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ELŐSZÓ 

 

 

 

Az Európai Bizottság DG SANCO (Directorate General for Health and 

Consumers Protection) igazgatósága által kezdeményezett és finanszírozott 

MIGHEALTHNET projekt azzal a céllal jött létre, hogy mind európai, mind nemzeti 

szinten keretbe foglalja a migránsok és kisebbségek egészségügyi helyzetére, igényeire 

és ellátására vonatkozó információkat és kutatásokat. E nemzetközi projekt 17 európai 

országot foglal magában – Magyarországról a Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Karának Társadalomtudományi Intézete vállalta az 

együttműködést. 

 

A projekt címzettjei kutatók, egészségügyi szakemberek, döntéshozók, oktatók 

és nem utolsó sorban a bevándorló és kisebbségi szervezetek képviselői.  A program 

által fenntartott weboldal célja, hogy minden érdeklődő számára egyszerű hozzáférést 

biztosítson egy dinamikusan fejlődő tudásbázishoz és virtuális szakértői hálózathoz. 

E fenti célok szolgálatában a MIGHEALTHNET projekt keretén belül wiki rendszerű 

interaktív adatbázisokat hoztak létre a résztvevők minden érintett országban, melyek a 

nyilvánosság számára is elérhetők. Ezen túlmenően az európai dimenzión túlmutató és 

az országhatárokon átívelő jelenségeket érintő adatokat egy közös, angol nyelvű wiki 

összegzi.   

  

 Az alábbi összefoglalókban a magyar nyelvű weboldal tartalmát kívánjuk 

bemutatni, képet adva ezzel a magyarországi kisebbségi és migráns csoportok egészségi 

állapotával foglalkozó szervezetek, intézmények, kutatóműhelyek munkájáról és 

eredményeiről. Mindez egyúttal lehetőséget nyújt arra is, hogy feltáruljanak azok a 

területek és problémakörök, amelyek eddig nem, vagy csak alig váltak a témában folyó 

tudományos-szakmai diskurzus részévé. 

 

 



 4 

I. KISEBBSÉGEK ÉS MIGRÁNS CSOPORTOK  

MAGYARORSZÁGON 
 

 

Garaj Erika, PhD 

 

 

1. HELYZETKÉP - A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ KISEBBSÉGI ÉS MIGRÁNS 

CSOPORTOK BEMUTATÁSA 

 

1.1. Nemzeti- és etnikai kisebbségek Magyarországon 

 

Magyarország becsült népessége a 2009. évi adatok szerint 10 028 000 fő. A 2001. évi 

népszámlálás adatai szerint 314060 fő, vagyis a lakosság 3%-a vallotta magát 

valamelyik hivatalosan elismert nemzetiséghez tartozónak. Becslések szerint azonban a 

nemzetiségek (nemzeti és etnikai kisebbségek) tagjainak valódi létszáma ennél jóval 

magasabb: az ország népességének 8-10%-a. 

 

Magyarország területén az államalapítás óta több nemzeti kisebbségi közösség élt és él 

együtt. Az ország újkori etnikai-nyelvi összetétele alapvetően a török hódoltság miatt 

bekövetkezett népességpusztulás és átrendeződés utáni spontán migrációk, illetve 

szervezett telepítések során alakult ki. A 19. század végére Magyarország akkori 

területein a nem magyar nemzetiségek a teljes lakosság több mint 50 százalékát tették 

ki. Az első világháborút követő határváltozások nyomán ez az arány jelentősen 

megváltozott. A Kárpát-medencében élő magyarok mintegy 33%-a (3,3 millió fő) az 

ország határain kívülre került, míg a határokon belül élő kisebbségek létszáma 

lecsökkent. Napjainkra a lakosságnak mintegy 10%-a tekinthető valamely nemzeti vagy 

etnikai kisebbséghez tartozónak.  

 

Magyarországon ma tizenhárom, törvényben elismert nemzetiség él. Ezek között egy 

etnikai kisebbség (roma népesség 190000 fő), és 12 nemzeti kisebbség (németek 62 000 

fő, szlovákok 17000 fő, horvátok 15000 fő, románok 8000 fő, ukránok 5000 fő, szerbek 

4000 fő, szlovének 3000 fő, lengyelek 3000 fő, görögök 2500 fő, bolgárok 1400 fő, 

ruszinok 1000 fő, örmények 600 fő) van. A népszámlálások, a kisebbségjogi 

intézmények csak ezen kisebbségek adatait, társadalmi mozgásait mérik, illetve 

kisebbségi önkormányzatot is csak ezek az etnikumok alakíthatnak, mivel ezek azok a 

népcsoportok, amelyek minimum egy évszázados itt-tartózkodást tudtak igazolni 

(történelmi kisebbségek). Nem sorolják a nemzetiségek közé a magyarországi 

zsidóságot. Bár a törvény által elismert nemzetiségeken kívül jelentős új kisebbségek is 

léteznek Magyarországon, ezek ma még nem teljesítik a nemzetiséggé nyilvánítás 

feltételeit. Közéjük tartoznak a Magyarországon élő oroszok, arabok, kínaiak, kurdok, 

valamint egyes afrikai közösségek. 

 

A Magyarországon élő kisebbségek között a legnagyobb létszámú és anyanyelvi 

közösségként is a legszámosabb kisebbség a cigányság. Az 1990-es népszámlálás során 

190000állampolgár vallotta magát cigány etnikumhoz tartozónak. A becslések szerint 

számuk jelenleg 450000 - 600000 fő. 

A 14-15. században érkeztek hazánkba, kezdetben nomád, vándorló életmód jellemző 

rájuk. Hagyományos mesterségeik közé tartozott a vályogvetés, teknőkészítés és 

kereskedelem, amely a 20. században feleslegessé vált. Elsőként ők vesztették el 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetis%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Etnikum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_zsid%C3%B3k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_zsid%C3%B3k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_zsid%C3%B3k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arabok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_k%C3%ADnaiak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurdok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
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munkájukat és szerény megélhetésüket az 1990-es rendszerváltás után. A magyarországi 

cigányok legnagyobb része magyar anyanyelvű. A roma nyelv (cigány nyelv) ismerete 

ma csak a cigányság kisebb részére jellemző. A cigányság kb. 5%-a vallja 

anyanyelvének és mintegy 20-25%-uk beszéli. A magyarországi cigány lakosság 

társadalmi mutatói lényegesen rosszabbak az országos átlagnál, többségük bizonytalan, 

kiszolgáltatott helyzetben, a létminimum alatt él. A roma lakosság esetében az általános 

iskola elvégzése terén javultak az arányok, azonban a közép- és felsőfokú képesítések 

megszerzése tekintetében még mindig jelentős a lemaradás a nem roma lakossághoz 

képest. A lemorzsolódás továbbra is gondot jelent, amelynek legfőbb oka a családok 

csekély anyagi teherbíró képessége. 

A 2001. évi nemzetiségre vonatkozó népszámlálási adatok szerint a kisebbségi 

kötődését vállaló roma népességen belül 10,12 százalék a foglalkoztatottak aránya, 

11,84 százalék a munkanélküli, 28,06 százalék inaktív kereső, míg 50 százalék az 

eltartottak száma. Az 1989-1990-es években megjelenő munkanélküliség tömegesen 

érintette a romákat, ők kerültek ki legnagyobb számban a munkaerőpiacról, és számukra 

a legnehezebb a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás. Sokuknak csupán a szociális 

transzferjövedelmek – családi pótlék és szociális segélyek - biztosítják a megélhetéshez 

szükséges forrást. 

 

A legnagyobb létszámban élő nemzeti kisebbség a németeké. A mai Magyarország 

területének hagyományos német népcsoportjait összefoglaló néven „sváboknak” is 

nevezik. A különböző származású németajkú csoportok (bajor, osztrák, valamint pfalzi, 

hesseni, németalföldi és elzászi eredetűek), többnyire keveredtek egymással és a 

történelmi Magyarország nem sváb németségével is, illetve a 19. századtól a többségük 

asszimilálódott, magyarrá vált. A Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központja, az egyik legfontosabb és legelismertebb oktatási intézményük Baján 

található. Hivatásos színházuk Deutsche Bühne Ungarn Magyarországi Német Színház 

Szekszárdon működik. Magyarországon hat nagy német közösség él. Helyzetük 

alapvetően megváltozott a második világháborút követő események következtében. 

Közösségeik mostanában erősödtek meg. 

 

 

1.2. Bevándorlók és menekültek Magyarországon 

 

Az ország migrációs szempontból elsősorban tranzit-, másodsorban célországgá vált. A 

legtöbb bevándorló a politikai változásokat kísérő megélénkülő vándorlási 

folyamatokban, 1988–1990 között érkezett hazánkba. 1990–2000 között 201 ezer 

külföldi állampolgár kapott huzamos tartózkodási vagy bevándorlási engedélyt 

Magyarországon. A bevándorlók egy csoportja azzal az egyértelmű céllal érkezett, hogy 

itt letelepedjen, és magyar állampolgárságot szerezzen. Átlagosan több mint 20%-uk 

ténylegesen meg is kapta azt. Legtöbben 1992-ben közel 22 ezren kaptak magyar 

állampolgárságot, ezt követően napjainkig (2008) létszámuk éves átlaga 11 ezer fő alatt 

van. 

 

A bevándorló külföldi népesség jelentős része európai, emellett számottevő az ázsiai 

állampolgárok (Kína, Vietnam) aránya, míg elenyésző a máshonnan (Afrika, Amerika) 

származóké. A külföldi állampolgárságúak kétharmada négy országból érkezett: 

Romániából, a volt Jugoszlávia utódállamaiból, a volt Szovjetunió utódállamaiból, 

valamint Kínából. A legjelentősebb migráns csoportok a magyar nemzetiségű külföldi 

állampolgárok. Arányuk a román állampolgárok körében 80% felett van, a volt 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Roma_nyelv
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajorok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1kok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pfalz&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hessen
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metalf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elz%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Asszimil%C3%A1ci%C3%B3_(szociol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Baja
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyarorsz%C3%A1gi_N%C3%A9met_Sz%C3%ADnh%C3%A1z&action=edit&redlink=1
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Szovjetunió utódállamaiból, főképpen Ukrajnából érkezettek körében 50-60% közötti, 

és növekedni látszik, a volt Jugoszlávia utódállamainak polgárai körében pedig 70-80% 

közötti, és arányuk csökkenő.  

 

A foglalkozási csoportok szerinti megoszlás alapján az egyes állampolgárságúak 

jellegzetes eltéréseket mutatnak. A németek között a legmagasabb a diákok aránya 

(32%). A felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásúak, illetve vezetők a kínai (49%), 

USA-beli (46%) és vietnami (43%) állampolgárok között vannak. A hazánkba érkező 

bevándorlók között kivétel nélkül nagyobb arányban vannak a szolgáltatásban 

dolgozók, de ez a foglalkozási csoport különösen a kínaiak között gyakori, 60%-kal 

haladja meg a népszámlálási adatot, de a volt jugoszlávok esetében is közel kétszerese. 

A bevándorlók korösszetételét a fiatal felnőttek túlsúlya jellemzi. A 20–39 évesek 

aránya a vizsgált időszakban 50 és 60% között mozgott, az évtized végén 53% volt. 

