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Népegészségügyi Főosztály



Uniós Alkalmazkodási Stratégia

 Éghajlatváltozásból fakadó legjelentősebb kockázat:

 Magas hőmérsékletből – hőhullámok – fakadó halálesetek és 
megbetegedések számának jelentős emelkedése.



Hőmérsékleti változások



Hőséggel szembeni rizikócsoportok

 0-14 éves korosztály:

kevesebb folyadéktartalékot halmoznak fel
testfelület-testsúly arányuk magas – kiszáradás
újszülöttek: fokozott folyadékigény, nem 
megfelelő hőregulációs képesség

 Idősebb korcsoport:

csökkent hőszabályozó képesség
krónikus betegségek
csökkent mobilitás
egyéni gondozóképesség csökkentése



Hőhullámok rizikócsoportjai 
betegségek szerint 

 cukorbetegség és egyéb anyagcsere betegségek,

 szervi eredetű mentális betegségek, demencia, Alzheimer-
kór,

 mentális és viselkedési zavarok, pszichoaktív gyógyszereket 
szedők, alkoholisták,

 skizofrénia és hasonló kórképek,

 mozgási zavarok (Parkinson-kór stb.),

 szív-érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, 
ritmuszavarok,

 idült légzőszervi betegségek,

 vesebetegségek, veseelégtelenség, vesekövesség,

 várandósság.



Népességszám alakulási prognózisok Magyarországon
Forrás: KSH Népességtudományi Intézet

• A 2015-ös előreszámítás 

eredményei szerint az 

alapváltozatban 2060-ra 

várhatóan 7 millió 900 ezer 

fő lesz Magyarország 

népessége 

• Magas változat szerint 8 

millió 700 ezres fő

• Alacsony változat szerint  

6 millió 700 ezer fő



Veszprém megye lakosságszámának alakulása
2000. és 2015. között

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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Veszprém megye népességének alakulása nem 
és életkor szerint 2000-ben és 2015-ben
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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A népesség lélekszáma nem és korcsoport szerint Veszprém megyében
(2000. és 2015. évben)

2015 Nő

2015 Férfi

2000 Nő

2000 Férfi

• alacsony 
termékenység
• népesség 
elöregedése
• a 34 év alattiak 
számának jelentős 
csökkenése
• nőtöbblet idős korban



Veszprém megye felnőtt lakosságának adatai a kiemelt betegségek tekintetében
Forrás: OSAP Háziorvos Jelentések 
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A haláloki struktúra változása az egyes életkorokban,
Veszprém megyében.
Forrás: HaMIR, OTH 2016
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Hőhullámok hatása

 A napi középhőmérséklet 5°C-os növekedése 6%-kal növeli 

az összes halálozás kockázatát, és 10%-kal keringési 

rendszeri betegségek kockázatát. 

 Veszprém megyében is jelentős számot képvisel az idős, 

keringési betegségben szenvedők aránya.

 Fel kell készülni az ellátásukra.



Hőségriasztások és többlethalálozás az elmúlt néhány évben

230 fő

1741 fő

323 fő

1666 fő

1144 fő

688 fő



Hőségriasztások és többlethalálozás, 2018

439 fő



A belső téri hőmérséklet hatása

 Optimális belső téri hőmérséklet 18 és 24 °C között 
állapítható meg.

 Tolerálható tartomány az életkor előrehaladtával 
szűkül.

 Épületen belül általában magasabb a hőmérséklet, 
mint a külső térben a napsugárzás, a berendezési 
tárgyak hőtermelése miatt.

 Légkondicionáló berendezések - Legionella



UV sugárzás károsító hatásai
hullámhossztartománya a látható és a röntgensugárzás közé esik

számos  krónikus bőrelváltozást okoz
legkiemelkedőbb hatás bőrrák kialakulása
szemre gyakorolt hatás - szürkehályog

laphámrák

Melanoma



A 15-64 éves férfiak és nők rosszindulatú daganatos betegségek miatt 
bekövetkező halálozásának eltérései a magyarországi átlagtól Veszprém 
megyében.
Forrás: HaMIR, OTH 2016

Rosszindulatú daganatos 

megbetegedés

Standardizált

Halálozási Hányados

(%)

Férfiak Nők

Ajak, szájüreg és garat 107 114

Vastagbél, végbél és anus 98 99

Légcső, hörgő és tüdő 86 81

Bőr rosszindulatú melanomája 100 114

Prosztata 101 ---

Emlő --- 113

Méhnyak --- 86

Összes rosszindulatú daganat 96 93



Fertőző betegségek - Kullancs

kullancsok által terjesztett:
Lyme kór
vírusos agyhártyagyulladásA legtöbb megbetegedés Zala-, Vas-, 

Somogy-, Nógrád-, Baranya- és Veszprém 
megyében fordul elő.  A vírus terjedhet a 
fertőzött állat (tehén, kecske, juh) nyers 
tejével is. A kullancsencephalitis
szezonja tavasszal, a külső hőmérséklet 
melegedésével kezdődik, amikor a 
kullancsok mozgása megélénkül, és 
keresik a fejlődésükhöz szükséges 
vérszívási lehetőséget.

