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Alkalmazott mutatók és értelmezésük 

 

Esetszám 
 

Az utolsó öt évre vonatkozóan összevontan, betegségcsoportonként megtalálhatók az estszámok. 

Gyakorisági következtetésre alkalmatlanok, azonban segíthetnek a megfelelő mutató 

kiválasztásában.  

A NEKIR rendszerben kizárólag a területhez (lakhelyhez, tartózkodási helyhez) köthető esetek 

kerültek elemzésre! 

A népmozgalmi mutatók esetén az évenkénti esetszámok is feltüntetésre kerültek, valamint 

hozzáférhetőek a korcsoportos populáció adatok 2008-ra, valamint 2017-re vonatkozólag. 

 

Intenzitás viszonyszám (arányszám) 
 

A népmozgalom, valamint a népszámlálás eredményeinek bemutatására alkalmazott mutatók. 

Gyakorisági következtetés levonására (kizárólag korlátozottan) alkalmas. 

 

Arányszám: 𝐼 =
vizsgált események (személyek)száma

megfigyelt események (populáció) száma
× 𝑘 

 

ahol „k” szorzó értéke 10 valamely hatványa, NEKIR népmozgalmi mutatóinál 1000, (de ritkább 

események vagy jelenségek esetén 10 000, vagy 100 000). 

 

Relatív hányados 
 

A népszámlálási eredmények további elemzését lehetővé tevő mutató. Az adott indikátor, adott 

területre vonatkozó arányszámának az országos arányszám értékéhez viszonyított hányadosa. 

 

Relatív hányados: RH=
adott indikátor adott területi arányszáma

adott indikátor országos arányszáma
 

 

Értelmezése hasonló az Standardizált Halálozási/Megbetegedési Hányadosok értelmezésével. Az 

adott jelenség gyakorisága alacsonyabb, magasabb vagy megegyezik az országos gyakorisággal. 

 

Várható esetszám 
 

Az utolsó öt évre vonatkozóan összevontan megmutatja mennyi lett volna betegségcsoportonként a 

halál/megbetegedési esetek száma, ha a vizsgált területen korcsoportonként az országos 

megbetegedési/halálozási gyakoriság valósult volna meg. 
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A várható esetszám:  

i

ii
)NA(V , 

ahol i: az adott korcsoport, 

A: az országos korcsoportos megbetegedési/halálozási arányszám az utolsó vizsgált öt évre, 

N: a vizsgált terület korcsoportos népessége az utolsó vizsgált öt évre. 

 

Standardizált Halálozási/Megbetegedési Hányadosok (SHH/SMH) [1]. 
 

Az indirekt standardizálás módszerével meghatározott SHH/SMH megmutatja, hogy az adott terület 

lakosságának, adott időszakra és betegségcsoportra vonatkozó halálozása/morbiditása mennyivel tér 

el a standard populáció (jelen esetben az országos) halálozási szintjétől. Kiszámítása során az adott 

időszakban megfigyelt halál/megbetegedési esetek számát viszonyítjuk a várható esetek számával. 
 

Kiszámítása: V/TSMH|SHH   
 

Amennyiben a vizsgált népességcsoportban az  

 SHH  = 1,00 akkor az országos szinttől nem különbözik a halandóság, 

 SHH  < 1,00 akkor az országos szintnél alacsonyabb a halandóság, 

 SHH  > 1,00 akkor az országos szintnél magasabb a halandóság. 
 

A mutató közvetlen összehasonlításra nem alkalmas, önmagában, évenkénti standard használatával 

időbeli változás elemzésére nem használható! 

Kisebb populációk és/vagy ritkább betegségek esetén a mutató instabillá válik! 
 

Standardizált Halálozási/Megbetegedési Arányszámok (SHA/SMA) [1]. 
 

A direkt standardizált mutató megmutatja, mennyi lenne az vizsgált terület 

halálozása/megbetegedése, ha a populáció koreloszlása megfelelne a standard populáció 

koreloszlásával. A NEKIR tartalmaz mind az 1976-os, mind a 2013-as Európai standard populáció 

koreloszlására standardizált mutatókat [2,3]. 

 

Kiszámítása: 100000)NA(SMA|SHA

i

ii
   

ahol i: az adott korcsoport, 

A: a vizsgált terület korcsoportos megbetegedési/halálozási arányszáma, 

N: a standard populáció népességmegoszlása korcsoportonként. 

 

Az index közvetlen összehasonlítást tesz lehetővé, így időbeli alakulás elemzésére kiválóan alkalmas. 

Azonban kisebb populációk és/vagy ritkább betegségcsoportok esetén a mutató nagyon instabil! 

Ezért csak az országos és a megyei halálozás/megbetegedésre vonatkozóan találhatók direkt 

standardizált mutatók a NEKIR-ben. 
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Empirikus SHH/SMH [4] 
 

Az empirikus Bayes becsléssel korrigált (stabilizált, simított) SHH/SMH. Értelmezése azonos az 

SHH/SMH-val. 

 

Hierarchikus Bayes becsléssel korrigált SHH/SMH [5] 
 

A járási és a település szintű vizsgálatok estén alkalmazott stabilizált mutató. Értelmezése hasonló az 

SHH/SMH-hoz. 

 

Halálozási/Megbetegedési kockázat időbeli vizsgálata [6,7] 
 

A járások halálozásának időbeli alakulásának vizsgálatára hierarchikus Bayes-i tér-idő elemzés került 

alkalmazása. Az értékek megmutatják, hogy hogyan viszonyul nemenként, betegségcsoportonként az 

adott terület, adott évi halálozása a teljes vizsgált időszak országos, nemenkénti halálozásához. 

Időbeli trend-elemzés a mutatók segítségével elvégezhető, bár közvetlen összehasonlításra nem 

alkalmasak (minden érték a standardhoz viszonyított!). Segítségükkel jól interpretálható egy adott 

területen a kockázat szintje, időbeli változása (csökkent/emelkedett/stagnált), és ezek viszonya az 

országos kockázati szinthez, annak időbeli változásához. 

 

Járási csecsemőhalálozási arányszám időbeli vizsgálata [6,7] 
 

A járások csecsemőhalálozásának időbeli alakulásának vizsgálatára hierarchikus Bayes-i tér-idő 

elemzés került alkalmazása. Az értékek megmutatják, hogy az adott évben az 1000 élve születésre 

jutó 1 életév betöltése előtt bekövetkezett halálozás becsült száma (kockázata) mekkora. 
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Módszertani összefoglaló 

 

Az egészségpolitika, valamint a népegészségügy számára az egészségi állapot összetevőinek, illetve 

azok térbeli eloszlásának vizsgálata, befolyásoló tényezőikből eredő kockázatok becslése, továbbá a 

betegségek és kockázatok térbeli összefüggésének elemzése, a magas megbetegedési/halálozási 

kockázattal rendelkező népességek azonosítása egyre nagyobb jelentőséggel bír.  

A leíró epidemiológia módszertanával nyert információk ismerete kezdeti lépés, ám elengedhetetlen 

egy adott területen élő lakosság egészségi állapotának feltérképezéséhez. Ezen információk 

segítségével készített „területi helyzetképek, profilok” által meghatározhatók nemcsak az adott 

lakosság körében létező egészségproblémák, betegségterhek, hanem e problémák priorálása is 

lehetséges. A meghatározott prioritásoknak megfelelően, a „népegészségügyi” szükségletek mentén 

jól tervezhetőek célzott, racionalizált egészségfejlesztési programok, beavatkozások a lakosság 

körében. 

A Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszere (NEKIR) létrejöttének is elsődleges célja 

volt, hogy a leíró epidemiológia, térepidemiológia egységes, nemzetközileg elfogadott módszertana 

segítségével hazánkban a népegészségügyben, egészségfejlesztésben, egészségügyben dolgozó 

szakemberek munkáját a fentebb leírtak szerint segítse. Célkitűzés volt továbbá az is, hogy e 

szakemberek részére - a saját területük vonatkozásában - könnyen hozzáférhetőek legyenek a NEKIR-

ből letölthető mutatók és megjelenítésük. 

A NEKIR használatát tehát ajánljuk mindazon szakemberek számára, akik elkötelezettek működési 

területükön élő lakosság egészségi állapotának jobb megismerése, illetve annak javítása érdekében. 

 

Felhasznált adatbázisok és epidemiológiai mutatók 

A Népmozgalmi mutatók alapjául szolgáló adatok a Központi Statisztikai Hivatal szolgáltatta. 

A NEKIR-ben az alább felsorolt népmozgalmi mutatók (1., táblázat) 2007-2017 közötti időszakban 

évenkénti kerültek elemzésre megyei, járási szinten. 

Népmozgalmi mutató Definíció 

Csecsemőhalálozási arányszám 1000 főre 

Ezer élveszülöttre jutó egy éven aluli meghalt. 

(csecsemőhalálozás: az élve születést követően, az egyéves kor 

betöltése előtt bekövetkezett halálozás. A halvaszülött és a 

születésének évfordulóján meghalt gyermek nem csecsemő 
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halott.). 

Élveszületési arányszám 1000 főre (nyers) 
Egy adott évi élveszületések számának a lakosság évközepi 

számához viszonyított aránya ezer főre vetítve. 

Halálozási arányszám 1000 főre (nyers) 
Ezer lakosra jutó halálozás, az elhunyt nemével, életkorával 

azonos csoportba tartozó évközepi népességre számítva. 

Természetes szaporodás-fogyás arányszáma 

1000 főre 

A nyers élveszülétési és a nyers halálozási arányszám 

különbözete. 

Belföldi vándorlási különbözet 1000 főre 

Egy adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes 

jelleggel bejelentkezők, valamint visszavándorlók és az onnan 

más közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel 

bejelentkezők és visszavándorlók számának különbözete 1000 

főre vonatkoztatva. (Az adatok forrása: a belföldi vándorlási 

statisztika számbavételének alapja a lakcímbejelentési 

rendszer, amelyről a Belügyminisztérium Nyilvántartások 

Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (BM NYHÁT, 

korábban KEKKH) szolgáltat adatállományokat statisztikai 

feldolgozás céljára.) 

Öregedési index: 
Az idős népesség (65-X éves) a gyermeknépesség (0-14 éves) 

százalékában.. 

Eltartottsági ráta 
A gyermek- (0-14 éves) és az időskorú népesség (65-X éves) a 

15-64 éves korú népesség százalékában. 

Populáció/Népesség 

Korcsoportos és nemenkénti populáció/lakosság száma 2008. 

és 2017. év tekintetében. Kiegészítő tábla segítségével 

meghatározható a 18 éven aluli és felüli populáció nagysága is. 

1. táblázat NEKIR népmozgalmi mutatói (definíciók forrása: KSH) 

A népességszámok 1991-től 2011-ig a 2001. február 1-jei népszámlálás bázisán a természetes 

(élveszületés, halálozás) népmozgalmi statisztika, valamint a belföldi és nemzetközi vándorlás 

adatainak felhasználásával vissza-, illetve továbbszámított adatok. 2012-től a népességadatok a 2011. 

október 1-jei népszámlálás bázisán továbbszámított adatok. Ennek következtében a népesség 

különböző korcsoportjaiból számolt mutatók esetén (Öregedési index, Eltartottsági ráta) az 

idősorban törés lehetséges 2011-2012 között! 
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A 2011. évi Népszámlálás mutatóinak alapjául szolgáló adatok a Központi Statisztikai Hivatal 

honlapjáról, valamint az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből 

(továbbiakban: TEIR)l származnak. 

A NEKIR-ben az alább felsorolt népszámlálási mutatók (2. táblázat) kerültek elemzésre megyei, járási 

és települési szinten. 

Népszámlálási mutató Definíció 

Foglalkoztatottak aránya* A foglalkoztatottak aránya a teljes lakosság körében. 

Munkanélküliek aránya* A munkanélküliek aránya a teljes lakosság körében. 

Inaktív keresők aránya* Az inaktív keresők aránya a teljes lakosság körében. 

Eltartottak aránya* Az eltartottak aránya a teljes lakosság körében 

Összkomfortos lakások aránya 
Az összkomfortos lakások (és lakott üdülők) aránya a teljes 

lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Komfortos lakások aránya 
A komfortos lakások (és lakott üdülők) aránya a teljes lakás (és 

lakott üdülő) számához viszonyítva 

Összkomfortos és komfortos lakások aránya* 
Az összkomfortos és komfortos lakások (és lakott üdülők) 

aránya a teljes lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Félkomfortos lakások aránya 
A félkomfortos lakások (és lakott üdülők) aránya a teljes lakás 

(és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Komfort nélküli lakások aránya 
A komfort nélküli lakások (és lakott üdülők) aránya a teljes 

lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Szükség- és egyéb lakások aránya 
A szükség- és egyéb lakások (és lakott üdülők) aránya a teljes 

lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Hálózati vízvezetékkel ellátott lakások aránya 
A hálózati vízvezetékkel ellátott lakások (és lakott üdülők) 

aránya a teljes lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Házi vízvezetékkel ellátott lakások aránya 
A házi vízvezetékkel ellátott lakások (és lakott üdülők) aránya a 

teljes lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Hálózati és házi vízvezetékkel ellátott lakások 

aránya* 

A hálózati és házi vízvezetékkel ellátott lakások (és lakott 

üdülők) aránya a teljes lakás (és lakott üdülő) számához 

viszonyítva. 

Meleg folyóvízzel ellátott lakások aránya 
A meleg folyóvízzel ellátott lakások (és lakott üdülők) aránya a 

teljes lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Vízöblítéses WC-vel ellátott lakások aránya* 
A vízöblítéses WC-vel ellátott lakások (és lakott üdülők) aránya 

a teljes lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Közcsatornával ellátott lakások aránya* 
A közcsatornával ellátott lakások (és lakott üdülők) aránya a 

teljes lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Házi csatornával ellátott lakások aránya 
A házi csatornával ellátott lakások (és lakott üdülők) aránya a 

teljes lakás (és lakott üdülő) számához viszonyítva. 

Általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb Befejezett általános iskola végzettséggel sem rendelkezők 
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végzettségűek aránya* aránya a 15 éves és idősebb lakosság körében. 

Általános iskola 8. évfolyam végzettségűek 

aránya* 

Általános iskolával (8. évfolyam), mint legmagasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya a 15 éves és idősebb 

lakosság körében. 

Középfokú iskola, érettségi nélküli 

végzettségűek aránya* 

Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel, mint 

legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 18 

éves és idősebb lakosság körében. 

Érettségizettek aránya 
Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya a 18 éves és idősebb lakosság körében. 

Egyetem, főiskola stb. oklevéllel 

végzettségűek aránya* 

Egyetemi, főiskolai stb. oklevéllel, mint legmagasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya a 25 éves és idősebb 

lakosság körében. 

Nőtelenek, hajadonok aránya* 
A nőtlenek, hajadonok aránya a 15 éves és idősebb lakosság 

körében. 

Házasok aránya* A házasok aránya a 15 éves és idősebb lakosság körében. 