 

 

2. A KISEBBSÉGEK HELYZETÉNEK SZABÁLYOZÁSA 

 

A Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogait 1993-ban szabályozták az 

ún. „Nemzetiségi törvényben” (LXXVII. törvény). A törvény szerint a Magyarországon 

honos nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos kisebbségi önkormányzatokat 

hozhatnak létre. A legfontosabb joguk a kisebbséget érintő valamennyi jogszabály 

véleményezése. Az önkormányzati rendszer leginkább a nagyvárosokban elszórtan élő 

nemzetiségieknek kedvez, mert megalapításához 10 000 lakos alatt 50 fő, felette 100 fő 

érvényes szavazata szükséges. A hagyományosan nagy lélekszámú nemzetiségek 

(cigány, német, szlovák) sok kisebbségi önkormányzatot birtokolnak.  

Magyarország ratifikálta a diszkrimináció ellen irányuló valamennyi jelentős 

nemzetközi megállapodást, valamint az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek 

Védelméről szóló Keretegyezményét és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Kartáját. A Kormány diszkriminációellenes programjai között kiemelt figyelmet fordít a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát tartalmazó jogszabályok gyakorlati 

érvényesülésére, valamint a cigány kisebbséghez tartozókkal kapcsolatos rendőri 

magatartás jogszerűségére. A hátrányos megkülönböztetés különböző formáinak 

feltérképezésére irányuló erőfeszítéseket azonban korlátozza, hogy a kormányzati 

szervek – még anonimizált formában – sem gyűjtenek etnikai adatokat, és a hátrányos 

megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyek bíróság elé vitelének feladata többnyire a 

civilszervezetekre hárul. 

A Kisebbségi Hivatal évek óta folyamatos együttműködést és kapcsolatot tart fenn a 

hazai cigányság jogvédelmét támogató szervezetekkel, a jogvédelmet ellátó cigány 

jogvédő irodákkal. A Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma valamint a 

Kisebbségi Közalapítvány pályázati forrásokkal támogatja a cigány szervezeteket. A 

PHARE program külön is segíti a cigány gyermekek társadalmi beilleszkedését. 

 

 

3. BEVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK HELYZETÉNEK SZABÁLYOZÁSA 

 

 

3.1. Állampolgárság 

 

A magyar jog engedélyezi a magyar állampolgárok többes állampolgárságát, de 

a jog alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak tekinti őket. A magyar 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisebbs%C3%A9gi_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jogszab%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1g
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állampolgárság születéssel, honosítással vagy visszahonosítással és családjogi tények 

alapján keletkezhet. Speciális kedvezmény, hogy a magukat magyar nemzetiségűnek 

valló nem magyar állampolgárok, akiknek felmenője magyar állampolgár volt 

folyamodhatnak magyar állampolgárságért. Esetükben a honosítási kérelemhez már az 

egyéves Magyarországon lakás is elegendő lehet. 

  

 

 
 

Fontosabb források: 

 

Beszámolók a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről  

 Forrás: http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir-75-archivum.html  

 

Czike Klára – Csizmady Adrienn - Ligeti György – Rózsavölgyi Adél: Minden másképp van - 

társadalomismereti tankönyv  

Forrás: media: 01.minden.maskepp.van_a.masik.szemely.pdf 

  

Gellérné Lukács Éva, Illés Sándor: Migrációs politikák és jogharmonizáció.   

Forrás: http://www.demografia.hu/Kutjelek/KJ79migrpol.pdf 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_soli 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_sanguinis 

 

http://mighealth.net/eu/index.php/Attitudes_to_migrants_and_ethnic_minorities_/_discrimination 

 

http://mighealth.net/eu/index.php/Policies_on_migrant_inclusion_and_citizenship 

  

Kisebbségek védelme Magyarországon  

 http://www.helsinki.hu/docs/CPSrepkis.pdf 

  

Kovács Nóra-Szarka László: Tér és terep II. 2003.  

 

Ligeti György (2006): Sztereotípiák és előítéletek. In Kolosi – Tóth – Vukovich: Társadalmi riport, 2006.  

 

TÁRKI, Budapest, p: 370–389. 

media: 6.2006_TARSRIP_sztereotipiak.pdf 

 

Mayer Éva: Kisebbségek Magyarországon 2002-2003. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest 

 

Szarka László: Identitás és lojalitás nemzetállami konfliktushelyzetei. In Tér és Terep IV. 2004. 93-119  

 

Tóth Ágnes - Vékás János: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Etnikai-nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, Budapest 

 

Tóth Ágnes–Vékás János: Lojalitás és szolidaritás. In Tér és terep IV. 2004. 123-149.  

http://www.kisebbsegiombudsman.hu/hir-75-archivum.html
http://mighealth.net/hu/images/c/c1/01.minden.maskepp.van_a.masik.szemely.pdf
http://www.demografia.hu/Kutjelek/KJ79migrpol.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_soli
http://en.wikipedia.org/wiki/Jus_sanguinis
http://mighealth.net/eu/index.php/Attitudes_to_migrants_and_ethnic_minorities_/_discrimination
http://mighealth.net/eu/index.php/Policies_on_migrant_inclusion_and_citizenship
http://www.helsinki.hu/docs/CPSrepkis.pdf
http://mighealth.net/hu/images/a/a5/6.2006_TARSRIP_sztereotipiak.pdf
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II. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ALAKULÁSA  
 

 

Benyó Béla PhD 

 

 

1. HELYZETÉRTÉKELÉS  

 

Magyarországon az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, mint az 

Egészségügyi Minisztérium háttérintézménye végez hivatalosan adatgyűjtést a magyar 

népesség egészségi állapotáról. Az ennek részeként működő IMEA, az Internetes 

Magyar Egészségügyi Adattár azonban nem tartalmaz sem a kisebbségek, sem a 

menekültek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat. Hasonlóan a Magyar 

Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézete - egyébként 

széleskörű - kutatásai között sem található a nevezett témában sem elemzés, sem 

adatbázis. Hasonló a helyzet az MTA Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont 

tevékenységét illetően is. KROLIFY vélemény- és szervezetkutató intézet keretében 

végzett széleskörű kutatások nem a menekültek és a kisebbségek egészségi állapotának 

tanulmányozását tűzték ki célul. Központi Statisztikai Hivatal –Népességtudományi 

Kutatóintézete csupán egyetlen tanulmányt jelentetett ebben a témában Kovács Katalin: 

Egészség-esélyek címmel, amelyben néhány oldalt szentelnek a kisebbségek, de főleg a 

romák egészségi állapotának leírására. Az ELTE Társadalomtudományi Kar, 

Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Kisebbségszociológia Tanszéke ugyancsak folytat 

migrációs-kisebbségi kutatást, azonban a témák között a nem található a nevezett 

társadalmi réteg egészségi állapotával kapcsolatos elemzés, tanulmány. 

 

Összefoglalva, megállapítható, hogy Magyarországon a migránsok és kisebbségek 

egészségi állapotának tanulmányozására vannak ugyan kezdeményezések, de ezek még 

csak legutóbb kerültek a tudományos érdeklődés figyelmének középpontjába. Az is 

megállapítható, hogy az a kisebbségi csoportok és migránsok egészségi állapotával 

kapcsolatos adatgyűjtés jelentősen elmarad a társadalom egészének a szokásos (szocio-

demográfiai) kategóriák mentén történő nyomon követése mögött. Ezért a nevezett 

témában Magyarországon csak igen korlátozottan rendelkezünk információkkal, 

adatokkal. Ennek ellenére számos kutató készített elemzést, amelyek bepillantást 

engednek a célcsoport, főleg a kisebbségek egészségi állapotának alakulásába. 

 

 

2. KISEBBSÉGEK, BEVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK EGÉSZSÉGI 

ÁLLAPOTA  

 

Kevéssé adatolt tény a roma és a nem roma népesség demográfiai szerkezetének 

eltérése. A romák a demográfiai fejlődés más szakaszában vannak, mint a nem roma 

többség. A demográfiai átmenet elmélete szerint a roma népesség még az ún. átmeneti 

fázis jegyeit mutatja. Fiatal a korösszetétele, magas a termékenysége, viszonylag magas 

a halandósága. A KSH adatai szerint 40 év fölött radikálisan csökken a cigányok 

létszáma. Míg a magyarországi összlakosság korfája leginkább a fejlett országokéra 

hasonlít, addig a romáké a brazilra. 
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A nem cigány lakosság mortalitásával kapcsolatosan megbízható, naprakész és átfogó 

adatokkal nem rendelkezünk. Az 1970-es évek roma morbiditási struktúrája meglepő 

hasonlóságot mutat a 20–30 évvel korábbi összlakossági adatokkal. Tehát az 

össztársadalminál magasabb volt a fertőző, az emésztőszervi betegségek aránya, és 

kiugróan magasabb a perinatális halandóság. Míg minden korábban készült közlemény 

kimutatja, hogy az országos átlagnál jóval kevesebb és kisebb szeletet foglal el az 

összes megbetegedésük között a szív- és érrendszeri eredetű megbetegedés és a 

cukorbaj, addig az utóbbi időben ez valószínűleg a cigányoknál is megváltozott. Az 

1980-as évek végén Pik Katalin egy Pest megyei településen a férfiaknál a leginkább 

előforduló betegségként az asztmát jelölte meg, míg a nők körében a legjellemzőbb a 

szív- és érrendszeri betegségek, a vesebajok és a légzési rendellenességek voltak. 

 

A roma és nem roma népesség kormegoszlása 

 
Forrás: Babusik Ferenc: Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon. Budapest, L’Harmattan Kiadó,  

61. 

 

A roma népesség várható élettartama átlagosan tíz évvel rövidebb, mint a nem romáké. 

Pik Katalin már a 1980-as évek végén egy Pest megyei faluban végzett kutatása során 

megállapította, hogy a cigány férfiak 12,5, a cigány nők 11,5 évvel éltek kevesebbet, 

mint a község nem cigány lakói. A 15 éven aluli gyerekek aránya kétszer nagyobb, mint 

a teljes népességnél: 38, illetve 19%. Az 59 éven felüliek aránya viszont a teljes 

népességben több mint négyszer akkora, mint a cigányoknál: 19, illetve 4,5%. (Babusik, 

2004) 

 

2.1. A fizikai egészség alakulása 

2.1.1. Mortalitási és morbiditási mutatók a roma népességben 

A cigányság körében az egészséget kedvezőtlenül befolyásoló tényezők halmozottan 

jelentkeznek, s ebből adódóan a cigányság egészségi állapotára vonatkozó adatok az 
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országos áltagnál kedvezőtlenebb képet mutatnak. Az adatok elemzése nyomán tudjuk, 

hogy a 19 éves kor feletti roma népesség 66,3%-a szenved valamilyen betegségben, 

16,1% -a egynél több betegségben, illetve 23% egyszerre három vagy több betegségben. 