Májustól októberig észleljük a legtöbb 
megbetegedést, június-júliusi és egy 
kisebb októberi csúccsal.

Lyme-kór 1480 eset 2017-es évben



Nyugat-Nílusi láz
A meleg nyár felgyorsítja 
a szúnyogok szaporodási 
ciklusát. A klímaváltozás 
hosszabb távú hatásai 
között szerepelhet, hogy 
megváltoznak a vonuló 
madarak vonulási, telelési 
és költési szokásai és 
ehhez kapcsolódóan a 
trópusi területekről 
behurcolt vírustörzsek 
jellege és száma is.

Magyarország  2004 óta 
ismert 
2018-ban 58 eset
2017-ben  4 haláleset
Idősek, szív-érendszeri
betegségek 



Hanta vírus
 HANTAVÍRUS OKOZTA VESESZINDRÓMA 

 Epidemiológiai kritérium 

 Rágcsálókkal való direkt kontaktus vagy rágcsálók váladékaiból 
(vizelet, széklet, nyál, légúti váladék) képződött aerosol 
inhalációja 

 Tünetek: 

 Hirtelen kezdődő magas láz

 - hasi vagy vesetáji fájdalom, 

 - émelygés vagy hányás, 

 - az arc kipirulása, 

 - bevérzések, 

 - kötőhártya belövellése, hyper- vagy hypotensio 

 - oligo-, anuria, 



Hanta vírus





Víz és élelmiszerek által közvetített 
fertőzések

 WHO 2002. évi jelentésében a világban bekövetkezett hasmenéses 
esetek 2,4%-át írta a klímaváltozás terhére.

 Mikróbák szaporodási sebessége nagymértékben függ a 
hőmérséklettől. – HACCP rendszer 

Növekedni fog a mikrobiális eredetű élelmiszer-
mérgezések száma 

penészesedés  (gabona, olajosmag, szárazgyümölcs)

Paraziták terjedése állatfajok  gyomor-bél rendszerében és 
légutaiban él 

Extrém mennyiségű csapadékhullás, villámárvizek  - ivóvíz 
eredetű fertőzések



Klímaváltozás és allergén növények

 Az enyhébb telek után akár egy hónappal is korábban 
kezdődhet a pollenszezon január közepén, és a parlagfű, a 
legtovább virágzó gyom akár november közepéig is 
szórhatja virágporát.

 Új, invazív, allergén növényfajok jelennek meg (parlagi 
rézgyom, falgyom – jelenleg kevésbé ismertek)

 Allergén gombaspórák szóródási ideje megnyúlik - az év 
minden napján jelen vannak mind a kültéri, mind a beltéri 
levegőben.



Pollenhelyzet 2018



Klímaváltozás: 

- emelkedik a hőmérséklet – emelkedik a kitermelt víz 

hőmérséklete 

bakteriális szennyezettség nő kedvezőbb táptalaj a 

baktériumok szaporodásának  

kémiai vízminőség romlás:

spontán nitrifikáció ammóniából nitrit lesz

több baktérium több fertőtlenítőszer

- nagyobb vízigény:

ivóvíz

fürdővíz

öntözővíz területén

- új vízbázisok bevonása:

növekvő vízár

bizonytalan vízminőségű magánkutak száma növekszik

VEMKH NFO feladata az ivóvíz és fürdővíz felügyelet

Jövőkép – Klímaváltozás kapcsán



Források:

a forrásvizek fogyasztása kizárólagos ivóvízként egyre népszerűbb, mint 

„egészségesebb" alternatíva a vezetékes ivóvízhez képest. Ugyanakkor a forrásvizek 

ellenőrzése eseti, a legtöbb forrás vízminőségéről nem áll rendelkezésre információ, és 

a minőségi követelményekre sincsen jogi előírás.

