek közé sorolható a 

leszokás támogatás, amely tartós viselkedésváltozást feltételez. A leszokás támogatás 

módszerei közül Magyarországon is mindenki számára ingyen elérhető az egyéni, a csoportos 

és telefonos leszokás támogatási forma, amelyek szakemberek által vezetett, több alkalomból 

álló programok. A programokhoz önként és aktív módon való csatlakozás nagyobb belső 

ösztönző erőt jelentenek, ezért válik hangsúlyosabbá azon dohányzók elérése, akik még nem 

éreznek magukban akkora ösztönzést a leszokásra, hogy önként jelentkezzenek egy segítő 

programra. A dohányzók egészségtudatos magatartásformálása kapcsán hangsúlyozni 

szükséges a minimál intervenciót, amelynek gyakorlása az egészségügyi dolgozók 

irányelvben előírt kötelezettsége, és amely egyben a legegyszerűbb, bizonyítékokon alapuló 

módszer a leszokás elősegítésére. A dohányzás visszaszorítását célzó intézkedések és az 

egészségnevelési módszerek együttesen hozzájárulnak a nemdohányzók egészségvédelméhez, 

valamint a leszokás elősegítéséhez. A magyar lakosság dohányzási arányának további 

csökkentése érdekében, a korlátozó és gazdasági intézkedések fenntartása mellett, a 

következő években kiemelt figyelmet kell szentelni a rászokás megelőzését szolgáló, valamint 

a dohányzás egészségkárosító hatásairól és a leszokás előnyeiről szóló egészségnevelő 

programoknak, illetve a leszokás támogatási módszerek mind szélesebb körben való 

terjesztésének és támogatásának. 

Az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, ill. elkerülhető halálozás (EMB) csoportjába 

tartozónak tekintjük azokat a nemzetközi referenciák szerint meghatározott, 75 év alatt 

bekövetkező haláleseteket, melyek elsősorban állami és széles körben szervezett (populációs 

szintű) eredményes elsődleges megelőzés, valamint e halálozások csökkentésére irányuló 

céltudatos egészségpolitikai, népegészségügyi döntések, beavatkozások révén 

befolyásolhatóak, illetve elkerülhetőek. A komplex csoport (EMB) az alábbi konkrét 

halálokokból tevődik össze: 

 A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata  

 Alkoholos májbetegség  

 Idült májgyulladás 

 Májcirrózis és májzsugor 

 Idült májpangás 

 Gyalogos sérülése kerékpárral, 2-3-4 kerekű motoros járművel, teherautóval, busszal 

ütközés  

 Gyalogos sérülése k.m.n., egyéb vagy nem közlekedési balesetben  
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 Kerékpáros sérülése 3-4 kerekű motoros járművel, teherautóval, autóbusszal ütközés 

 Kerékpáros sérülése egyéb vagy k.m.n. szállítási balesetben  

 Motoros, autó, teherautó, nehéz szállító, busz balesetek  

 Lovasbalesetek, de motoros járművel való ütközés  

 Vonatbalesetek  

 Villamos balesetek 

 Ipari, mezőgazdasági, építő, terepjáró, ismeretlen baleset 

 Ismeretlen közlekedési mód 

 Ismeretlen baleset jármű típusa nincs jelölve  

 AIDS 

A halálozási kockázat időbeli alakulását elemezve 2007-2017 között férfiak esetében járási és 

országos szinten is csökkenés látható; a járási férfiak halálozási kockázata 2007-2009 közötti 

években és 2014-ben volt szignifikánsan alacsonyabb az országosnál. A járási nők halálozási 

kockázata 2013-tól csökkenő tendenciájú, az időszak végére kismértékben az országos szint 

alá kerül; 2013 kivételével azonban az eltérésekben a véletlen szerepe nem zárható ki. 

A korai halálozások térbeli eloszlását vizsgálva látható, hogy a Békéscsabai járás férfi 

lakossága az országos szinthez képest kedvezőbb, a női lakosság annál kissé kedvezőtlenebb 

helyzetben van. A SHH férfiak esetében 0,90, ami azt jelenti, hogy a halálozás 10%-kal az 

országos szint alatt van. Nőknél a SHH=1,13, ami azt jelenti, hogy a halálozás 13%-kal az 

országos szint felett van. A megbízhatósági tartomány értékei alapján azonban a tapasztalt 

eltérések nem szignifikánsak, vagyis a véletlen szerepe nem zárható ki. A hierarchikus Bayes-

i korrekció eredményei alapján is hasonló eredményre jutunk 

Összegzés 

A fentiek alapján elmondható, hogy a férfiak esetében vezető halálokok között éppúgy, mint a 

nők esetében a következőképp alakulnak a vezető halálokok: 

 első helyen szerepelnek a keringési rendszer betegségei, 

 a második helyen a daganatos megbetegedések, 

 harmadik helyen a légzőrendszer betegségei, 

 negyedik helyen az emésztőrendszeri betegségek, 

 ötödik helyen pedig a külső okok állnak.  

A pályázatba bevont települések 25 – 64 éves férfi és női lakosságának korai halálozása sok 

esetben a légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai miatt következett be. A vastagbél-, 

végbél- és anus rosszindulatú daganatai is kiemelkedő helyen állnak mindkét nem esetében, 

valamint a nők körében a méhnyak rosszindulatú daganata miatti halálozás is számottevő. 

A keringési rendszer betegségei miatti halálozások betegségcsoportok szerinti megoszlása a 

Gyulai Járás 25 - 64 éves korosztályának férfi és női lakosait illetően hasonlóan alakult. Első 

helyen az ischaemiás szívbetegségek, második helyen a magas vérnyomás és az agyér 

betegségek, harmadik helyen pedig a heveny szívizomelhalás áll.  