Élettársi kapcsolatban élők aránya 
Az élettársi kapcsolatban élők aránya a 15 éves és idősebb 

lakosság körében. 

Elváltak aránya* Az elváltak aránya a 15 éves és idősebb lakosság körében. 

Özvegyek aránya* Az özvegyek aránya a 15 éves és idősebb lakosság körében. 

Családra vonatkoztatott családtagok száma* 100 családra jutó családtagok száma. 

Családra vonatkoztatott gyermekszám 100 családra jutó gyermekek száma. 

Gyermekes családok aránya* A gyermekes családok aránya a családok számához viszonyítva. 

Gyermektelen családok aránya 
A gyermektelen családok aránya a családok számához 

viszonyítva. 

Házaspár és élettársi kapcsolatok* 
A párkapcsolaton (házaspár és élettársi kapcsolat) alapuló 

családok aránya a családok számához viszonyítva. 

Élettársi kapcsolatok 
Az élettársi kapcsolaton alapuló családok aránya a családok 

számához viszonyítva. 

Gyermeket nevelő házaspár és élettársi 

kapcsolatok 

Az gyermeket nevelő, kétszülős (házaspár és élettársi 

kapcsolat) családok aránya a családok számához viszonyítva. 

Egy gyermeket nevelő házaspár és élettársi 

kapcsolatok 

Egy gyermeket nevelő, kétszülős (házaspár és élettársi 

kapcsolat) családok aránya a családok számához viszonyítva. 

Két gyermeket nevelő házaspár és élettársi 

kapcsolatok 

Két gyermeket nevelő, kétszülős (házaspár és élettársi 

kapcsolat) családok aránya a családok számához viszonyítva. 

Három vagy több gyermeket nevelő házaspár 

és élettársi kapcsolatok* 

Három vagy több gyermeket nevelő, kétszülős (házaspár és 

élettársi kapcsolat) családok aránya a családok számához 

viszonyítva. 

Gyermeket nevelő egyszülős családok aránya* 
Egyszülős, gyermeket nevelő családok aránya a családok 

számához viszonyítva. 

Egy gyermeket nevelő egyszülős családok 

aránya 

Egyszülős, egy gyermeket nevelő családok aránya a családok 

számához viszonyítva. 
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Két gyermeket nevelő egyszülős családok 

aránya 

Egyszülős, két gyermeket nevelő családok aránya a családok 

számához viszonyítva. 

Három, vagy több gyermeket nevelő egyszülős 

családok aránya* 

Egyszülős, három vagy több gyermeket nevelő családok aránya 

a családok számához viszonyítva. 

2. táblázat NEKIR népszámlálási mutatói (pontos definíciók: lásd Népszámlálási segédlet) 

*: Térképek elérhetők megyei, járási és települési szinten. 
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A NEKIR kialakításához a halálozási adatokat (települési, kerületi szinten, évenkénti, nem szerinti, 0, 

1, 2, 3, 4 éves majd innentől 5 éves korcsoportos bontásban) a Központi Statisztikai Hivatal; a 

rosszindulatú daganatos megbetegedési adatokat a Nemzeti Rákregiszter és Biostatisztikai Központ 

és az Országos Gyermek Onkológiai Regiszter, a népességi adatokat pedig a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bocsátotta rendelkezésre. 

A NEKIR-ben az alább felsorolt korcsoportok és betegségcsoportok miatti halálozások és daganatos 

megbetegedések (3., 4. táblázat) utolsó öt évre vonatkozó területi egyenlőtlenségei kerültek 

elemzésre megyei, járási és megjelenítésre megyei, járási, és települési szinten. A halandóság, 

illetve a rosszindulatú daganatos megbetegedések időbeli alakulása - az alábbi korcsoportok és 

betegségcsoportok esetében - évenként került bemutatásra megyei, és járási szint tekintetében. 

A 0 évesek, az 1-14 éves, 15-24 éves korúak általános halálozási (BNO-10.: A00-Y98) és a 0-14 

évesek daganatos megbetegedési viszonyainak vizsgálatakor – az alacsony esetszámokra való 

tekintettel – nem kerültek külön vizsgálatra a fiúk és a lányok halandóságai viszonyai, hanem 

összevonva a két nemre vonatkozó mutatókat tartalmaz a NEKIR. 

 

Az elemzésbe bevont betegségcsoportok, korcsoportok: 

Betegségcsoport BNO-10. Korcsoport 

Általános halálozás A00-Y98 
0, 0-x, 1-14, 15-

24, 25-64, 65-x 

Keringési rendszer betegségei I00-I99 0-x, 25-64, 65-x 

Magas vérnyomás és az agyér betegségek I10-I15, I60-I99 0-x, 25-64, 65-x 

Ischaemiás szívbetegségek I20-I25 0-x, 25-64, 65-x 

Heveny szívizomelhalás I21-I22 0-x, 25-64, 65-x 

Rosszindulatú daganatok C00-C97 0-x, 25-64, 65-x 

Az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata C00-C14 0-x, 25-64, 65-x 

A vastagbél, végbél és az anus rosszindulatú daganatai C18-C21 0-x, 25-64, 65-x 

A légcső, a hörgő és tüdő rosszindulatú daganata C33-C34 0-x, 25-64, 65-x 

A bőr rosszindulatú melanomája C43 0-x, 25-64 

Mesothelioma C45 0-x 

Az emlő rosszindulatú daganata C50 0-x, 25-64, 65-x 

A méhnyak rosszindulatú daganata C53 0-x, 25-64, 65-x 

A prosztata rosszindulatú daganata C61 0-x, 25-64, 65-x 

A légzőrendszer betegségei J00-J99 0-x, 25-64, 65-x 

Idült alsó légúti betegségek J40-J47 0-x, 25-64, 65-x 

Az emésztőrendszer betegségei K00-K93 0-x, 25-64, 65-x 

Alkoholos májbetegségek és májzsugor K70 0-x, 25-64, 65-x 

A morbiditás és mortalitás küldő okai V01-Y98 0-x, 25-64, 65-x 
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Balesetek V01-X59 0-x, 25-64, 65-x 

Közlekedési balesetek V01-V99 0-x, 25-64, 65-x 

Esések W00-W19 0-x, 25-64, 65-x 

Öngyilkosság X60-X84 0-x, 25-64, 65-x 

Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozás  0-x, 25-64, 65-x 

Dohányzással összefüggésbe hozható halálozás  0-x, 25-64, 65-x 

Elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás 3.táblázat 0-x, 0-74 

Az egészségügyi szolgáltatáshoz köthető, elkerülhető halálozás 4.táblázat 0-x, 0-74 

3. táblázat NEKIR betegségcsoportjai a vizsgált korcsoportokkal 

 

Betegségcsoport BNO-10. Korcsoport 

Daganatok C00-D48 0-14 

Leukémia C90-C95 0-14 

Az agy és más központi idegrendszeri tumorok 
C71-72, C75.2, C75.3, 

D33, D43, D44.5 
0-14 

Egyéb tumorok  0-14 

4. táblázat NEKIR gyermekkorú lakosság daganatos megbetegedési csoportjai 

 

Az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálokok csoportjának képzésekor a WHO Health 

for All (HFA) adatbázisának [8] meghatározását vettük figyelembe. Így a következő halálokok 

tartoznak e csoportba: a nyelőcső rosszindulatú daganata (C15), a gége rosszindulatú daganata (C32), 

alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok (F10), alkoholos májbetegség (K70), idült májgyulladás 

(K73), májfibrosis és májzsugorodás (K74), egyéb májbetegségek (K76), erőszakos (külső ok szerinti) 

halálokok (V01-Y99).  