A vizsgált húsz belgyógyászati betegségcsoport közül tízben a romák betegségaránya 

legalább a kétszerese a teljes népességének, hatban több mint ötszöröse és háromban 

több mint tízszerese. A látáskárosodásnál mértük a legnagyobb eltérést, közvetlenül ezt 

követi a vashiányos vérszegénység, illetve a tüdő fertőző megbetegedései – ez utóbbi 

betegségcsoport komolyan rontja az életesélyeket. (1. táblázat) 

 

1. táblázat 

A roma és nem roma népesség morbiditása közötti jelentősebb eltérések 

 
  Teljes 

népesség 

Romák Szorzó 

Vakság, csökkentlátás 0,9 13,3 15,5 

Vashiányos anémia 0,9 13,4 14,7 

Tbc, tüdocsúcshurut, gümőkor 0,3 3,8 12,9 

Süketség, csökkent hallás 0,8 6,1 7,4 

Asztma 1,4 9,3 6,6 

Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély 3,0 17,1 5,7 

Deformáló hátgerinc-elváltozások 2,2 8,9 4,1 

Pajzsmirigybetegségek 1,4 4,0 2,8 

Ischaemiás szívbetegségek 8,6 16,4 1,9 

Daganatos betegség 2,0 3,4 1,8 

Átmeneti agyi keringészavarok 1,5 2,5 1,6 

Spondylopathiák (gerincbetegségek) 6,6 9,7 1,5 

Csontritkulás 3,3 4,5 1,4 

Idült alsó légúti betegségek 3,5 4,3 1,2 

Pszichoaktív szerek okozta mentális és viselkedési 

zavarok 

1,0 1,1 1,1 

Hipertónia 22,0 21,0 1,0 

Diabetes mellitus 5,8 5,2 0,9 

A máj betegségei 2,3 1,5 0,7 

Cerebrovascularis betegségek 2,9 1,7 0,6 

Mentális és viselkedési zavarok (nem organikus)   14,1   

Forrás: Babusik Ferenc: Állapot-, mód- és okhatározók. A romák egészségi állapota és az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése – I. rész.  

 

Figyelemreméltó, hogy az olyan, általában alacsony életesélyt garantáló 

betegségcsoportok, mint a daganatos megbetegedések vagy az átmeneti agyi 

keringészavarok ugyancsak jóval magasabb arányban fordulnak elő a romáknál, bár 

ezek felülreprezentáltsága „csak” közel kétszeres. 
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Megállapítható, hogy a betegségek előfordulási gyakoriságainak ingadozásai kizárólag a 

romák korával, nemével, gazdasági aktivitásával és anyagi helyzetével függnek össze, 

azaz a nem és kor kivételével a romák szegénysége indokolja egyes betegségcsoportok 

magasabb előfordulását körükben. Kimutatható azonban az is, hogy elsősorban a roma 

népesség abszolút értelemben vett deprivált körülményei tehetők felelőssé a magasabb 

arányban előforduló betegségekért; tehát a „közösség terápiája”, a betegségek 

gyakoriságának csökkentése elsősorban és mindenekelőtt gazdasági-szociális feladat.  

 

 

2.1.2. Fertőző betegségek elterjedtsége a roma népesség körében 

 

A romák körében leggyakrabban az enyhe lefolyású hepatitis–A vírus okoz járványos 

megbetegedéseket. A romák körében gyakori másik fertőző betegség, a dizentéria 

(vérhas) szintén cseppfertőzéssel terjed, és a nem megfelelő higiénés körülmények 

révén alakul ki. Az eddigieknél sokkal veszélyesebb és a romák körében az 

összlakosságnál gyakoribb járványos megbetegedés a hepatitis–B okozta fertőzés. Évek 

óta folyik a terhes anyák hepatitis–B szűrése, a felmérések szerint fél százalékuknál 

találnak 

1985-től a Magyarországon regisztrált 700 HIV-fertőzöttből csak egy férfi volt cigány. 

Jelenleg minden három évben felméréseket végeznek terhes anyák körében, vizsgálva 

azt, hogy a HIV-vírus milyen mértékben terjed át a heteroszexuálisokra. Szerencsére a 

vizsgált anyák körében eddig még egyetlen fertőzöttet sem találtak, a jelek szerint az 

AIDS Magyarországon egyelőre a mai napig a homoszexuálisok körében maradt. 

 

2.1.3. Terhesség és csecsemőhalandóság 

Az 1980-as évek elején történt csökkenés ellenére különösen magas a cigány lakosság 

perinatális halandósági mutatója. A haláleseteknél nagy szerepet játszhat a terhesség 

alatti dohányzás vagy az anyák rendkívül alacsony kora. A magyarországi 

gyermekhalandósági mutató egyébként is rosszabb a környező országokétól, de a roma 

lakosság körében tapasztalható halálozás majd duplája a magyar átlagénak. a cigány 

terheseknél kétszer gyakrabban figyelhető meg szülészeti kórelőzmény, mint a nem 

cigányoknál. A cigány nők előző terhességei között szignifikánsan többször fordultak 

elő korai és késői halálozások, „koraszülések” (< 2500 g), valamint művi vetélések, 

mint az utóbbi csoportban. A veszélyeztetett roma anyák gyermekei között az alacsony 

súllyal született újszülöttek aránya megközelítette a 30%-ot (a nem veszélyeztetetteknél 

17,2% volt az arány). A folyamatosan csökkenő terhelő szülészeti kórelőzményeken 

belül folyamatosan nőtt az első terhességek megszakításának aránya. A művi 

vetéléseket igénybe vevő roma nők közül a 19 évnél fiatalabbak aránya 1980-ban 18,4% 

volt, míg a nem cigányoknál 10% 

 

2.1.4. TBC 

Magyarországon 1990–1995 között húszszázalékos emelkedés volt megfigyelhető. Ma 

már nem léteznek külön adatok a romák körében tapasztalható tbc-s megbetegedésekről. 

Vannak a betegség által kiemelkedően veszélyeztetett csoportok, így elsősorban a rossz 

szociális helyzetben élők és a hajléktalanok. Az utolsó nem hivatalos ez irányú 

felmérést egy szakmai konferenciára készítették mintegy tizenöt éve. A különbség a 

fertőzöttség tekintetében nem volt szignifikáns, a vizsgált roma közösségekben csak 

néhány százalékkal magasabb arányú megbetegedést találtak, viszont ezek a betegek 

sokkal súlyosabb és elhanyagoltabb állapotban voltak. (Gyukits, 2001) 
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2.1.5. Rák és légzőszervi betegségek 

 

A romák körében leggyakrabban előforduló légzőszervi betegség a tüdőtágulás, idült 

hörgőhurutok, amelyek elsősorban a nagyon erős dohányzás következményei. Gyakori a 

betegek gépi lélegeztetése és sajnos a betegség következtében a halál is. Egy az 1980-as 

évek végén zajló empirikus szociológiai vizsgálat során arra a megállapításra jutottak, 

hogy a cigány férfiak jobban szenvednek az asztmától és egyéb nehéz légzéssel járó 

légzőszervi betegségtől, mint a nem cigány férfiak vagy a cigány nők. 

 

2.1.6. A szenvedélybetegségek 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a romák között valószínűleg nagyobb arányban fordul 

elő a drog-, nikotin- és alkoholfüggőség, mint a lakosság egyéb rétegeiben. Pontos 

adatok azonban  nincsenek. A drogfogyasztás két jellemző fajtája a szipózás, ami a 

kilenc–tizenkét éves gyermekeket jellemzi, tizenkilenc éves kortól pedig a nagyon 

kemény drogok használata a jellemzőbb (heroin, kokain, speed, LSD stb.). Az 

alkoholfüggőség területén szintén magasabb a romák aránya, mint a többségi 

társadalomé. Itt is megfigyelhető, hogy az alkoholfogyasztás a nőkre kevésbé jellemző, 

mint a férfiakra. A dohányzás is sokkal jellemzőbb a roma lakosságra, mint a nem 

romákra. Ebben az esetben viszont a roma nők sokkal erősebb dohányosok, mint a 

férfiak. (Puporka, Zádori, 1998) 

 

 

2.1.7. Környezetszennyezés 

 

A romák az 1960-as és 1970-es években tömegesen költöztek nagyipari környezetbe, 

vállaltak munkát a nehéziparban, illetve az ipar is szívesen telepedett meg az olcsó és 

nagyszámú munkaerőt biztosító cigányok által sűrűn lakott térségekben. A cigányok 

többsége ma környezet-egészségügyi szempontból veszélyeztetett területeken él. Így 

nyilvánvalóan romlott vagy legalábbis nem javult a cigányság egészséges környezethez 

való jutásának esélye. Többnyire környezet- és munkaegészségi szempontból veszélyes 

munkahelyeken dolgoztak segéd- vagy betanított munkásként. Nem tudunk olyan 

közleményről, amely a statisztika eszközével kimutatta volna a romákat az 1970-es, 

1980-as években sújtó környezeti és munkahelyi ártalmakat. Több szociográfia számol 

viszont be munkahelyükön megrokkant, kizsigerelt, majd eldobott romákról. A 

környezeti ártalmaknak fokozottabban kitettek az egyébként is rossz körülmények 

között élők vagy megbetegedéssel küzdők, tehát egyebek mellett a romák, elsősorban 

közülük is a telepi körülmények között élők. (Puporka, Zádori, 1998) 

 

 

3. MENTÁLIS EGÉSZSÉG 

A magyarországi cigányok körében gyakori szenvedélybetegségek (az alkohol- és 

kábítószer-fogyasztás, sőt a dohányzás) kialakulásában szintén alapvetőnek tekinthető 

a(z általában közösségi) kötődési igény kielégítetlenségéből sarjadó depressziós, 

céltalan lelkiállapot. Önbevalláson alapuló megfigyelés szerint a roma népesség 75 % 

érintett a depresszió valamilyen fokában. 
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A cigány kultúra egyik, évszázadokon átívelő jellegzetessége, hogy ún. szegénykultúra. 

A szegénykultúra sajátossága, hogy a magas fokú családi, közösségi szolidaritás ma már 

nem tekinthető ahhoz elég szorosnak, amely ellensúlyozni tudná az atomizált többségi 

társadalomban is drámaian feltörő anómiás folyamatokat. Az anómia pedig épp az 

olyan,  társadalom alacsony presztízsű és státusú csoportjainak (egészségi) állapotát 

veszélyezteti a leginkább mint a cigányság. 

A felmérés szerint a magyar lakosság egészségromlásának hátterében álló depressziós 

tünetegyüttes legfontosabb összetevői a bizalom hiánya és a rendszerváltás után 

ugrásszerűen megnőtt teljesítménymotiváció, aminek értelemszerűen épp az 

iskolázatlan és/vagy munkanélküli cigányság képes a legkevésbé megfelelni.  

A depresszió jelensége különösen szembetűnő a roma nők esetében. A roma nők sokkal 

depressziósabbaknak tűnnek, mint hasonló korú nem roma társaik, ez pedig közvetlenül 

szerepet játszhat a legkülönfélébb súlyos szomatikus megbetegedések kialakulásában. A 

roma nők szűrővizsgálatokon való alacsonyabb részvételi aránya pedig hozzájárulhat a 

romák születéskor várható átlagos élettartamának kedvezőtlen tendenciájához.  

(Puporka, Zádori, 1998) 

 

4. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ PROGRAMOK, 

STRATÉGIÁK 

 

A Magyar országgyűlés 68/2007. számú határozatával elfogadta  „A roma integráció 

évtizede program” stratégiai tervét. A stratégiai terv célja a roma lakosság társadalmi 

gazdasági integrációja feltételeinek megteremtése, romák közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének javítása, valamint a romák és a nem romák életkörülményei között 

kialakult szakadék csökkentése, hosszútávon megszüntetése. 

 

4.1. A stratégiai terv prioritásai 

 

 Az integrált oktatás kiterjesztése 

 A romák munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése 

 Lakhatási körülmények javítása 

 A romák egészségi állapotának javítása 

 A romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése 

 

4.2. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok 

 

 Fő cél a romák egészségi állapotának javulása (születéskor várható élettartam 

növelése) 

 Ösztönző rendszer megteremtése a jobb egészségügyi ellátórendszer kiépítése 

érdekében 

 A romák szűrővizsgálatokon való nagyobb részvételének elősegítése, ösztönzése 

 A roma szakemberek számának növelése az egészségügyben nővér, védőnő, 

ápoló, orvos és szociális munkás szakmában. 