Szezonálisan működő egységek – nyaralók, büfék, szállodák, ivókutak

téliesítése - függőleges csövekből leengedik a vizet

- fagyhatár alatt – bejövő vezeték – nem –

biofilm

Tavasz - ”folyatják” a csapot – de a ruhám ne legyen vizes

víz csak a cső középső részén áramlik, 

biofilm réteget nem sodorja le



A szerelvények egyes részein 
kialakuló biofilmeken
megtapadnak, mechanikailag 
feldúsulhatnak a 
mikroorganizmusok

https://www.cdc.gov/legionella/wmp/overview/growth-and-spread.html

https://www.cdc.gov/legionella/wmp/overview/growth-and-spread.html


Legionellák előfordulása
 Természetes környezetünk lakója.

 Életmód szerint ubikviter baktériumok. Megtalálhatók 

minden lehetséges környezetben (talaj, komposzt, por, 

levegő, felszíni és felszín alatti vizek… ) 

 A természetben egysejtűek és férgek intracelluláris parazitája

 Épített vizes környezetben ér el egészségre kockázatos 

csíraszámot

 A legionellosis kórokozója 60 faj közül 25 lehet kórokózó A 

betegségek 80-90%-át a Legionella pneumphila (sg. 1) 

okozza



A „légionárius”-betegség klinikai formái és tünetei

Pontiac-láz Pneumóniás forma

-kezdetben inproduktív köhögés

-fejfájás, rossz közérzet, magas  

láz

-esetleg: hányás, hasmenés

-centrális idegrendszeri zavar  is 

felléphet

-súlyos tüdőgyulladás!

-kezdetben influenza-szerű 

tünetek

halálozás arány: 15-20% (80%!)

- influenzaszerű 

tünetek

- láz, izomfájdalom, 

fejfájás

- nem halálos, az akut 

tünetek

2-5 nap alatt 

megszűnnek









Kockázatot jelentő 
közegek
 Közfürdők

 Pezsgő medencék

 Csobogó elemek

 Nedves Hűtőtorony

 Légkezelő rendszerek

 Szökőkutak

 Párakapuk

 Tömlős tűzoltó berendezések

 Magas nyomású mosók



Szökőkutak, csobogók
• Nyitott rendszer

• Kiterjedt csőhálózat, vízvisszaforgatás

• Kültéri és beltéri modellek

• Időszakos/folyamatos  üzemelés

• Különböző látványelemek → jelentős aeroszol 

képződés

• Medence részben, csövekben pangó szakaszok

• Vegyszeres kezelés javasolt



Párakapu, páraventillátor

•Elsődlegesen kültéri egységek

• Jellemzően hálózati vízzel üzemelnek

• Időszakos üzemelés 

• Kiskereskedelem, otthoni barkácsolás

• Jelentős aeroszol képződés

• Mennyire melegszik fel

• Kockázat a hálózati víz legionella csíraszámától 

függ



Kórokozók 
kockázati 
jellemzői 
fürdőkben

Forrás: 

dr. Némedi László: A 

mikrobiológiai kockázat 

jellemzése a vízi környezet 

és a vízi közművek 

területein



Honnan és hogyan juthatnak a 

mikroorganizmusok a medence vizébe?

• építéskor (építőanyagok, gépek, munkások stb.)

• üzemelés közben a környezetből valamilyen közvetítő 

segítségével (víz, levegő, por, talaj-padozat, állatok, 

karbantartás, szerelés, fürdőzők)

• másodlagos szaporulat (szűrő, csövek, műtárgyak, 

biofilm)

• üzemeltetői oldalon a szándékosság kizárt (odafigyelés, 

ismeretek hiánya, takarékoskodás, alulméretezés)

• a medencevíz legnagyobb szennyezői maguk a fürdőzők

(izzadtság, vizelet, nyálka, nyál, haj, fekália, hányadék, 

egyéb váladékok)



•Bőr és haj

•Szem

•Külsőfül

•Légutak

•Szájüreg

•Bélcsatorna

•Húgyutak

•Genitális traktus

Normál flóra a szervezet

különböző helyein

Forrás: http://193.6.149.195/29_Normal_flora_M_2008_1.pdf

Normál baktériumflóra Nosocomiális fertőzések  - Szabó Judit



• te pici vagy, neked még szabad

• öreg vagyok, nekem már szabad

• olyan fáradt vagyok

• már úgysem jutok el odáig

• ha kell kiállok a szélére is „vaze”