Szintén a WHO HFA Adatbázis [8] meghatározását vettük alapul a dohányzással összefüggésbe 

hozható halálozás esetében, ekkor a következő halálokok tartoznak a csoportba: az ajak-, szájüreg és 

garat rosszindulatú daganata (C00-C14), gége-, légcső a hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata 

(C32-C34), nyelőcső rosszindulatú daganata (C15), ischaemiás szívbetegségek (I20-I25), 

agyérbetegségek (I60-I69), idült alsó légúti betegségek (J40-J47). 

 

Az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás (EMB) csoportjába tartozónak 

tekintettük azokat a – nemzetközi [9,10] 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 5. táblázatban látható konkrét halálokokból tevődik össze. 
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Betegségcsoport BNO 10. 

A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata  C33-C34 

Alkoholos májbetegség  K70 

Idült májgyulladás K73 

Májfibrózis és májzsugor K74 

Idült májpangás  K76.1.9. 

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

V02-V04 

Gyalogos sérülése k.m.n., egyéb vagy nem közlekedési balesetben  V09.1.2.3 

Kerékpáros sérülése 3-4 kerekű motoros járművel, teherautóval, autóbusszal ütközés  V12-V14 

Kerékpáros sérülése egyéb vagy k.m.n. szállítási balesetben  V19.0.1.2.4.5.9 

Motoros, autó, teherautó, nehéz szállító, busz balesetek  V20-V79 

Lovasbalesetek, de motoros járművel való ütközés  V80.3.4.5 

Vonatbalesetek  V81.0.1 

Villamos balesetek  V82.0.1 

Ipari, mezőgazdasági, építő, terepjáró, ismeretlen baleset V83-V87 

Ismeretlen közlekedési mód V88.0.1.2.3.4.5.6.7.8 

Ismeretlen baleset jármű típusa nincs jelölve V89.0.2.3.9 

AIDS B20-B24 

5. táblázat Az elsődleges megelőzéssel megelőzhető, elkerülhető halálokok [9,10] 

 

Az egészségügyi ellátáshoz köthető, elkerülhető halálesetek azok a haláleseteket, melyek 

meghatározott életszakaszon az egészségügyi beavatkozások időben történő, megfelelő 

igénybevételével és alkalmazásával elkerülhetők lennének [9,10]. Az elemzés során alkalmazott, az 

egészségügyi ellátáshoz köthető elkerülhető halálokok összetett csoportját meghatározó halálokokat 

a 6. táblázat szemlélteti. 

Megbetegedés BNO-10. Korcsoport 

Fertőző bélbetegségek A00-A09 0-14 

Gümőkor és következményei A15-A19, B90 0-74 

Diphteria, egyéb tetanus, heveny poliomyelitis A36, A35, A80 0-74 

Szamárköhögés A37 0-14 

Septicaemia A40-A41 0-74 

Kanyaró B05 1-14 

Vastagbél és végbél rosszindulatú daganata C18-C21 0-74 

A bőr egyéb rosszindulatú daganata C44 0-74 

Az emlő rosszindulatú daganata C50 0-74 

A méhnyak rosszindulatú daganata C53 0-74 

A méhtest és a méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata C54, C55 0-44 

A here rosszindulatú daganata C62 0-74 

Hodgking-kór C81 0-74 

Leukaemia C91-C95 0-44 

A pajzsmirigy rendellenességei E00-E07 0-74 

Cukorbetegség E10-E14 0-49 

Epilepsia G40-G41 0-74 

Idült rheumás szívbetegség I05-I09 0-74 
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Magas vérnyomás betegség I10-I15 0-74 

Ischaemiás szívbetegség I20-I25 0-74 

Agyérbetegség I60-I69 0-74 

Légzőrendszeri betegségek (kivétel influenza és a tüdőgyulladás) J00-J09, J20-J99 1-14 

Influenza J10-J11 0-74 

Tüdőgyulladás J12-J18 0-74 

Gyomor-, és nyombélfekély K25-K27 0-74 

A féregnyúlvány betegségei K35-K38 0-74 

Hasüregi sérv K40-K46 0-74 

Epekövesség, és epehólyag-gyulladás K80-K81 0-74 

Glomerularis betegségek, veseelégtelenség, a vese és az uréter egyéb 
rendellenességei 

N00-N07, N17-N19, 
N25-N27 

0-74 

Prosztata túltengés N40 0-74 

Terhesség, szülés és a gyermekágy betegségei (anyai halálozás) O00-O99 0-x 

A keringési rendszer veleszületett rendellenességei Q20-Q28 0-74 

Perinatalis szakban keletkező bizonyos állapotok, tetanus neonatorum, 
szülészeti tetanus 

P00-P96, A33-A34 0-x 

Műtéttel és gyógykezeléssel összefüggő esetek Y60-Y69, Y83-Y84 0-x 

6. táblázat Az egészségügyi szolgáltatásokhoz köthető, elkerülhető halálokok [9]  
Ischaemiás szívbetegség: az esetek 50%-a 
 

Mint korábban említettük a NEKIR-ben az 3, 4. táblázatban foglaltak szerint a rosszindulatú 

daganatos megbetegedések (incidencia) területi egyenlőtlenségei és időbeli alakulásuk is elemzésre 

kerültek! 
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Leíró epidemiológiai elemzés 

 

1. Az időbeli alakulás vizsgálata 

Megyei és országos szinten a halandóság és a daganatos megbetegedés időbeli alakulásának 

elemzéséhez, a halálozás/megbetegedés torzítatlan összehasonlítása érdekében, a 2007-től a 

fentebb sorolt konkrét betegségcsoportok vonatkozásában Standardizált Halálozási Arányszámok 

(SHA) kerültek alkalmazásra. Az indexek számítása a direkt standardizálás módszerét alkalmazva 

történt. E korrekciós statisztikai technika a korösszetételi különbségek torzító hatását kiszűri, 

lehetővé téve a népességek halálozásának/megbetegedésének közvetlen összehasonlíthatóságát, és 

így az időbeni változások vizsgálatát [1]. Standardnak az Európai standard populáció 2013. évi és az 

1976. évi (0-14, 1-14, 15-24, 0-X (0-74), 25-64, és 65-x éves korú lakosságának) kormegoszlását 

tekintettük [2,3]. 

 

Járási szinten a kisebb létszámú népességből és az alacsony esetszámokból eredő éves ingadozások 

és statisztikai bizonytalanság kezelésére, azaz az eredmények stabilizálása, indirekt standardizált 

mutatók hierarchikus Bayes-i tér-idő elemzés segítségével történt (lásd függelék). A módszerrel 

lehetőség van tér-idő elemzést végezni, bevonva az idő tényezőt is a vizsgálatba (lásd járási szintű 

trend vizsgálat)[6,7]. Az adott évi halálozási/megbetegedési hányadosok meghatározásához minden 

esetben az összevont teljes vizsgálati időszak országos korspecifikus arányszámai szolgáltak 

standardként (indirekt standardizálás). Az elemzés során kapott évenkénti halálozási kockázatok jól 

mutatják az adott halálozás tendenciáját. A táblázatban a Valószínűség azt mutatja meg, mekkora 

valószínűsége annak, hogy az adott halálozás/megbetegedés szignifikánsan eltér az adott év országos 

halálozási/megbetegedési szintjétől. Ha az érték nagyobb, mint 0,9, vagy kisebb, mint 0,1, akkor nagy 

valószínűséggel kizárható a véletlen szerepe, az eltérés szignifikánsnak mondható. Összehasonlításul 

és a trendek vizsgálatához segítségül az országos kockázatok éves értékei is elérhetőek. 