 Multikulturális gyakorlatot elősegítő, antidiszkriminációs programok 

kidolgozása és bevezetése 

 A roma népesség és az egészségügyi ellátórendszer közötti kapcsolat erősítése 

 A helyi szükségleteket figyelembevevő egészségügyi programok kidolgozása 
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Szabóné Kármán Judit: A magyarországi cigány értelmiség helyzete és mentális állapota Educatio XII. 

évf. 3.sz.  

 

Gyukits György: Tüdővészhelyzet. In Beszélő, 2001/5. 
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http://beszelo.c3.hu/04/10/14babusik.htm
http://mighealth.net/hu/images/2/2e/22.egeszsegugy_BAZ_Delphoi.pdf
http://www.magyaragora.org/
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/health_status_hun.htm
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III. A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER 

 

 

Gradvohl Edina PhD 

 

 

1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER IRÁNYÍTÁSA 

 

Az egészségügy minisztériumi szintű irányítása 1848-ra datálódik, de akkor még nem 

létezett külön egészségügyi tárca. A kiegyezés (1867) után az egészségügy a 

Belügyminisztérium feladatkörébe került. 1920-ban állították fel a Népjóléti 

Minisztériumot, amely a munka- és szociális ügyek mellett az egészségügyi feladatokat 

is ellátta. 1951-től már Egészségügyi Minisztérium elnevezéssel működött, és hozzá 

tartozott a köz- és egészségügyi irányítási hatáskörökön túl az orvosképzés felügyelete 

is. Az 1980-as évektől sokszor változott a minisztérium elnevezése és feladatköre. 

1998-ban külön Egészségügyi Minisztériumot, és külön Szociális és Családügyi 

Minisztériumot hoztak létre, majd 2002-ben a két terület összevonásából kialakították 

az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot. A 2004. évi 

kormányátalakítást követően a tárca elnevezése ismét Egészségügyi Minisztérium lett. 

A tárca feladatköre jelentősen átalakult, hiszen a szociális és családügyi, valamint a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerrel kapcsolatos feladatokat már az Ifjúsági, 

Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium végzi. 

 

 

2. A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Az 1949. évi Alkotmány XX. törvénycikk 70/D. § 1-2. bekezdései kimondják, hogy 

Magyarországon mindenkinek joga van az egészséghez. Az Alkotmány XX. 

törvénycikkének 70/E. § 1-2. bekezdései pedig előírják, hogy a Magyar Köztársaság 

állampolgárainak joguk van a szociális ellátáshoz, amit a TB és a szociális 

intézményrendszer karöltve valósít meg, ha erre valaki rászorul: 

„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb 

szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, 

az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres 

testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével 

valósítja meg. 

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; 

öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. (2) A 

Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális 

intézmények rendszerével valósítja meg.” 

 

A rendszerváltást megelőzően 1975-ig minden magyar állampolgár biztosított volt. Így 

mindenfajta egészségügyi szolgáltatást ingyenesen vehetett igénybe. 1989-ben, a 

rendszerváltással viszont változás történt az egészségügyi ellátórendszerben. Ettől 

kezdve csak az a magyar állampolgár lehet biztosított, aki járulékkötelezettségi 

biztosítást fizet. Természetesen nem mindenkit érintett ez a kötelezettség. A társadalom 

elég széles rétege, a nyugdíjasok, illetve a munkanélküliek, stb. kivételt képeztek. 1989 

és 1996 között leszűkítették a társadalombiztosítást ingyenesen igénybe vehető 

társadalmi csoportok listáját. 1996 óta viszont gyakorlatilag már minden magyar 
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állampolgár biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy mindenki, aki Magyarországon él és 

magyar állampolgár, jogosult lehessen a kötelező egészségbiztosítás természetbeni 

egészségügyi szolgáltatására, ha arra egészségi állapotánál fogva rászorul. Az 1997. évi 

LXXXIII. törvény rögzíti a kötelező egészségbiztosítási ellátás korlátozásait. E 

korlátozás két elemből áll. Az egyik törvény azt írja elő, hogy melyek azok az 

egészségügyi szolgáltatások, amelyek nem tartoznak az egészségbiztosítás keretébe, 

míg a másik azt szabályozza, hogy milyen feltételek, eljárások mellett vehető igénybe 

az egészségbiztosítás természetbeni ellátása.  

Az egészségügyi rendszer legfontosabb működési elve a szolidaritási elv. Ez azt jelenti, 

hogy a biztosítottak munkajövedelem-arányos járulékot fizetnek. Kivételt képeznek, pl. 

a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a kiskorúak és a nappali tagozatos hallgatók. 

 

 

3. A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK KÖZÜL MA KI BIZTOSÍTOTT 

MAGYARORSZÁGON?  

 

A biztosítási kötelezettség általában valamilyen munkaszerzésre irányuló, 

jövedelemszerző jogviszony alapján jön létre, de járulékkötelezettség terheli a nem 

munkavégzésre irányuló jogviszonyba állókat is, akik így csak a természetbeni 

ellátásokat vehetik igénybe. A biztosítás az alapul szolgáló jogviszony kezdetétől a 

megszűntéig áll fenn. Ezt nevezzük a társadalombiztosítás megfizetésének. A biztosítási 

jogviszony megszűnése után még 45 napig lehet az állampolgár biztosított. 

Biztosítottnak számít ma Magyarországon az, aki 1) alkalmazottként dolgozik; 2) a 

szövetkezet működésében személyesen rész vesz; 3) a tanulószerződés alapján 

szakképző iskolai tanulmányokat folytat; 4) álláskeresési támogatásban részesül; 5) 

egyéni és társas vállalkozó; 6) egyházi személy; 7) mezőgazdasági őstermelő; 8) egyéb, 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll; 9) választott tisztségviselő; 10) a 

szövetkezetek vezető tisztségviselője. A biztosítás szünetel, ha az állampolgárnak nincs 

munkája; ha az állampolgárral szemben büntetőeljárás folyik, valamint ha az 

állampolgár kamarai tagsága szünetel. 

 

 

4. KÜLFÖLDIEK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGA 

 

Mi a helyzet a külföldiekkel? Társadalombiztosítási szempontból kit tekintünk 

belföldinek, illetve külföldinek?  

Társadalombiztosítás szempontjából külföldinek minősül az a természetes személy, akit 

nem kell belföldinek tekinteni.  

Társadalombiztosítás szempontjából belföldinek minősülnek az alábbiak: 

 

- a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok 

- bevándorolt 

- letelepedési engedéllyel rendelkező (letelepedett) 

- menekültként elismert 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad 

mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság 

területén gyakorolja, és itt jogszabálynak [1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról - érintett szakasz: 4. § (1) a)–b)] megfelelő 

bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Ide tartoznak az: 
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• EGT állampolgárok (EGT tagállam állampolgárai,) amennyiben rendelkeznek EGT 

tartózkodási engedéllyel, regisztrációs igazolással, 

• EGT állampolgárokat kísérő családtagjai (amennyiben rendelkeznek a magyar  

idegenrendészeti hatóság által kiadott tartózkodási kártyával regisztrációs igazolással,) 

• a magyar állampolgárt kísérő nem magyar állampolgárságú családtagjai, amennyiben 

rendelkeznek tartózkodási kártyával 

• a magyar állampolgár vagy – magyar tartózkodási engedéllyel rendelkező – EGT 

állampolgárságú személy eltartottjai, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban élő 

személyek, illetve akiről súlyos egészségügyi okból a magyar/EGT állampolgár 

személyesen gondoskodik, ha a magyar idegenrendészeti hatóság a családtagként 

beutazást és  tartózkodást engedélyezte 

• Az EGT tagállamok állampolgáraival azonos jogállást élvező, de nem EGT tagállam 

állampolgárai, ha rendelkeznek tartózkodási engedéllyel 

- hontalan 

 

1) A külföldi állampolgárok közül az, aki rövid ideig tartózkodik Magyarországon, az 

egészségügyi államközi egyezmények alapján az alap orvosi ellátásban, a járóbeteg-

ellátásban, valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeti (kórházi) ellátásban részesülhet. 

2) A külföldi állampolgárok közül az, aki Magyarországon munkát vállal, ugyanis a 

munkaviszonyától kezdődően biztosítottnak számít, a munkáltató járulékot fizet utána. 

A Magyarországon dolgozó külföldi állampolgár családtagja, rokonai 1997. április 1-től 

kezdődően a megyei egészségbiztosítási pénztárral kötött megállapodás után 

részesülhetnek csak egészségügyi ellátásban. 

 

 

5. KIK AZOK A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK, AKIK NEM 

RÉSZESÜLHETNEK BIZTOSÍTÁSBAN?  

 

Nem terjed ki a kötelező magyar társadalombiztosítás külföldi államok Magyarországra 

akkreditált diplomáciai képviselőire és azok külföldi állampolgárságú alkalmazottaira és 

velük élő családtagjaikra, feltéve hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális 

biztonsági rendszere. Továbbá nem terjed ki a magyar társadalombiztosítás a magyar 

jogszabályok alapján be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság 

területén foglalkoztatott külföldinek minősülő, nem EGT-állam polgárára.  

 

 

5.1. Biztosításra való jogosultság 

 

Csak az a külföldi állampolgár részesülhet biztosítással, aki tudja jogosultságát igazolni. 

Minden hónapban az “Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” 

elnevezésű nyomtatványt a foglalkoztató pecsétjével és aláírásával kell ellátnia. 

A Magyarországon tanuló külföldi állampolgárok közül csak az jogosult egészségügyi 

ellátásra, aki a középfokú nevelési-oktatási, vagy felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanul és nemzetközi szerződés vagy az Oktatási Minisztérium által 

adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll. 

 

5.2. A Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárok, nyugdíjasok 

 

Azok a letelepedett külföldi állampolgárok nyugdíjasok, akiknek állandó lakhelye 

Magyarország területén van, és akik a Macedón (Szkopjei) Köztársaság, a Horvát 
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Köztársaság és Szerbia vagy Montenegró társadalombiztosítási szerveinek terhére 

részesülnek nyugellátásban, valamint e személyek igényjogosult családtagjai a magyar 

állampolgárságú nyugdíjasokkal megegyező módon részesülnek kórházi ápolásban. 

Ennek feltétele, hogy a nyugellátást folyósító külföldi szerv a nyugdíjas számára erről 

igazolást állítson ki. A magyarországi térítésmentes ellátásra való jogosultság tehát 

megállapítható, ha az igénylő személyi igazolvánnyal rendelkezik és nyugdíját az 

egyezmény alapján Magyarországra utaltatják. Azok a Magyarországra települt 

nyugdíjas külföldi állampolgárok, akik nem állnak a fent említett országokkal kötött 

kölcsönös egyezmények hatálya alatt, a magyarországi egészségügyi ellátásokat akkor 

vehetik igénybe, ha költségtérítést fizetnek érte, vagy természetesen az 

egészségbiztosítási ellátásokra megállapodást kötésére is köthetnek.  

 

5.3. Külföldiek megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága  

 

A Magyarország területén huzamosabb ideig tartózkodó külföldi állampolgároknak, ha 

hazájukkal nincs érvényes szociális biztonsági egyezmény, lehetőségük van az 

egészségbiztosítóval kötött megállapodással gondoskodniuk az egészségügyi 

ellátásukról, egy előre meghatározott összegű járulék fizetésének vállalása mellett. Az 

egészségügyi ellátásra jogosultságot biztosítani lehet a megállapodást kötő külföldi 

személlyel együtt élő gyermek számára is.  