• hiszen nem látja senki

• csak most az egyszer utoljára…

Variációk arra a „bizonyos” témára



A vízminőség ellenőrzésének 
mikrobiológiai szempontjai

Indikátor (jelző) szervezetek

• Jelenlétükkel, hiányukkal, viselkedésükkel jeleznek valamit
• korrelációjuk a kórokozókkal nem azonos, általában csak 

valószínűséget indikálnak
• mindig legyenek jelen amikor kórokozó van a vízben,  nagyobb 

számban és hosszabb ideig 
• lehetőleg csak azt jelezzék amire alkalmazzák őket
• a fertőtlenítéssel szemben ellenállóbbak legyenek mint a kórokozó
• kimutatásuk egyszerű, gyors, megbízható és olcsó legyen
• ne legyenek kórokozók
• tökéletes indikátor nem létezik



• a fürdővíz terheltségének, a tisztítás hatékonyságának 

jelzői

• a bőr állandó és átmeneti flórájának tagjai

• magas számuk a kültakarón és nyálkahártyán előforduló 

kórokozók jelenlétét is valószínűsíti

• fakultatív kórokozók

• vízben nem szaporodnak

• egyesek biofilmképzők 

A „bőrindikátorok”

Staphylococcus aureus, Coccusok



• technológiai hiányosságokat, áramlási viszonyokat, 

fertőtlenítés megfelelőségét, uszoda terheltségét, általános 

állapotát, biofilm jelenlétét jelzi

• a természetben vízben, nedves környezetben igen elterjedt

• fakultatív kórokozó

• antibiotikumokkal, klórral szembeni rezisztenciája 

meghaladja az átlagot

• vízben szaporodik

• biofilmképző 

(csövek, szűrők, műtárgyak)

Az általános szennyezettség jelzői

Pseudomonas aeruginosa



Forrás: 

http://www.lib.uiowa.edu/hARDIN/md/dermnet/folliculitishottub4.html

Uszodakiütés (Pseudomonas Folliculitis)



Forrás: http://www.health-res.com/urinary-tract-infection-with-

pseudomonas/

Pseudomonas aeruginosa fertőzés 



Forrás: 

www.lib.uiowa.edu/hARDIN/MD/dermnet/nails4.html 

Pseudomonas aeruginosa fertőzés 



Forrás: www.icoph.org/med/cornea/cornea08.html 

Szaruhártya fekély



Forrás: http://www.health-res.com/EX/07-31-

18/pseudomonas2.jpg

Pseudomonas aeruginosa fertőzés 



Forrás: http://thefootblog.files.wordpress.com/2006/11/osteoforefoot.jpg

Staphylococcus aureus fertőzés





Természetes fürdővizek

• Veszprém megye területén 70 természetes 
fürdőhely van

• Balatoni strand: 67 

/országos szinten a strandok ¼ része/  

• Nagytevel: 1 strand
Vinár: 1 strand

• Kislőd: 1 strand





Balatoni stég



Mintavétel
⚫ Balaton jegéről hattyú, vadkacsa és szárcsa ürülék minták

⚫ Kisbalaton, Sirálysziget: sirály ürülék minták

⚫ Balatonszéplak, Zamárdi, Tihany és Balatonfüred térségében 
horgászstégekről sirály és hattyú ürülék minták

⚫ Vízimadarak hatásának kitett vízminták (Balatonszéplak –
sok sirály, Balatonfüred – sok hattyú

Magyar Hidrológiai Társaság XXVII. Országos 

Vándorgyűlés



Eredmények – Ürülék minták 

⚫ Nyári mintavétel

⚫ Összesen 22 minta (27 % Salmonella pozitív, 41 % 
Campylobacter pozitív) 

Magyar Hidrológiai Társaság XXVII. Országos 

Vándorgyűlés

Salmonella +

Campylobacter +

Mindkettő

Egyik sem



változatos 
befolyók



befolyók 
közeli képe



Balatonba 
torkolló  
patak



intenzív 
habzás



Iszapvizsgálat

• Mintavételezés – fekális szennyezettség kimutatása

•Vízből

•mederüledék – iszap

•Eredmények

•Vízből

»nincs eltérés, megfelelőek 

•mederüledék – iszap

»vizes fázis víztest mintáihoz hasonló

»üledék fekális szennyezettség jelen van, 
/helyszínen magasabb, időben nő, 50-60 cm iszap/