Megjegyzendő, hogy gyermekkorú daganatos megbetegedések esetén a megyei táblák is 

tartalmaznak tér-idő elemzéssel készült időben is stabilizált mutatókat! Valamint, hogy a 

népmozgalmi mutatók esetén járási szinten a csecsemőhalálozási arányszám helyett szintén a tér-

idő térképezéssel korrigált, simított becsült arányszám került publikálásra!  

 

2. A területi különbségek vizsgálata 

A területi különbségek vizsgálatához az SHA kis esetszámokból eredő instabilitása miatt az indirekt 

standardizálás módszere került alkalmazásra [1]. 
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A halandóság/daganatos megbetegedés területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata Standardizált 

Hányadosok (SH) számításával történt [1]. Az indirekt standardizált hányados azt mutatja meg, hogy 

az adott terület lakosságának adott időszakra és betegségcsoportra vonatkozó 

halálozása/megbetegedése hány százaléka az országos halálozási szintnek  

A halálozás/megbetegedés ingadozásainak csökkentése érdekében a területi különbségek 

vizsgálatakor több éves időtartamra összevonva végeztük az elemzést az utolsó vizsgált öt évre. Az 

SH már stabilabb mutató a direkt standardizált arányszámnál, azonban, mivel a népesség 

korcsoportos eloszlásbeli különbségeit „átörökíti” a hányados mutatóba, így közvetlenül (direkt 

módon) nem hasonlítható össze sem időben, sem térben. Mindig a standardhoz viszonyított 

kockázatot jelenti! 

 

Az SH mutatók stabilizálására alkalmazott statisztikai módszerek (simító-eljárások) 

A vizsgálati populációk csökkenésével és/vagy ritka betegségek vizsgálatakor már az indirekt 

standardizált hányados is növekvő instabilitást mutat. Nagyon kis megfigyelhető esetszám változás is 

extrém magas értéket eredményezhet, valamint a becslés statisztikai bizonytalansága is nagy. 

Amint fentebb említésre került az egyik lehetséges, legegyszerűbb stabilizálási mód, hogy a 

mutatókat időben aggregálva (több évre összevonva) határozzuk meg, ezzel növelve a vizsgálatba 

bevont népesség nagyságát és a várt esetek számát [1]. Ezt alkalmaztuk megyei és járási szinten is. 

További alkalmazott stabilizálási módok a Bayes-i statisztikán [4,5] alapulnak, mely az indirekt 

standardizált hányados simított becslését eredményezik. A SHH bizonytalanságát is figyelembe vevő 

eljárások során a simítás ott a legnagyobb, ahol a standardizált hányados a leginstabilabb (pl. várható 

esetek száma alacsony).  

Alacsony esetszámok esetén, 20-nál kisebb esetszám esetén javasolt, de 10 alatt már mindenképp a 

(Bayes becsléssel) korrigált mutató alapján történő elemzés ajánlott! 

Az empirikus Bayes becslés lényege, hogy az értékeket a teljes vizsgált terület átlagához közelíti, oly 

módon, hogy ez a korrekció annál nagyobb, minél instabilabb a hányados (kis populáció, kis 

esetszám) [4]. A korrekciós tényezőket a becslés a vizsgálati adatsorból határozza meg (lásd 

függelék). Segítségével értelmezhető a kockázat az olyan területeken is ahol nem volt megfigyelt 

eset. A NEKIR megyei szinten tartalmaz empirikus Bayes becsléssel korrigált mutatókat. 

A teljes (hierarchikus) bayes becslés [5] egy komplexebb és flexibilisebb statisztikai eljárás, mely 

során számos más, akár nem mért tényező is figyelembe vehető (lásd függelék). Így lehetséges e 

módszerrel figyelembe venni kockázatok térbeli elrendeződését, eloszlását is és így a stabilizálás 

során a teljes vizsgált terület átlagához való simítás mellett a helyi átlagokat is figyelembe lehet 
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venni. A simítás, stabilizálás során kapott eredmények térképes ábrázolásával könnyebben 

azonosíthatók a magas kockázatú területek. 

A járási táblázatokban a Valószínűség megmutatja, hogy az adott terület, az adott betegségcsoport 

miatti halálozása, megbetegedése mekkora valószínűséggel tér el az országos szinttől. Hasonló 

szabályként elfogadható, ahogy az már fentebb említésre került, amennyiben az érték nagyobb, mint 

0,9, vagy kisebb, mint 0,1, akkor nagy valószínűséggel kizárható a véletlen szerepe, az eltérés 

szignifikánsnak mondható. A térképeken, valamennyi esetben, az országos átlagtól szignifikánsan 

eltérő területeket pontozással jelöltük [11]. 

Fontos megjegyezni, hogy település szinten a NEKIR-ben jelenleg csak - a területi egyenlőtlenségeket 

bemutató - térképek érhető el. 

Az adatfeldolgozások és elemzések során alkalmazott szoftverek: Rapid Inquire Facility [12], R-inla 

[13], ArcGIS [14], STATA [15] 
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Egészségfejlesztési Beavatkozási Index (EFBI) 
 

Az egészségfejlesztési tevékenység az a folyamat, amely módot ad mind az egyének, mind a 

közösségek részére, egészségük fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére [i].  

Az egészségfejlesztési területi munka – a népegészségügyi ciklus elveivel összhangban – egymásra 

épülő ciklusok sorozata: a lakosság egészségi állapotának és befolyásoló tényezőinek elemzése során 

problémákat azonosítunk, majd a prioritások mentén egészségcélokat állapítunk meg, melyek 

egészségfejlesztési beavatkozások (programok) alapját képezik. [ii] 

Fontos kiemelni, hogy a hazánk lakosságát jellemző egészségi állapotbeli mutatók az Európai Unió 

2004. május 1. előtti tagállamainak átlagától (továbbiakban: EU15-átlag) való elmaradása mellett [iii] 

jelentős területi egyenlőtlenségek is azonosíthatók [iv]. Az egyenlőtlenségek feltérképezése 

elengedhetetlen a helyi igényekhez igazodó és költséghatékony egészségfejlesztési tevékenység 

megvalósításához. Ezen érvek mentén az egészségfejlesztési tevékenység egy olyan jól 

beazonosítható, szakirodalommal alátámasztott indikátor igényét teszi szükségessé, mely 

önmagában lehetőséget ad a területen dolgozó, a lakossággal személyes kapcsolatba kerülő 

szakember számára a kiemelt egészségcélok megvalósítására [v]. 

A releváns nemzetközi és hazai szakirodalom mára alátámasztotta, hogy egy népességcsoport 

egészségi állapotát egyetlen indikátorral jellemezni a legritkább esetben lehetséges, ilyenkor inkább a   

komplex, több mutatót felhasználó megközelítésre van szükség [vi]. E a megközelítés során a 

népegészségügyi szükségletek alapján (az azonosított, körülhatárolt lakosságcsoportok esetében) 

határozható meg az egészségfejlesztés célcsoportja.  

Fentiekre tekintettel a Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszere (továbbiakban: 

NEKIR) munkacsoportja egy olyan, többelemű (kompozit) indikátor összeállítását tűzte ki célul, mely 

megfelel az alábbi szempontoknak: 

I. nagy népegészségügyi jelentőségű betegségekhez köthető mutatók területi 

egyenlőtlenségeit vizsgálja;  

II. ugyanakkor olyan egységes, előre definiált egészségfejlesztési beavatkozás áll 

rendelkezésünkre, melyek a kiválasztott indikátorral jellemzett népegészségügyi probléma 

esetében hatékony beavatkozást tesz lehetővé, költséghatékony és minden egészségfejlesztő 

által elérhető; 

III. a fenti két feltétel együttes teljesülése esetén pedig nagy egészséghaszon lehetőségét jelentő 

területek beazonosítását teszi lehetővé. 
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Az egészségfejlesztők hogyan tudják az EFBI-t felhasználni munkájuk során?  