 

5.4. Külföldiek által, megállapodás alapján fizetendő járulék  

 

Nagykorú külföldi állampolgár a megállapodás megkötésének napján érvényes 

minimálbér (jelenleg 69.000 Ft), a 18 évesnél fiatalabb gyermek, illetve a 

magyarországi oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló külföldi állampolgár a 

minimálbér 30 %-ának (jelenleg 20.700 Ft) megfizetésével szerezhet egészségügyi 

ellátásra jogosultságot. A megállapodás a megkötését, vagyis az első befizetést követő 

hónap első napjától hatályos, de az első hat hónapban korlátozott mértékű ellátásra 

jogosít. Lehetőség van olyan megállapodás megkötésére is, amely alapján a 

járulékfizetést más személy vagy szerv teljesíti, a megállapodásban meghatározott 

személy (kedvezményezett) javára. A megállapodás szerint vállalt járulékfizetésen 

alapuló egészségügyi ellátásra való jogosultság esetén az e jogcímen egészségügyi 

ellátásra jogosultak a járulékfizetés megszűntetését követően nem szereznek további 45 

napos, ún. passzív jogon is igénybe vehető ellátási jogosultságot. A jogosultság 

megszűnését követő 3 napon belül a jogosultság igazolására szolgáló nyomtatványt a 

MEP-en le kell adni. 

 

5.5. A megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatások köre szűkebb.  

 

A megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatások szűkebb ellátási kört 

biztosítanak, mint az egyéb jogviszony alapján az egészségbiztosítás keretében járó 

ellátások. Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy a 

fogászati ellátások közül tb támogatással csak sürgősségi ellátásra jogosult. Továbbá 

nem jogosult az EGT tagállamokon kívüli harmadik állam területén az ellátás 

költségének, illetve az EGT tagállamban a nem a közösségi jogszabálynak megfelelő 

formában igénybe vett ellátás költségének a belföldi költség mértékéig való 

megtérítésére sem. A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult 

személy nem veheti igénybe a Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárásokat 

a magyar egészségbiztosítása terhére egy másik országban.  



 19 

 

5.6. Menekültek egészségügyi ellátása  

 

A menekültet a magyar állampolgárokra vonatkozó jogok illetik, és kötelezettségek 

terhelik, ezért az egészségügyi ellátásra való jogosultságukat az egészségbiztosítási 

pénztártól igényelt TAJ kártyával igazolhatják, és egészségbiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségük is a magyar állampolgárok által fizetendő kötelezettségekkel azonos. 

 

 
Fontosabb források: 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény) 

Forrás:  http://www.whitewater.hu/tb_alk.pdf 

 

http://www.eum.hu/miniszterium/miniszterium-tortenete/miniszterium-tortenete 

 

http://www.oep.hu 

 

Kincses Gyula: A magyar egészségügy finanszírozási és strukturális rendszere. LAM, 1991. augusztus 

(melléklet)  

 

Kincses Gyula: Az egészségügyi rendszer jellegzetességei. http://www.behsci.sote.hu/11_rendszer.pdf 

http://www.whitewater.hu/tb_alk.pdf
http://www.eum.hu/miniszterium/miniszterium-tortenete/miniszterium-tortenete
http://www.oep.hu/
http://www.behsci.sote.hu/11_rendszer.pdf
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IV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

 

 

Novák Tamás, PhD 

 

A roma népesség egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférési esélyeinek 

bemutatásához az alábbiakban Babusik Ferenc 2003-ban végzett kutatási eredményit és 

az ez alapján íródott tanulmányok tanulságait foglalom össze.   

 

 

1. INFORMÁCIÓHIÁNY AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  
 

Az egyenlő hozzáférés egyúttal az egészséggel, a betegséggel, a gyógyulás 

folyamatával, valamint a várható költségekkel kapcsolatos, orvosok által nyújtott 

információkhoz való hozzáférés egyenlőségét is jelenti. Minél szegregáltabb helyen 

élnek a romák, annál kevésbé kapnak orvosaiktól felvilágosításokat. A felvilágosítás 

mértéke nem függ iskolai végzettségtől és anyagi helyzettől, viszont aki gettóban él, de 

jobb módú, vagy iskolázottabb, az is kisebb nívón kap információt. A szegregációval 

arányosan csorbul ez a jogegyenlőségi elv is. (Babusik, 2005) 

 

A védőnők képzettsége, valamint kliensekkel kapcsolatos szemléletmódja alapvetően 

meghatározza azt, hogy milyen mértékben veszik tudomásul az ellátottak igényeit. A 

védőnői munka részét képező tanácsadás, az alapvető információk átadása, az 

egészségügy jellegű segítségnyújtás interaktív folyamat eredménye, amely nagy-

mértékben függ a védőnők szemléletétől (és kevésbé a kliensek jellegzetességeitől). Ez 

a megállapítás azonban sokkal erősebben vonatkozik a roma ellátottakkal kapcsolatos 

személetükre, mint a nem romákéval kapcsolatosra. (Babusik, 2005) 

 

A védőnők szolgáltatásainak jelentős része interaktivitást igényel, ugyanis a feladatok 

zömét képező „tanácsadás, felvilágosítás, segítés, ösztönzés” kizárólag kommunikációs 

térben értelmezhető fogalmak. A tanácsadó képzettségén, szemléletén, kommunikációs 

szintjén múlik az, hogy mit értünk pl. „tanácsadás” alatt: ez a tevékenység 

megvalósulhat egyirányú kommunikációként is, azaz direktívák közlését is jelentheti, 

azonban lehetséges, hogy a tanácsadó mint „counseller” működik, azaz képes rávezetni 

kliensét a probléma releváns megoldásmódjaira, miközben valós interakció keretében ad 

át információkat. (Babusik, 2005) 

 

 

2. A bizalmatlanság problémája  
 

Mivel az orvos-beteg viszony kommunikatív térben megnyilvánuló interakciók során át 

valósul meg, kézenfekvő, hogy az orvos és betege közötti bizalom szintje, az, hogy 

milyen mértékben képesek megéretni egymást, befolyásolhatja e látásmódot. Az orvos-

beteg viszony bizalmi nívóját közvetlenül roppant nehéz megbízhatóan mérni, arra 

viszont mód van, hogy becslést végezzünk a kommunikációs térről magáról. 

 

Azok az orvosok, akik a szociálisan deprivált betegek rizikófaktor csökkentő 

potenciálját alacsonynak értékelik, egyúttal e betegekkel kapcsolatban, alacsony 

színvonalú, kölcsönösen gátolt kommunikációról számolnak be. Velük ellentétben azok, 
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akik e betegek rizikófaktor csökkentő potenciálját magasnak látják, egyúttal a 

kommunikációt is könnyűnek értékelik. 

 

A kommunikáció könnyűsége avagy nehézsége éppúgy generálhat konfliktusokat, mint 

a tényleges érdekellentét. Babusik Fernec és munkatársai ezért vizsgálták, hogy az 

orvosok mely betegcsoportokkal kapcsolatban számoltak be konfliktusról (hangos 

veszekedésről, vitáról, esetleg tettlegességről). Rejtett változóként három markáns 

betegcsoport alakítható ki: az alacsony compliancet képviselők, a nehéz betegek 

(nagyon idősek, nehezen megközelíthető helyen élők, munkanélküliek, elfoglalt 

betegek), illetve a szociálisan deprivált betegek csoportja (cigányok, szociális 

szempontból periférián élők, alacsony iskolázottságúak). 

 

Azok az orvosok, akik konfliktus szempontjából az alacsony együttműködési nívót 

képviselő, illetve a nehéz betegeket különítették el, a szociálisan deprivált betegekkel 

kapcsolatban nem számoltak be különösebb konfliktusról. Azon orvosok viszont, akik a 

szociálisan deprivált betegekkel kapcsolatban számolnak be konfliktusról, egyúttal e 

betegek rizikófaktor csökkentési potenciálját alacsonynak látják. Velük ellentétben 

pedig azok, akik magasnak látják a hátrányos helyzetű betegek rizikófaktor csökkentő 

potenciálját, átlag alatt számoltak be velük való konfliktusról. 

 

Röviden az a tanulság, hogy a háziorvosok egy része a szociálisan periferiális helyzetű 

betegeknek kisebb költségű vizsgálati palettát nyújt, mint másoknak, egyúttal e 

betegekkel való kommunikációjuk átlag alatti nívójú, illetve átlag felett tapasztalhatók 

konfliktusok. Mindebben e betegek szociális deprivációja oki tényező, mégpedig azon 

keresztül, hogy az orvosok többek között e betegek rizikófaktor csökkentő potenciálját 

alacsonynak értékelik. 

 

 

3. MAGYARÁZÓ MODELLEK  
 

A romák egészségügyi helyzetét, betegségeiknek a népesség körében megjelenő 

arányait,valamint azt a kérdést, hogy milyen könnyen vagy nehezen jutnak közvetlenül, 

lakóhelyükön egészségügyi ellátáshoz, továbbá az egészségügyi ellátásban milyen 

személyes viszonyulással, attitűdökkel találkoznak két faktor határozza meg: a 

szegénység, illetve az etnikai „másság”. A teljes esélyegyenlőséget megvalósító egyenlő 

hozzáférés első kérdése az, hogy a szegényebb, szociálisan deprivált rétegek – éppen 

lakóhelyi elhelyezkedésük, illetve az ország településszerkezetének sajátossági okán – 

azonos mértékben férnek-e hozzá a szolgáltatásokhoz. Az adatok azt mutatják, hogy 

maguk a romák is tisztában vannak életmódjuk és szegénységük egészségkárosító 

hatásával, tehát nem aufklerista felvilágosító támogatásra, hanem iskolázottságra és 

munkahelyre, valamint egyenlő bánásmódra van szükségük az egészségesebb élet 

elérése érdekében. (Babusik, 2005) 

 

Az egyes foglalkozási csoportok antiromanista attitűd szerinti elemzésekor az idézett 

szerzők vizsgálták található-e összefüggés az ellátottak becsült roma aránya, vagy pl. 

települési jellemzők, illetve a cigányellenesség mértéke között. Arra a megállapításra 

jutottak, hogy ilyen stabil összefüggések nem állapíthatók meg, a kérdezettek cigány-

ellenességét más okok befolyásolhatják. 
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Mivel a háziorvosok és védőnők körében végzett attitűdelemzés szükségképpen csak 

néhány egyéb, a cigányellenességgel vélhetően összefüggő attitűd vizsgálatára térhet ki, 

ezért a hasonló kutatások tapasztalatait felhasználva a kutatók azt elemeztük, hogy a 

cigányellenesség okai között milyen szerepe van a xenofóbiának (az idegenekkel 

kapcsolatos ellenszenvnek), az intoleranciának (egyes kiszolgáltatott vagy anómiás 

csoportokkal kapcsolatos ellenszenvnek), az érték-konzervativizmusnak 

(hangsúlyozottan érték- és nem politikai konzervativizmusról van szó), illetve a 

felekezettől független vallásosságnak. 

 

Egy adott népcsoporttal szembeni negatív attitűdöket elemző kutatások azt 

bizonyították, hogy a szocioökonómiai státusz hatása lényegesen kisebb, mint az 

általunk is elemzett xenofóbiáé vagy intoleranciáé. Az orvostanhallgatók esetében 

hasonló eredményekre jutottak a fentiekben idézett szerzők: a lakóhely hatásai közül 

számottevő, hogy a Budapesten születettek között a cigányellenességet elutasítók aránya 

az átlag háromszorosa, az erősen cigányelleneseké pedig közel fele (a legkisebb 

településeken születettek esetében ez a tendencia éppen fordított, noha nem találunk 

ekkora aránykülönbséget). A szülők iskolai végzettségének hatásai közül egyrészt a 

felsőfokú végzettségű anyáké emelkedik ki, az ő gyermekeik lényegesen jobban 

elutasítják a cigányellenességet, másrészt a szakmunkás végzettségű apák gyermekei 

jobban hajlamosak a cigányellenességre. 