További kockázatok strandokon

 Gyermek játszóterek árnyékolása

 Gyermek-öblök 

 Uszadékok eltávolítása



Önkormányzatok hőségriasztáshoz kapcsolódó felmérése -
előzetes eredmények

➢ Tavaly kiemelt munkatervi feladat volt a 2000 főnél magasabb 
lakosságszámú településeken a hőségriasztásokhoz kapcsolódó kérdőív 
összegyűjtése, a 805 települési önkormányzat részére kiküldött kérdőívből 
786 kitöltött érkezett vissza a Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi 
Főosztályra

➢ A településeken élő lakosságszám mintegy 8 200 000 fő 

➢ A kérdőívek feldolgozása megkezdődött, egy egységes adatbázis 
kialakítására került sor, az értékelés jelenleg is folyamatban van, az 
eredmények az intraneten elérhetők lesznek

➢ A felmérés eredményeinek részletes ismertetése  2019. április –május hó. 
Interneten elérhető lesz. 



Önök szerint a településen milyen mértékben befolyásolja a hőség a 
lakosság egészségét? - elenyészően, kismértékben, közepesen, 

jelentősen,  településnagyság szerint   (Igen %)



Rendelkezik-e az önkormányzat 
hőségriasztásra vonatkozó intézkedési tervvel 

?   (Igen %)
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A strandok, uszodák nyitva tartásának meghosszabbítása.

A temetkezési szolgáltatók tájékoztatása. 

A közlekedés résztvevőinek tájékoztatása.

A szabadtéri- és sportrendezvények szabályozása.

A hívható számok és segélyhívó vonalak közzététele.

A közutak és parkok gyakoribb locsolása. 

A közterületek ivóvízellátásának biztosítása.

A magas UV-sugárzás figyelmeztetés.

A légkondicionált/hűvös középületek közzététele.

A közműszolgáltatókkal való együttműködés.  

Megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása.

A saját munkavállalókra vonatkozó intézkedések.

Az önkormányzat saját intézményrendszerének figyelmeztetése.

A lakosság tájékoztatása.

Az önkormányzatok hőségtervi 
intézkedéseinek  megoszlása   (Igen %)



Tervezik-e hőségriasztásra vonatkozó 
intézkedési terv bevezetését?  (Igen %)



Az elmúlt években hajtott-e  végre a hőséggel 
összefüggésben, ill. a hőségriasztások alatt az 

önkormányzat intézkedéseket ?   Igen %



A hőség miatt, illetve a hőségriasztások alatt tart-e az 
önkormányzat kapcsolatot saját fenntartású intézményeivel, 

rendezvényekkel ?   (Igen %)



További kérdések, javaslatok 
 Környezetvédelemmel foglalkozó munkatárs  1/3

 Kijelölt klímavédelemmel foglalkozó munkatárs   1 fő
Kijelölt klímaegészségüggyel foglalkozó munkatárs  o fő

•Településrendezési/településfejlesztési tervek : igen 30% 

•Önkormányzati intézmények Intézkedési terv: 1 eset

•Értesítés hőségriasztásról:  Népegészségügyi Osztály, 
Kormányhivatal, Katasztrófavédelem, államtitkárság, HVB, 
média, facebook

•Intézkedések: adminisztratív, locsolás, vízosztás, 
légkondicionált helyiségek közzététele, dolgozók védelme

•Segítség kérés: tájékoztatás, szóróanyagok, pályázatok, 

•Javaslat: légkondicionált autóbuszok, több pályázat, támogatás 



Szociális intézmények felmérése - a feladatok és 
menetrend

➢ A szociális szolgáltatást nyújtó intézmények által szervezett, illetve ad-hoc
jelleggel végrehajtott egészséggel kapcsolatos intézkedések felmérése az NNK 
Környezet és Táplálkozás-egészségügyi Főosztály által összeállított 
elektronikus kérdőív alapján

➢ A felmérésben részt vevő intézmények típusai:
• szociális alapszolgáltatás : nappali ellátás, közösségi ellátás
• szakosított ellátások:  ápolást/gondozást nyújtó intézményi ellátás, 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás, lakóotthoni ellátás, 
rehabilitációs intézményi ellátás 

➢ A felmérés menete: a  megyei/fővárosi népegészségügyi főosztályok 
továbbítják az illetékességi területükön működő intézmények részére a 
kérdőívet.  Az értékelés elvégzésére az összegyűjtött kérdőíveket  a 
népegészségügyi főosztályok továbbítják az NNK Környezet és Táplálkozás-
egészségügyi Főosztály részére elektronikus formában

➢ A kérdőívek kiküldése: 2019. szeptember 02. után
➢ A kitöltött kérdőívek beküldése:  2019. november 15. 



Köszönöm a figyelmet !