Az EFBI értékeket mutató színskála a prioráláshoz, továbbá az egészségfejlesztési programcsomag 

alkalmazásához nyújt információt: a sötétebb színnel jelölt területek esetében nagyobb 

egészségnyereség várható. 

 

Az EFBI kifejlesztésének módszertani lépései 

Első lépésként - a releváns irodalom alapján - a kompozit indikátor alapjául szolgáló összetevők 

(továbbiakban „Bemenetek”) kerültek meghatározásra: 

1. a 25-64 éves korcsoportú lakosság újonnan regisztrált ajak- és szájüregi rosszindulatú 

daganatok (BNO-10: C00-C14) standardizált megbetegedési hányadosa (továbbiakban: SMH), 

nemek és irányítószám szintű területi felbontás szerint, 2012-2016. között; 

2. szervezett emlőszűrés megjelenési aránya az összes meghívott nő létszámának százalékában 

(utolsó 2 éves ciklus tisztított adatai (2017-2018), behívásra jogosult 45-64 éves női lakosság, 

megyei szintű területi felbontás szerint); 

3. ezer 15-49 éves nőre eső terhességmegszakítások száma (2013-2017 közötti, eleve 

csoportosított, azaz aggregált adatok szerint);  

4. Európai Lakossági Egészség Felmérés (továbbiakban: ELEF) 2014 évi adatai alapján a 

rendszeresen és alkalmanként dohányzó felnőttek aránya a teljes felnőtt lakosság 

százalékában kifejezve (18 évesnél idősebb férfi és női lakosság, 2014., régió szintű területi 

felbontás szerint);  

5. ELEF 2014 adatai alapján rendszeresen zöldséget és gyümölcsöt fogyasztó felnőttek aránya a 

teljes felnőtt lakosság százalékában kifejezve (18 évesnél idősebb férfi és női lakosság, 2014., 

régió szintű területi felbontás szerint); 

6. ELEF 2014 adatai alapján az elhízott és túlsúlyos felnőttek aránya a teljes felnőtt lakosság 

százalékában kifejezve (18 évesnél idősebb férfi és női lakosság, 2014., régió szintű területi 

felbontás szerint); 

7. a 25-64 éves korcsoportú lakosság újonnan regisztrált légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú 

daganatok (BNO-10: C33-C34) SMH-i, nemek és irányítószám szintű területi felbontás szerint, 

2012-2016. között. 

A „Bemenetek” feltételezett térbeli mintázat vizsgálatához különböző térinformatikai módszerek 

állnak rendelkezésre. Egyik lehetséges megközelítés a térbeli hely alapján az adatok egymásra 

rétegzése és a közöttük levő kapcsolat keresése (az átlapolás módszere)[vii, viii].  

A fentebb felsorolt Bemenetek (mindegyik egy-egy rétegként szerepelt) esetében különböző 

alapadat típusok (megoszlás; standardizált megbetegedési hányados) összevetésére volt szükség, így 
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első lépésként térinformatikai szempontból összehasonlíthatóvá kellett tenni (vektor-raszter 

konverzió segítségével) az összetevőket [ix]. 

A rendelkezésünkre álló adatok eltérő földrajzi felbontása önmagában hatással lehet az átlapolás 

során kirajzolódó mintázatra, mely hatás súlyozással került csökkentésre.  

A fentebb leírt probléma, az EFBI fejlesztés gyakorlatában, öt térinformatikai lépéssel került 

megközelítésre [x]: 

1. A már említettek alapján konverziót végeztünk minden komponens esetében. Az így 

létrehozott valamennyi új réteg (már raszter adatformátumú) a legnagyobb térbeli 

részletességű alaptérképek konvertált változatának (ezek a megbetegedési mutatók voltak) 

felbontását (cella méretét) kapta, vagyis ez szerepelt végleges felbontásként. 

2. Az elkészült raszter rétegeket újra osztályoztuk (1. ábra). Az osztályozás során így a 

komponensek felvehető értékei már minden esetben azt tükrözték, hogy az adott összetevő 

adott értéke milyen mértékben igényelné önmagában az egészségfejlesztési beavatkozást. 

Példával érzékeltetve: míg az emlőszűrési megjelenési arány és a zöldség/gyümölcsfogyasztás 

esetében az alacsony érték igényli fokozottabban az egészségfejlesztői tevékenységet, a 

morbiditási mutatók esetében a magasabb értékek esetében beszélhetünk ugyanerről. 

3. Az újraosztályozott rétegekhez súlyokat rendeltünk (2. ábra), százalékos formában. A 

súlyozásnál a kisebb térbeli felbontás (ELEF) és a nem teljes lakosságra vonatkozó lefedettség 

(emlőszűrés, terhességmegszakítás) alacsonyabb értékeket jelentett, mellyel a 

homogenizáció és részleges lakosság lefedés torzító hatásait igyekeztünk csökkenteni. 

4. Ezt követte az átlapolás, mely során az így súlyozott komponensek raszter cella értékei 

alapján kalkulálta a program a kimeneti raszter cellaértékét, vagyis a kompozit adott cella 

értéke valamennyi komponens értékét figyelembe vette. 

5. Az így előállított kompozit raszter rétegből – egy egyszerűsítési lépést is beiktatva – ismét 

vektort készítettünk, mely a településhatárokkal történő jobb összevethetőséget szolgálta. 

Az így elkészített térkép (vagyis a súlyozással és átlapolással létrehozott új réteg) minden egyes 

pontja (ezek a cellák) 9 értéket vehet fel, a lehetséges értékekhez pedig színeket rendeltünk egy 

színskáláról, ahol a világosabb színek a mutató alacsonyabb, a sötétebbek pedig magasabb értékét 

jelzik. 
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1. ábra Az  újraosztályozás (reclassify) súlyozás és átlapolás (weighted overlay) modellje 

 

2. ábra   Az újra osztályozott rétegekhez az alkalmazott súlyok 
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Az EFBI módszertani korlátai 

 
A módszer limitáció között kell említeni az eltérő felbontású komponenseket, a morbiditási 

alapadatokat, valamint a kizárólag női alappopulációt jellemző komponenseket, melyeket alább 

részletezünk.  

1. Eltérő felbontású komponensek/alapadatok használatából fakadó korlátok. 

A térinformatikai módszerek fejlődése a különböző térbeli felbontású adatok kombinálásának 

lehetőségét is megteremtette. Leggyakrabban az interpolációs eljárásokban került ezekre sor [xi], 

azonban az EFBI elkészítése során használt vektor és raszter állományok használata során is 

szembesülhetünk azzal, hogy alapadataink nem azonos térbeli egységeket reprezentálnak. 

Esetünkben ez azt jelentette, hogy irányítószám, település, megye és régió felbontású alapadatok 

(vagyis az azokból készített raszterek) felhasználásával készítettük el az EFBI értékeit megjelenítő 

térképünket. A gyakorlat nyelvére lefordítva az alaptérképek között volt olyan, amely megjelenítési 

egysége (MMU – Minimal Mapping Unit [xii]) egy adott irányítószámú terület volt, más alaptérképek 

esetében pedig a települések, megyék vagy régiók közigazgatási határa volt.  