 

A társadalmi státusz változásának szubjektív hatásai közül két csoporté emelkedik ki. 

Az egyik csoport tagjainak jelenkori szubjektív anyagi helyzete lényegesen rosszabb, 

mint gyermekkoruk idején volt, egyúttal erős bizalom él bennük a jövőbeni magas 

anyagi nívó, a felemelkedés iránt. E „szubjektív státuszcsoport” tagjainak hatása az erős 

cigányellenességre viszonylag jelentős, egyúttal az ő körükben a cigányellenesség 

elutasítása kevésbé talál visszhangra. A másik csoport az előzővel ellentétes, de 

ugyancsak szubjektív bizonytalanságot jelzőkből áll; a jenkori státuszt ugyan jobbnak 

élik meg, mint a meglehetősen rossznak átélt gyermekkorit, azonban jövőbeni 

kilátásaikat hasonlóan rossznak látják, mint amilyen az gyermekkorukban volt. Ők 

ugyancsak negatívan viszonyulnak a cigányellenesség elutasításához. (Babusik, 2005) 

 

 

4. KULTURÁLIS ÉS VALLÁSI KÜLÖNBSÉGEK MINT A HOZZÁFÉRÉST 

AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK  
 

Különösen nehezen mérhető az orvosi szolgáltatások hozzáférhetőségének vagy 

nívójának megítélése, illetve az, hogy e hozzáférést vagy nívót befolyásolja-e a kliensek 

etnikai hovatartozása vagy szociális-gazdasági státusa. A matematikai elemzés fényében 

a romák tapasztalatai az ügyeleti kivonulás megtagadásáról elsősorban a lakhatási 

deprivációval: a szegregációval és a zsúfoltsággal függnek össze. A nagyon zsúfolt 

körülmények között élő romák harmada tapasztalta már azt, hogy az ügyeletes orvos 

nem vonul ki ügyeleti időben. Elborzasztó, hogy a beteg gyerekeknél a megtagadási 

arány 10-16 százalék. Az adatok azt mutatják, hogy a zsúfoltság az ügyeletes orvosok 

számára még taszítóbb, mint a gettólét, ugyanis a gettóban élő romák kisebb arányban 

számolnak be az ügyeleti kivonulás megtagadásról, mint a nagyon zsúfoltan élők. 

Abban az esetben, ha a romák egyszerre élnek gettóban és zsúfoltan, a helyzet még 

rosszabb, az esetek negyven százalékában tapasztalták azt, hogy az ügyeletes orvos nem 

megy ki hozzájuk. 
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A romák iskolai végzettségével fordított arányú az ügyeleti kivonulással kapcsolatos 

tapasztalat; az általános iskolát végzettek több mint ötöde élt át megtagadást, 

ugyanakkor figyelemreméltó, hogy ez az arány a felsőfokú végzettségűek között is 

meghaladja a hat százalékot. 

 

A roma családokban havonta gyógyszerekre fordított összeg szignifikánsan a család 

anyagi helyzetének függvénye, a legszegényebb és a legjobb helyzetű családok között 

ötszörös különbséget található. Mivel a szegényebb családokban egyes betegségek 

viszonylag gyakoribbak, amelynek következményeként nyilván magasabbak lennének a 

gyógyszerköltségek, egyúttal a szegényebb családok jóval kevesebbet költenek 

gyógyszerre – ebből az következik, hogy a szegényebb családokban betegségeik 

ellenére nem tudnak megfelelően gyógyszerre költeni. Ez a problematika ugyancsak 

strukturális természetű. A háziorvosok egy nem jelentéktelen hányada nincs tekintettel a 

betegek szociális státuszára a gyógyszerek árának vonatkozásában. A romák egy része 

azt tapasztalja, hogy nem tudja háziorvosával megbeszélni a költségek problémáját, a 

gyógyszerfelírás eljárása „szociálisan érzéketlen” folyamatban zajlik. 

 

Az egészséghez, illetve annak visszaszerzéséhez, továbbá a születésszabályozáshoz való 

egyenlő hozzáférés joga csorbul: a szociálisan hátrányosabb helyzetű, szegényebb 

romák esélye kisebb – az esélyegyenlőtlenség forrása anyagi természetű. Azonban a 

gyógyszerek elrendelésekor az ár figyelembe vétele, a fogamzásgátló készítmények, 

valamint az abortusz (mint végső megoldás) szociális támogatása szabályozható, és 

szabályozni is szükséges, mert az adatok azt mutatják, hogy érvényesül a szociális 

esélyegyenlőtlenség. 

 

 
Fontosabb források: 

 

Babusik Ferenc: Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon.  Budapest,  L’Harmattan, 2005.
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V. ÚT A HELYES GYAKORLATHOZ - KISEBBSÉGI ÉS MIGRÁNS 

CSOPORTOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE  

(MIGRÁNSOK ÉS KISEBBSÉGEK IGÉNYEIHEZ IGAZODÓ ELLÁTÁS 

KIALAKÍTÁSA) 

 

 

Pálvölgyi Miklós 

 

 

Azok a magyarországi kutatások és tanulmányok, amelyek az egészségi állapot, illetve 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés különbségeinek kisebbségeket érintő okait 

elemzik szinte kizárólag a cigányok helyzetével foglalkoznak. Minden e témakörben 

végzett kutatás rámutat az okok összetett, egyrészt strukturális másrészt kulturális 

okaira. 

 

A strukturális okok első csoportja a cigányok lakóhelyének regionális eloszlásában, a 

kedvezőtlenebb helyzetű térségekben való koncentrációjában és az aprófalvakban élő 

cigányok magas arányában ragadhatók meg. Hasonlóan strukturális jellegű a cigány 

népesség átlagosnál jóval alacsonyabb iskolai végzettsége és szakképzettsége, s ez 

ebből (is) fakadó kedvezőtlen munkaerőpiaci pozíció, nagyfokú munkanélküliség. Ezen 

túlmenően önmagában is jelentős hatása van a cigány népesség döntő részét érintő 

depriváltságnak, s ezen belül a szegénységnek, ami tovább nehezíti az egészségügyi 

ellátás elérését (pl. hálapénz), illetve a gyógyuláshoz szükséges eszközök (pl. 

gyógyszer) megvásárlását. 

Ennek megfelelően a megoldási módok általában (nem specikfikusan a cigányság 

helyzetének javítása céljából) a regionális és kistérségi fejlesztési lehetőségek 

bővítésében, valamint a depriváltsághoz kapcsolódó hátrányok csökkentésében 

jelölhetők meg, ezeket próbálják központi állami vagy helyi, önkormányzati 

erőforrásból megvalósítani, különböző pályázati formákat is alkalmazva. 

 

A kulturális okok a cigányokkal szembeni előítéletben, a mindkét fél, azaz az 

egészségügyi dolgozók és a cigány páciensek részéről megnyilvánuló sztereotíp 

gondolkodásban és az ebből fakadó bizalmatlanságban gyökereznek. 

Ezen a területen az előítéletes és sztereotíp gondolkodás elleni fellépés lehet hatékony, 

aminek formája elsősorban az intézményes oktatás, másodsorban a cigányok nagyobb 

mértékű bevonása az egészségügy törekvéseibe. 

 

A problémakör egyik legjelentősebb kutatója Neményi Mária, akinek két jelentős 

kutatása is volt az utóbbi évtizedben (a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 

megrendelésére készült „Cigány anyák az egészségügyben” 1997-es vizsgálat a cigány 

anyák és az egészségügyi dolgozok közötti kapcsolatról és az AKP és OKTK 

támogatással készült „Az egészségre ható tényezők deprivált családok gyermekeinél – 

cigány-magyar összehasonlítás” című kutatás 2000-ben).  

Javaslata szerint szükséges a két fél közötti kommunikáció javítása 

1. az egészségügyi képzésbe kerüljön be a cigányokra vonatkozó ismeretek 

2. toleranciára nevelés 

3. kommunikációs képesség fejlesztése 

4. másik oldalról a romák bevonása az egészségügy törekvéseibe 
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Hasonló következtetésekre jutottak az EÜM 2001-es „Roma felnőtt népesség 

egészségállapota, egészség magatartása és a romák valamint az egészségügyi 

szolgálatok közötti kapcsolat vizsgálata” c kutatás alapján is. Amelyben a hátrányos 

megkülönböztetés két nagy csoportját különítették el: 

1) Az egyik, amikor a roma származással magyarázhatóan, az egyén nem jut hozzá a 

megfelelő kezeléshez (n=1200-ból 29%) véleménye, megélése alapján. Vizsgálat 

vagy szűrés elmarad, vagy nem elég alapos a kisebbségi páciens esetében; az 

egészségügyi személyzet nem fogadja rendelésén a kisebbségi származású pácienst, 

vagy nem megy ki a lakására, településére; az egészségügyi ellátást biztosító 

személy – adott kisebbségi csoportra vonatkozó személyes értékítélete miatt - a 

konkrét kezelést kérő egyént nem önmagában és panaszai szerint ítéli meg, és ezért 

marad el valamilyen ellátása vagy szolgáltatásban való részesítése, illetve nem 

hatékony kezelés alkalmazása történik vagy félrekezelése a kisebbségi páciensnek.  

2) A másik amikor konkrét megalázást él meg az egyén az egészségügyi ellátás során 

(n=1200-ból 26%). Vizsgálatkor nem a vizsgálatnak megfelelő eljárás szerint 

történik a vizsgálat (nem nyúlnak a pácienshez; erőteljes, kínzó fájdalmat okozó a 

kezelés, amikor lenne lehetőség ennek elkerülésére); elkülönített elhelyezés vagy 

kezelés az egészségügyi intézményen belül – a kisebbségi származásból 

következően; kiabálást, gúnyolódást enged meg magának az egészségügyi 

személyzet a kisebbségi pácienssel szemben; kétségbe vonja az egészségügyi 

személyzet a kisebbségi páciens szavahihetőségét (szimulánsnak tartja).  

Ennél a kutatásnál a többek közt következő javaslatokat fogalmazták meg: 

1) Közérthető és kötelező tájékoztatás a betegjogokról az egészségügyi intézményeken 

belül.  

2) Közérthető és kötelező tájékoztatás (írásbeli és szóbeli), hogy mi számít hátrányos 

megkülönböztetésnek az egészségügyben.  

3) Felkészítése az egészségügyi személyzetnek erre a szemléletre, majd jogorvoslati 

lehetőség eljárásainak ismertetése a páciensekkel.  

4) Ellátottjogi/betegjogi képviselő és közvetlen panaszlehetőség állami szerveknél, 

illetve civil jogi képviseletet ellátó szervezetnél.  

5) Hosszabb távon a hátrányos megkülönböztetés kezelésében eredményt az hozhat, ha 

a társadalomban elfogadott értékszemlélet változik meg. Azt nem lehet várni, hogy 

előítéletek ne legyenek, de hogy ezen előítéletek ne gyakoroljanak hatást a 

mindennapok interakciós helyzeteire - pl. az egészségügyi ellátásban - az már 

elvárható. (Az előítélet kezelése egyéni szinten tanítható.)  

S kiemelték, hogy a szemléletformálás alapjainak az iskolai oktatásban kell 

megtörténnie.  