A dohányzás a fent említett betegségek kialakulásának többségében szerepet játszik, mint az 

ajak-, szájüreg és garat rosszindulatú daganata, a gége-, légcső a hörgők és a tüdő 

rosszindulatú daganata, a nyelőcső rosszindulatú daganata, ischaemiás szívbetegségek, 

agyérbetegségek és idült alsó légúti betegségek esetében.  
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Beavatkozási lehetőségek 

Az egészségi állapotot bemutató Tájékoztató alapján látható, hogy vannak olyan betegségek, 

melyek elkerülhetők volnának, s az is feltárásra kerül, melyeknél van a legnagyobb szükség 

beavatkozásra, melyek a megelőzhető okok. A megelőzés fókuszát tekintve három típusú 

lehet: 

 Elsődleges megelőzés (primer prevenció) tevékenységi körébe tartozik az 

egészségnevelés és az egészségügyi felvilágosítás minden területe, középpontjában az 

egészség általános védelme és támogatása áll; célja a betegség kifejlődésének 

megakadályozása: 

 általában nem orvosi eszközökkel (az egészségre ártalmas hatások kiiktatása, 

az egészségtudatos életmód kialakítása stb.) 

 kifejezetten orvosi tevékenységre alapozottan (Pl.: védőoltás). 

 Másodlagos (szekunder), melynél a betegség korai felismerése, kiszűrése a cél, hogy 

minél előbb ellátáshoz, kezeléshez jutva a lehető legjobb gyógyulási mértéket lehessen 

elérni (pl. méhnyakszűrés). 

 A harmadlagos (tercier) prevenció célja a betegségekből fakadó károsodások, a tartós 

egészségdeficitet okozó - életminőséget rontó; funkciózavart, tartós fájdalmat, tartós 

ellátást okozó - állapotok megelőzése. 

Az elsődleges prevenció, vagyis a megelőzés a leghatékonyabb és főként az egyén feladata: 

bizonyított tény, hogy az életmód 50%-ban felelős egészségünk megőrzéséért. A fennmaradó 

50%-ból 20%-ot az egészségügyi ellátórendszer, 20%-ot a genetikai tényezők, 10%-ot a 

szociális és társadalmi helyzet tesz ki. A tanulmány számos ponton rávilágít az itt élők 

hátrányos helyzetére, amelynek kialakulásában az egészségföldrajzi helyzet, a negatív 

demográfiai-, és gazdasági folyamatok komoly szerepet játszottak.  

A Gyulai járásban és a hozzá szervesen kapcsolódó dobozi területen a hátrányos helyzetű 

munkaképes korú lakosság mellett az időskorúakat is fontos támogatni a társadalmi 

felzárkózás folyamatában, mert az egyszemélyes háztartásokban túlnyomóan azok az 

időskorú nők élnek, akik egyébként is kevés nyugdíjjal rendelkeznek, ők azok, akik életük 

hátralevő részében elszegényednek. A társadalmi státus az idősek egészségi állapotát szintén 

alapvető módon befolyásolja. A mentális egészségi állapotot illetően még markánsabbak a 

társadalmi helyzet szerinti különbségek: a depriváltak rétegéhez tartozó idősek 40%-ánál 

mindennaposak a lelki problémák, míg a felsőosztályban egytizedes ugyanez az arány.33 A 

közösségi egészségfejlesztéssel kapcsolatos programok során prevenciós célú egészségügyi 

szűrések szükségesek, a szűrési eredmények birtokában műhelymunka keretében konkrét 

egészségügyi programok írhatók le a különböző korcsoportok számára, amelyek 

hozzájárulnak a testi és lelki egészség megőrzéséhez, fejlődéséhez. Az egészségi állapot 

javításával végső soron hozzájárulunk térség hátrányos helyzetű a társadalmi felzárkózásához.  

 

                                                           
33 Időskorúak Magyarországon; KSH 
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A fentiek megvalósulása érdekében a következő tevékenységek kerültek megfogalmazásra: 

 Kérdőíves állapotfelmérés, előszűrés (szív-és érrendszeri rizikóelemzés, HEART, 

SCORE, FINDRISK kérdőív)  

 Kardiológiai vizsgálatok: vérnyomásmérés, nyugalmi 12 elvezetéses EKG vizsgálat, 

általános fizikai állapotfelmérés (belgyógyászat), 

 Bőrgyógyászati (melanoma) szűrővizsgálat,  

 Szemészeti szűrővizsgálat,  

 Érrendszeri szűrés alsó végtagi Doppler-vizsgálat,  

 Spirometria - légzésfunkciós vizsgálat,  

 Nőgyógyászati vizsgálat – cytológia,  

 Urológiai szűrővizsgálat prosztata antigén,  

 Allegria vizsgálat, 

 Mozgásszervi állapotfelmérés, szűrés és hozzá kapcsolódó egyéni, csoportos 

konzultáció (tartási rendellenesség, ortopédiai elváltozások vizsgálata, 6-20 életév 

közötti személyek részére). 

 Konduktív pedagógiai szűrés, állapotfelmérés és hozzá kapcsolódó konzultáció: 

Egyéni állapotfelmérés, összegzés, mely során a mozgás és a kognitív képességek, 

valamint az elveszett képességek feltárása valósul meg, majd a konzultáció során a 

további fejlesztés meghatározása, a családi környezet szemléletének formálása, a 

gyakorlatok, napirendek, napi rutinok edukációja, melyek a saját környezetben, 

otthonukban alkalmazandók a fejlődés érdekében. 
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