 

 

3. ábra Különböző területi felbontású szintek az EFBI fejlesztése során 
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A 3. ábrán látható, hogy a 4 különböző MMU esetében igen eltérő térbeli részletesség érhető el, 

hiszen amíg a legkisebb régió kb. 7000 km2 területű, addig a legkisebb település viszont kb. 1,5 km2-t 

jelent. Ha ezeket súlyozás nélkül használtuk volna fel az EFBI térkép elkészítéséhez, akkor példával 

érzékeltetve: 

 a régiós, megyei és településszintű alapadatok egyformán járultak volna hozzá a 

végeredmény értékéhez; 

 vagyis egy-egy régió, jelentős térbeli kiterjedésű, egyforma értékei a jóval nagyobb térbeli 

variabilitást eredményező településszintű adatok által kirajzolódó mintázatot elfednék, 

homogenizálnák. 

Fentiek elkerülése azért is volt fontos számunkra, mivel a területi egészségfejlesztő munka során az 

erőforrások hatékony felhasználása igényli, hogy a lehető legkisebb beavatkozási területeket (vagyis 

kisebb népességcsoportokat) azonosítsunk be. 

A súlyozás ezt a homogenizáló hatást csökkentette, emellett azonban torzítást is eredményezett, 

hiszen: 

 A Bemenetek mindegyike esetében az adott mutató (pl. Standardizált Megbetegedési 

Hányados) adott területi egységen észlelt/mért/számított értéke határozta meg a jelenség 

országos térbeli mintázatát. 

 A súlyozással viszont azt értük el, hogy a kis térbeli részletességű Bemenetek (pl. a régiós 

szintű ELEF eredmények) súlyait alacsonyabbra állítva, az EFBI végső értékét kisebb 

százalékban befolyásolták, mint például az irányítószám szintű megbetegedési adatok. 

 Fentiek így azt is eredményezték, hogy az EFBI értékei nem pusztán a Bemenetek térbeli 

mintázata (vagyis áttételesen az adott jelenség kialakításában szereplő és befolyásolni kívánt 

életmódbeli tényezők) által befolyásoltak, hanem a munkacsoport által beállított 

hozzájárulási hányadok (ti. a súlyok) értékét is tükrözik.  

Mivel a súlyok kialakítását hasonló feladat során felhasznált, és általunk hozzáférhető nemzetközi 

irodalmi eredmények hiányában a munkacsoport végezte, és elsődlegesen a homogenizáció 

elkerülése volt a cél az EFBI felhasználása során ezt mindenképpen figyelembe kell venni. 

Az eltérő felbontású kiindulási rétegek felhasználása mellett azért döntöttünk, mert a morbiditási 

adatok mellett fontosnak tartottuk az egészségmagatartást jellemző mutatók szerepeltetését is. 

Mivel nagy elemszámú, nemzetközileg elfogadott módszertanú és reprezentatív vizsgálatból 

származó megbízható adatokat szerettünk volna kiindulásként felhasználni, ezért esett a régiók 

szintjén elérhető ELEF 2014-re a választásunk. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy mindhárom 

regionális felbontású alapréteg alacsonyabb súlyt kapott a nagyobb részletességűekhez viszonyítva, 

vagyis a súlyaik így nemcsak népegészségügyi, hanem térinformatikai szempontokat (vagyis ne legyen 

egyöntetű/homogén a kompozit réteg) is figyelembe vettek. Ez a kényszerű lépés egyike a módszer 
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limitációinak, mely a jövőben esetlegesen nagyobb térbeli részletességgel rendelkezésünkre álló 

alapadatokkal korrigálhatóvá válhat. 

2. Morbiditási adatokból fakadó limitációk  

Amint azt a Bemenetek ismertetésénél láthattuk morbiditási adatok és életmódtényezők (köztük a 

későbbiekben részletezett, indirekt életmódtényező is) együttesen vesznek részt az EFBI 

megalkotásában.  

A morbiditás definíció szerint bármely egészségügyi problémát jelentő megbetegedés, sebesülés, 

fogyatékosság egy adott populációban megfigyelhető gyakoriságát írja le, incidencia vagy prevalencia 

segítségével jellemezzük. A Bemenetként használt megbetegedési mutatók incidencia típusúak, 

hiszen egy adott időtartam alatt előforduló új esetek (megbetegedések) gyakoriságát jellemzik [xiii; 
xiv]. Fentiekből az alábbi problémák származnak: 

 A megbetegedési adatok a Nemzeti Rákregiszterből származnak (továbbiakban NRR). A NRR 

az ellátási esetekről érkező jelentéseken alapul, a megfigyelés egysége pedig a jelentett 

személy adott szervében mutatkozó jelentett daganata. Mivel minden egészségügyi ellátó 

jogszabályban megfogalmazott feladata minden egyes észlelt daganatos betegség jelentése, 

ezért többszörös jelentés (redundancia) nem zárható ki. Ez a probléma adatbázis tisztítással 

kezelhető vagy mérsékelhető, melyet a működtetők folyamatosan végeznek [xv]. 

 Teljes körű jelentésről a jogszabályban megfogalmazottak szerinti esetben, vagyis minden 

egyes egészségügyi szolgáltató részéről történő, valamennyi új daganatos eset rögzítése 

esetén beszélhetünk. Ennek megvalósulása nehezen becsülhető, felmérése érdekében ún. 

validitási vizsgálatok végezhetők [20xvi]. 

Az adatbázis szintű limitációk mellett az általunk alkalmazott Bemenetek egy további problémát is 

felvetnek melyet az ELEF dohányzási adatainak, valamint az ajak-szájüregi daganatok és a légcső, 

hörgő és tüdő rosszindulatú daganatainak példáján keresztül világítunk meg, amikor a dohányzás 

nemcsak önálló Bementként szerepel, hanem az említett két daganattípus önálló rizikótényezőjeként 

is [20]. Ennek többek között az is következménye lehet, hogy az EFBI értékében a dohányzás 

túlreprezentált, vagyis a véltnél (a súlyokkal beállítottnál) nagyobb mértékben fog az adott terület 

kompozit mutatójában szerepelni, torzítva annak mértékét.  

3. Egyes Bemenetek eltérő nemi összetételéből eredő korlátok 
Fontos megemlítenünk, hogy két összetevő csupán (eltérő korú!) a női lakosságot jellemzi: 

emlőszűrési megjelenési és a terhességmegszakítási arányszámok. Szerepeltetésük mellett az szólt, 

hogy fontos egészségmagatartási információval szolgálnak: 

 tudatos családtervezésre és felelős szexuális magatartásra utalhat az alacsony 

terhességmegszakítási arányszám; 
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 a szervezett emlőszűrésen történő részvétel a nők esetében jelenleg is nagy népegészségügyi 

jelentőségű emlődaganat megelőzésének egyik legfontosabb eszköze, vagyis szintén az 

érintett lakosságcsoport egészségtudatosságát jellemezheti. 

Mivel ezen komponenesek számítása során a nevezők nem a teljes lakosságot veszik figyelembe, 

mintázatukat így a nemek hazánkon belüli eloszlásának eltérései által is befolyásoltak. Ezen limitáció 

ellenére fontosnak ítéltük szerepeltetésüket, a torzító hatást ebben az esetben is a súlyozással 

igyekeztünk csökkenteni. 

Kiemeljük, hogy a rendelkezésünkre álló irodalomban konkrét utalást ilyen komponensek súlyozására 

nem találtunk, így ezek százalékos arányát munkacsoportunk állapította meg, mely szintén 

befolyásolhatta a végső réteg térbeli mintázatát. 