 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából “A szegénység 

csapdájában. Cigányok Magyarországon - szociális-gazdasági helyzet, egészségi 

állapot, szociális, és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés” című 2004-es 

kutatás ( http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-szoc-eu.pdf ) a strukturális okok 

elsőbbségét emeli ki, bár elismeri a diszkrimináció jelentőségét is. 

A vizsgálat adatai szerint „az ország teljes roma népességének 18,6 % -a él olyan 

településen, ahol nincs helyben háziorvos. Ezeken a települési és a szociális hátrány 

http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-szoc-eu.pdf
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összeadódhat a közvetlen, helyben adott háziorvosi ellátás hiányával. Mivel tudjuk, 

hogy a romák magas betegségarányai közvetlenül szegénységfaktoroknak 

köszönhetőek, e legszegényebb aprófalvak roma lakossága - mely a teljes roma 

lakosságból több mint százezer ember - különösen súlyos helyzetben van; egyszerre 

sújtja a szegénység, a magas betegségarányok, illetve az, hogy közvetlenül lakóhelyén 

nem fér bármikor azonnali orvosi ellátáshoz. Az esélyegyenlőtlenség egyik forrása 

strukturális természetű.”  

Illetve „a magasabb arányú megbetegedések hátterében egyértelműen 

szegénységfaktorok állnak, kimutattuk, hogy elsősorban a roma népesség abszolút 

értelemben vett deprivált körülményei tehetők felelőssé e magasabb arányokért. A roma 

népesség rövidebb átlagos élettartama, ezen belül az idősebb korosztályoknak a 

többségi társadalomhoz képest való alacsonyabb aránya, ugyancsak közvetlen 

függvénye a romák egészségügyi mutatóinak. Mindebből következően a betegségek 

gyakoriságának csökkentése elsősorban és mindenekelőtt gazdasági és szociális feladat. 

E népesség egészségi állapota olymértékben rossz, hogy halaszthatatlan az egészségügyi 

kormányzat azonnali beavatkozása is.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács által kezdeményezett és a 

Delphoi Consulting által 2002-ben lefolytatott kutatás „Babusik Freenc – Dr. Papp 

Géza: A cigányság egészségi állapota - szociális, gazdasági és egészségügyi helyzet 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében“ szintén elsősorban demográfiai és szociális-

gazdasági okokat talált. 

Véleményük szerint „A betegségek előfordulási gyakoriságainak ingadozásai tehát 

kizárólag a romák korával, nemével, gazdasági aktivitásával és lakókörülményeivel 

függnek össze, azaz a nem és kor kivételével a romák szegénysége indokolja egyes 

betegségcsoportok magasabb előfordulását körükben. Kimutattuk, hogy elsősorban a 

roma népesség abszolút értelemben vett deprivált körülményei tehetők felelőssé a 

magasabb arányban előforduló betegségekért; tehát a „közösség terápiája”, a betegségek 

gyakoriságának csökkentése elsősorban és mindenekelőtt gazdasági és szociális 

feladat.” 

A kutatás során elemezték a megelőzésben alapvető jelentőségű szűrővizsgálatokon 

való részvételt is. Eszerint a tüdőszűrésen való részvétel a legnagyobb mértékű., a 

romák valamivel több mint harmada az adatfelvétel évében volt tüdőszűrésen, közel 

negyven százalék pedig az elmúlt három éven belül. A nőgyógyászati szűrésen való 

részvételi arányok igen jónak mondhatók, a nők közel harmada a vizsgálat évében, több 

mint harmada pedig az elmúlt három évben volt ilyen szűrésen. A nőgyógyászati szűrés 

fontosságát a legfiatalabbak ismerik a legjobban, a 19–24 éves kor közötti roma nők 85 

százaléka az adatfelvétel évében részt vett szűrésen.  Az emlőrák-szűrésen való 

részvétel alacsonyabb szintű – az elmúlt három évben részt vettek aránya összesen 35,7 

százalék, és a legfiatalabbak között sem haladja meg a 37 százalékot.  

Az okok a szűrés típusától függően eltérőek. Az iskolai végzettség hatása a szűréseken 

való részvételre a tüdőszűrés kivételével pozitív. Tüdőszűrésen azonban a felsőfokú 

végzettségűek éppolyan hézagosan vesznek részt, mint az általános iskolát be nem 

fejezettek. Az egyes szűréseken való részvétel természetesen függ a hozzáféréstől, tehát 

településkategóriánként és a település mérete szerint változik. A tüdőszűrésen való 

részvétel azonban sajátos módon nem az egészségügyi intézményekkel legjobban 

ellátott fővárosban és megyei jogú városokban a legmagasabb (sőt, ezekben átlag alatti), 

hanem az 1300 lakos feletti községekben (vélhetően a kihelyezett szűréseknek és a 



 27 

propagandának köszönhetően). A kétféle nőgyógyászati szűrésen való részvételt alig 

befolyásolja a település által meghatározott hozzáférés, magyarán, akinek az ilyen 

szűrés fontos kérdés, az beutazik a legközelebbi rendelőbe vagy kórházba. A 

szakrendelői, kórházi ellátási szint észlelt előítéletessége befolyásolja a megelőző 

szűréseken való arányait. Azok, akik erősen cigányellenesnek érzik a szakrendelői, 

kórházi szint dolgozóit, szignifikánsan kisebb arányban vettek részt a vizsgálat évében 

tüdőszűrésen, egyúttal azok, akik nem érzik diszkriminálónak e szint dolgozóit, 

szignifikánsan magasabb arányban.  

( http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-BAZ-eu.pdf ) 

 

A Magyar Köztársaság kormányának 2007. decemberi, J/4722. számú beszámolója („A 

Magyar Köztársaság területén él_ nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. 

február – 2007. február) egyrészt a lakhatási, másrészt az egészségügyi programok 

keretében említ a cigányság helyzetének javítására tett törekvéseket és eredményeket. 

 

 

1.A LAKHATÁSI HELYZET JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

1971-ben a cigány lakosság kétharmada élt még telepen, ez az arány 1993-ra 14 

százalékra csökkent. A 2003-ban felmért cigány lakások 6 százaléka telepen, 2 

százaléka a településtől távol, de nem telepen, 42 százaléka a település szélén, 22 

százaléka a település belsejében, de kizárólag vagy túlnyomórészt cigány környezetben 

található. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízása alapján a Debreceni Egyetem 

Népegészségügyi Iskolája 2000 és 2005 között országos felmérést végzett a telepek és 

telepszerű lakóhelyek környezet-egészségügyi helyzetéről. A kutatás országos képet 

adott a telepek elhelyezkedéséről, környezeti veszélyforrásairól, közműellátottságáról és 

az ott élők egészségügyi helyzetéről. 2005-ben a minisztérium 5,5 millió Ft-ot 

biztosított a kutatásra, míg a felmérések összköltsége 17,3 millió Ft volt. 

A telepen élők lakhatási és szociális integrációja érdekében 2005-ben indult el a „Roma 

telepeken élők lakhatási és szociális integrációs modellprogram”. Az ICSSZEM 680 

millió Ft-ot fordított a program megvalósítására, mely összeget a regionális fejlesztésért 

és felzárkóztatásért felel_s tárca nélküli miniszter hivatala további 150 millió Ft-tal 

egészített ki. 

A meghívásos pályázaton kilenc kistelepülés önkormányzata nyert támogatást. A 

program eredményei közvetlenül mintegy 4500 embert érintettek. A program 2006 

novemberében indult második körébe további 11 település önkormányzatát vonták be. 

Az SZMM rendelkezésére álló 400 millió Ft-ot az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány 105 millió Ft-tal egészítette ki. 2007-ben is 400 millió Ft áll a szaktárca 

rendelkezésére a program folytatásához, ehhez járul, az el_zetes tervek szerint az OFA 

600 millió Ft-os támogatása. 

 

 

2. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK 

 

Az Egészségügyi Minisztérium a Kormány roma integrációt segítő feladatai keretében 

2005-ben és 2006-ban komplex alapellátási prevenciós programot indított, mely során 

figyelembe vették a 2000 és 2005 között elkészült kutatási programok tapasztalatait, 

http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-BAZ-eu.pdf
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továbbá a hazai és nemzetközi szakmai egyeztetések során született javaslatokat. A 

népegészségügyi programok során kiemelt figyelmet fordítottak a dohányzás, az 

alkoholfogyasztás csökkentésére, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések, 

különösen a hipertónia és a diabétesz veszélyeztetettségre. A tervezett feladatok 

megvalósítására 2005-ben 38 millió Ft-ot, 2006-ban pedig 10 millió Ft-ot rendeltek. A 

„Mozgó emlőrák-szűrőbusz program” keretében 25,6 millió Ft ráfordítással egy 

autóbusz és mammográfiás készülék megvásárlására került sor. A „szájhigiénés 

modellprogram” a 6-15 évesek fogászati szűrővizsgálatát, prevencióját és az 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó stratégiai terv kidolgozását hivatott ellátni. A 

feladatra 2005-2006-ban összesen 3,5 millió Ft-ot költöttek. A „Települési és kistérségi 

egészségfejlesztési program” keretében a pályázók az érintett célcsoport 

egészségfejlesztésének és betegségmegelőzésének elősegítése érdekében települési és 

kistérségi szintű állapotfelmérést és erőforrásokat figyelembe vevő egészségtervet 

készítenek. A program megvalósítására 2006-ban 40 millió Ft-ot terveztek. 

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása figyelembevételével 

2006-ban 30 millió Ft-os összköltséggel került sor a háziorvosok, ápolók és védőnők 

továbbképzésére. 

A „deszegregációs és az egészségfejlesztést segítő szenzomotoros állapotfelmérés és 

tréning program” keretében – kapcsolódva az Oktatási Minisztérium deszegregációs 

programjához – Hajdúböszörményben 80 hátrányos helyzetű, 5-7 éves, főleg roma 

gyermek szenzomotoros állapotfelmérése kezdődött meg. A felmérési eredmények 

alapján, pedagógusok és védőnők részvételével tréningprogram, és egy 200 kredites 

tanfolyam indult. A roma lakosság egészségtudatosságának növelése érdekében 15 

millió Ft-os költséggel, prevenciós tanácsadással egybekötött regionális szintű 

egészségnapokat szerveztek. 

 

Az oktatási intézmények közül a felsőoktatási intézmények az első között tettek 

lépéseket megfelelő programok, tantárgyak kialakítására, illetve az ehhez kapcsolható  

témáknak  szak- és társadalomtudományi tárgyakba való beépítésébe (pl. romológia, a 

migráció szociológiája, kulturális antropológia, multikulturális ápolás). Ezek a 

programok, képzések és továbbképzések az egészségügyi dolgozók mellet a 

pedagógusokat, a közigazgatásban, szociális szférában dolgozó szakemberek számára is 

elérhetőek.  