Az EFBI (fentebb az 1-3. pontban taglalt) módszertani limitációi okán a célterületek kiválasztásakor az 

alábbiakra is figyelemmel kellett lenni: 

1. Az eltérő felbontású bemenetek eredményeként kapott felszín az egyes közigazgatási 

határokat nem feltétlenül veszi figyelembe. 

2. Az 1. pontban leírtakból fakadóan az EFBI és az azzal együtt megjelenített településhatárok 

sem mutatnak teljes átfedést (4. ábra). 

3. Fentiek ellenére, ezen közigazgatási egységek szerepeltetése mellett döntöttünk, mert a 

területi munka (kiszállások, kapcsolatfelvétel stb.) tervezését és kivitelezését a közigazgatási 

határok között történő gondolkodás megkönnyíti. 

 

4. ábra Az eltérő felbontású bemenetek eredményeként kapott felszín és az egyes közigazgatási 

határok átfedései 
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Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az EFBI felhasználása csupán egy jól definiált összetételű, standard, 

valamennyi egészségfejlesztő által ismert és jól alkalmazható programcsomag (mint pl. 

https://efop180.antsz.hu/szolgaltataskatalogus/ oldalon található Szolgáltatáskatalógus) esetén 

járulhat hozzá a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez és azon keresztül egy adott 

népességcsoport egészségi állapotának érdemi változásához.  

 

Irodalom 
[1] https://www.who.int/healthpromotion/fact-sheet/en/ 
[2] Ádány Róza: Megelőző orvostan és népegészségtan  
[3] HFA adatbázis  
https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/  
[4] A magyar lakosság egészségi állapota az ezredfordulón 
[5] Quality indicators for health promotion programmes; Maj Ader, Karin Berensson, Peringe 
Carlsson, Marianne Granath, Viveca Urwitz; Health Promotion International, Volume 16, Issue 2, June 
2001, Pages 187–195, https://doi.org/10.1093/heapro/16.2.187 
[6] Health in sustainable development planning: The role of indicators By Yasmin von Schirnding 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67391/WHO_HDE_HID_02.11.pdf?sequence=1  
[7] https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TEI1/ch01s02.html 
[8] https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/380/htm 
[9] Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS By Graeme F. Bonham-
Carter p32-37. 
[10] http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-weighted-
overlay-works.htm 
[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2995922/ 
[12] https://www.esri.com/about/newsroom/insider/a-question-of-scale-resolution-and-mmu/ 
[13] https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/term/f64b15ca-98a4-4964-b567-
b39929692475 
[14] http://bme-geod.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t21.htm#vektor  
[15] https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-
data.htm 
[16] http://bme-geod.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t23.htm#rasztertarolas 
[17] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547668/ 
[18] https://www.demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/52-incidencia  
[19]https://www.imeonline.hu/article.php?article=2019._XVIII./9/egyesitett_nemzeti_adatbazisok_a
_regiszterfejlesztes_szolgalataban_a_nemzeti_rakregiszter_mukodesi_gyakorlata_az_adatok_felhasz
nalasa 
[20] http://eprints.sztaki.hu/4407/ 
[21] https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/cancer.html  
 

  

https://efop180.antsz.hu/szolgaltataskatalogus/
https://www.who.int/healthpromotion/fact-sheet/en/
https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67391/WHO_HDE_HID_02.11.pdf?sequence=1
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TEI1/ch01s02.html
https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/380/htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-weighted-overlay-works.htm
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-weighted-overlay-works.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2995922/
https://www.esri.com/about/newsroom/insider/a-question-of-scale-resolution-and-mmu/
https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/term/f64b15ca-98a4-4964-b567-b39929692475
https://support.esri.com/en/other-resources/gis-dictionary/term/f64b15ca-98a4-4964-b567-b39929692475
http://bme-geod.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t21.htm#vektor
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm
https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/what-is-raster-data.htm
https://www.demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/52-incidencia
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/cancer.html


Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszer 

 

 

Impresszum: 

Megnevezés:  Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszer 

Alapítás ideje: 2019. 

Utolsó frissítés ideje: 2019. április 

Felelős szerkesztő: dr. Oroszi Beatrix  

A szakmai elemzések, a térképi megjelenítések és a területi egészségprofilok 

Juhász Attila, Nagy Csilla, Dr. Papp Zoltán, Dr. Nagy Attila 

Informatikai munkatárs: Lómen Mihály 

Felelős intézmény és szervezeti egysége: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Elérhetőségek:  

 Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

 Telefonszám: +36-1-476-1100 

 E-mail:  regisztracionek@nnk.gov.hu 

Hivatkozás rendje:  

 Irodalomjegyzékben: Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszer (NEKIR), 

EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, Egészségügyi Ellátórendszer Szakmai Módszertani 

Fejlesztése projekt, Nemzeti Népegészségügyi Központ, 2020 

 Szövegben:  NEKIR-NNK, 2020 

Terjesztési információk: 

 Nem megengedett a regisztráció más részére való átengedése, az oldalon található tartalom 

ellenérték fejében, vagy ingyenesen adatbázisba rendezése, mások számára letölthetővé tétele, 

illetőleg 3. személy, további felhasználó vagy a nyilvánosság felé történő közvetítése! Amennyiben a 

NEKIR-ből letölthető adatokat, ábrákat, térképeket szeretne a 3. fél a saját anyagának elkészítéséhez 

felhasználni, akkor ehhez a hozzájárulást az NNK-tól kell írásban megkérni, és a hivatkozást – a fent 

megadott hivatkozási rend szerint - valamennyi feldolgozott adatnál, ábránál, térképnél, továbbá az 

irodalomjegyzékben is szabályosan fel kell tüntetni! 



Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszer 

 

Függelék 

A statisztikai elemzések során alkalmazott modellek: 

Empirikus modell 

Oi ~ Poisson(iEi); 

i~ Gamma(,) 

i=(Oi+)/(Ei+) 

 

Hierarchikus modell (járások esetén) 

Oi ~ Poisson(iEi); 

i = log(i) =  + i; 

i~ Normal (0,σv
2) 

v~Gamma(0,1;0,1), 

 

Hierarchikus modell (települések esetén) 

Oi ~ Poisson(iEi); 

i = log(i) =  + i + i; 

i~ Normal (0,σv
2), i~ CAR, (var=σ

2) 

v, ~Gamma(0,5;0,0005), Gamma(0,01;0,01), Gamma(0,1;0,1), Gamma(1;0,5), 

Modell választás WAIC (Watanabe-Akaike information criteria) alapján [16]. 

 

Tér-idő modell (járások időbeli vizsgálata esetén) 

Oit~ Poisson(itEit); 

it =  + i + t + t + it, (it : II. tipusú interakció) 

i~ Normal (0,σv
2),  t~ RW1 (var=σ

2),  t~ Normal (0,σ
2), i ~ Normal (0,σi

2), 

t ~ RW1 (var=σt
2), 

v~Gamma(1, 0,0005), ~Gamma(1;0,5), ~Gamma(1;0,5), i~Gamma(1;10), 

t~Gamma(1;10) 

 

Csecsemőhalálozás esetén: 

Oit~ Binomiális(itNit); 

it =  + i + t + t + it, (it : II. tipusú interakció) 

i~ Normal (0,σv
2),  t~ RW1 (var=σ

2),  t~ Normal (0,σ
2), i ~ Normal (0,σi

2), 

t ~ RW1 (var=σt
2), 

v~Gamma(1,0.05), ~Gamma(1,1), ~Gamma(1,1), i~Gamma(1;10), 

t~Gamma(1;10) 
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