Többek között például: 

http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/alkegeszseg/kisebbseg/index-kisebbseg.htm ) 

http://www.se-etk.hu/ 

 

 
Fontosabb források: 

 

http://www.nemzetpolitika.gov.hu 

http://www.delphoi.hu 

http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/alkegeszseg/kisebbseg 

http://www.romaweb.hu/romaweb/index.jsp?p=szociologia&pid=146 

http://www.socio.mta.hu/site/index.php?id=71 
 

http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/alkegeszseg/kisebbseg/index-kisebbseg.htm
http://www.se-etk.hu/
http://www.nemzetpolitika.gov.hu/
http://www.delphoi.hu/
http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/alkegeszseg/kisebbseg
http://www.romaweb.hu/romaweb/index.jsp?p=szociologia&pid=146
http://www.socio.mta.hu/site/index.php?id=71
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VI.  LÉPÉSEK A KISEBBSÉGEK ÉS MIGRÁNSOK EGÉSZSÉGI 

ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT  

(A MIGRÁNS ÉS KISEBBSÉGI CSOPORTOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT ÉS 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK, 

PROGRAMOK) 

 

 

Nagy Éva 

 

 

1. KISEBBSÉGKUTATÁSSAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, 

KUTATÓINTÉZETEK, SZERVEZETEK 

 

A magyarországi kisebbségtudomány intézményi újjászerveződése, intézményesülése 

az 1990-es évek elején indult el, amely egyfelől szorosan kapcsolódott olyan egyetemi, 

főiskolai bázisintézményekhez, amelyek helyenként képzési profiljukba is beillesztették 

a kisebbségekhez és nemzetközi vándorláshoz kötődő probléma-területeket, másfelől 

létrejöttek olyan társadalomtudományi műhelyek, amelyek kimondottan 

kisebbségkutatással foglalkoztak. Mindezek mellett számos múzeumi és könyvtári 

kisebbségi kutatóműhely is működik. Az így kibontakozó diskurzusnak számos, ekkor 

útjára induló társadalomtudományi és kisebbségkutatási szakfolyóirat is helyet adott. 

(Demeter Zayzon, 1998)  

 

Néhány a felsőoktatási és múzeumi kutatóműhelyek közül: 

 

CORVINUS- Szociológia és Társadalompolitika Intézet 

Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Tanszék 

Debreceni Egyeztem, Néprajzi Tanszék 

ELTE, germanisztika Intézet 

ELTE Szlavisztika Intézet  

ELTE Társadalomtudományi Kar, Kulturális Antropológia Szakcsoport 

ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Intézet,  

ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék  

Miskolci Egyetem, BTK, Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet 

Miskolci Egyetem, BTK, Szociológia Intézet 

PTE, BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia- és Neveléstudományi Tanszék 

SZTE Román Nemzetiségi Tanszék  

SZTE, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék 

SZTE, Szociológia Tanszék 

Semmelweis Egyetem, Magatartáskutató Intézet 

 

Nemzetiségi bázismúzeumok és tájházak 

Néprajzi Múzeum 

 

Mindezek mellett a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi intézeteiben 

régóta folynak kisebbségi, etnikai tárgyú kutatások. 

 

MTA Néprajzi Kutatóintézet 

MTA Nyelvtudományi Kutatóintézet 
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MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont 

MTA Szociológiai Kutatóintézet 

MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

MTA Kisebbségkutató Intézet Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont 

MTA Regionális Kutatások Központja 

MTA Történettudományi Intézet 

 

Kisebbségkutató intézetek: 

 

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 

Politikatörténeti Intézet 

Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézetében 

KSH Népességtudományi Kutató Intézet 

 

Tudományos egyesületek: 

 

Kurt Lewin Alapítvány 

Anthropolis Egyesület 

 

Önszerveződő kisebbségi kutatóintézetek és műhelyek: 

 

A rendszerváltás után létrejöttek olyan nemzetiségi kutatóintézetek, munkacsoportok is, 

amelyek alapítói között nemzetiségi értelmiségieket találunk, céljuk pedig közösségeik 

jelenlegi helyzetének, történelmének, hagyományainak elemzése, bemutatása. 

 

Bulgarisztikai Intézetet 

Horvát Tudományos Kutatók Egyesülete 

Magyarországi Ruszinok Kutatóintézete 

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 

Romológiai Kutatóintézet 

Szerb Intézet 

 

Kisebbségkutatást folytató for-profit szervezetek 

DELPHOI Consulting 

KROLIFY Vélemény- és szervezetkutató Intézet 

 

Az akadémiai és a civil szférához sorolt intézmények többsége – profiljától függően – 

elsősorban arra törekszik, hogy az egyes kisebbségi és migráns közösségek kulturális 

kötődéséről, társadalmi integrációjáról, politikai érdekérvényesítéséről, történetéről 

adjon képet. A kisebbségi közösségek és migráns csoportok egészségi állapotának 

közvetlen feltárásával egyik műhely sem foglalkozik célzottan, bár a Semmelweis 

Egyetem Magatartástudományi Intézete, a KSH-NKI és a Kurt Lewin Alapítvány által 

folytatott kutatások egy része a társadalmi integráció, a mentális egészség 

problémakörét vizsgálva közvetve mégis hozzájárul az érintett csoportok helyzetének 

pontosabb feltárásához.  

A for-profit szereplők közül a DELPHOI Consulting többek között célzottan 

foglalkozik a Magyarországon élő romák egészségi állapotának részletes bemutatásával, 

amely az egészségstátuszt meghatározó szociokulturális tényezők elemzésén túl 

hangsúlyt fektet az egészségügyben dolgozó szakemberek cigány emberekkel szembeni 

attitűdjének megismerésére is. Meghatározásuk szerint fő küldetésük a roma népesség 
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helyzetét feltáró kutatóprogramok folytatása mellett fejlesztést célzó programok 

kidolgozása is. 

 

 

2. MIGRÁNSOK ÉS KISEBBSÉGEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁVAL, 

TÁRSADALMI, EGÉSZSÉGÜGYI  INTEGRÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ 

SZERVEZETEK 

 

2.1. A magyar társadalom egészségi állapotának alakulását bemutató, az egészségi 

állapotban megmutatkozó egyenlőtlenségek méréséhez hozzájáruló szervezetek, 

intézmények 

 

Az itt bemutatott intézmények, szervezetek nem célzottan foglalkoznak a 

Magyarországon élő kisebbségek és migráns csoportok egészségi állapotának 

bemutatásával, mérésével, ugyanakkor adatgyűjtéseik, kutatómunkájuk során készítenek 

ehhez a területhez közvetve vagy közvetlenül kötődő tanulmányokat, jelentéseket. Így 

például a magyar társadalom egészségi állapotban megmutatkozó egyenlőtlenségek 

vizsgálata, illetve az egészségügyi ellátórendszerhez, vagy a szociális ellátórendszerhez 

való hozzáférés egyenlőtlenségeinek bemutatása magában foglalhatja a kisebbségi 

közösségek egészségügyi helyzetének feltérképezését is, noha etnikai jellegű 

adatgyűjtést nem folytat egyik felsorolt intézmény sem. 

 

2.1.1 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 

http://www.eski.hu/index.html 

 

A  módszertani kutatóintézet egészségpolitikai stratégiák kialakításához és a döntés-

előkészítéshez kapcsolódóan egészségügyi informatika, információpolitika, 

egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi rendszertudományok, technológia értékelés 

és támogatáspolitika területeken tevékenykedik.  

Tevékenységei között többek között megtalálható az egészségpolitika legfontosabb 

kérdéseit feldolgozó, nemzetközi kitekintést tartalmazó tanulmányok készítése és az 

egészségügy szereplőinek tájékoztatása. Feladatuk emellett a magyarországi 

egészségügyi szakirodalom feldolgozása, az ehhez kötődő szakkönyvtári szolgáltatások 

biztosítása, valamint egészségügyi információk gyűjtése és szolgáltatása, a magyar 

egészségügy alapvető adatainak bemutatása.   

A kutatóintézet működteti az Internetes Egészségügyi Adattárat (IMEA), amely a 

magyarországi egészségügyre vonatkozó adatok többszempontú lekérdezését, további 

feldolgozását teszi lehetővé. Jelenlegi állapotában azokat az adatokat tartalmazza, 

amelyeket az ESKI valamilyen feladatához kötődően összegyűjtött (pl. nemzetközi 

jelentések, a Regionális Egészségügyi Adattár adatai) vagy valamilyen program illetve 

megállapodás alapján más intézménytől internetes közzététel céljából megkap (Magyar 

Egészségadattár, amely az Országos Epidemiológiai Központ által publikált adatokat 

tartalmazza). 

 

2.1.2 EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. 

 

Küldetése szerint egészségmonitorozási feladatokat ellátó szervezet, amely így kíván 

hozzájárulni az egészségre vonatkozó magyarországi adatgyűjtéshez, ezek 

értelmezéséhez és a döntésekben való alkalmazásához. A kutatások eredményei 

nemcsak az egészségüggyel és az egészségi állapottal kapcsolatos hatékonyabb 

http://www.eski.hu/index.html
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döntéshozást segítik elő, hanem a kapcsolódó szakterületek, az egészségipar fejlődését, 

illetve az egészségügyi ellátórendszer átalakítását is előremozdítja. Mindehhez, 

valamint a források eredményesebb feltáráshoz igyekszik erősíteni a piaci, civil és 

közszereplőkkel való összefogást is.  

 

Fő kutatási területek: 

 

- Egészségegyenlőtlenségek – az egészséget jelentősen befolyásoló társadalmi-

gazdasági tényezők elemzése; hátrányos helyzetű csoportok szükségletei. 

- Egészségfelmérések 

 

Projektek 

Egészség-egyenlőtlenségek Magyarországon 

http://www.egeszsegmonitor.hu/dok/Egeszseg-

egyenlotlensegek%20Magyarorszagon.pdf  

 

2008. szeptemberében fejeződött be az a kutatás, amelyet az EgészségMonitor az 

Egészségbiztosítási Felügyelet megbízásából készített el az egészségi állapotban 

megmutatkozó térségi, társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségekről.  

A kutatás folytatásaként 2009-ben sor kerül az egészségügyi ellátási igénybevételben 

mutatkozó egyenlőtlenségek elemzésére, amely a korábbi kutatásban becsült 

lakóhelyhez kötődő szükségleteket is figyelembe veszi.  

 

 

2.2. A kisebbségi és bevándorló közösségek egészségi állapot javítását célzó programok, 

pályázatok 

 

2.2.1  Roma emberek egészségi állapotának javítását célzó programok, pályázatok 

 

a.) Soros Alapítvány –Roma Egészségügyi és Rehabilitációs Program 1993-2003 

http://romaprogramok.soros.hu/index.php?id=30 

 „A program az elszegényedett térségek településein, telepszerű elkülönültségben (utca, 

sor, telep) élő roma népesség egészségügyi ellátásának, közegészségügyi helyzetének és 

lakókörnyezeti viszonyainak javítását célozta meg. Előnyben részesültek az olyan 

pályázati programok, melyek nem az elkülönítést fenntartó és erősítő, hanem a roma és 

nem roma népesség együttműködését is előmozdító elképzeléseket tartalmazták. 

 

A Soros Alapítvány a program keretében olyan pályázatokat támogatott, amelyek: 

1. egy-egy kistérség településeinek összefogásával, megfelelő szakemberek, oktatási 

intézmények, munkaügyi központok stb. bevonásával a térségben élő roma és nem roma 

fiatalok számára képzettségüknek megfelelő rendszeres alkalmazást biztosítanak a 

szociális és egészségügyi ellátás keretein belül – akár közhasznú foglalkoztatás 

formájában is. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a telepszerűen 

elkülönült roma népesség fiataljai közül választották ki a kiképzendő fiatalokat. 

Programok az esélyegyenlőségért 

 

2. A telepszerű (utca, sor telep) elkülönültségben élő roma népességen belül olyan 

egészségügyi bázisokat hoz létre, amelyek alkalmasak elsősegélynyújtásra, 

http://www.egeszsegmonitor.hu/dok/Egeszseg-egyenlotlensegek%20Magyarorszagon.pdf
http://www.egeszsegmonitor.hu/dok/Egeszseg-egyenlotlensegek%20Magyarorszagon.pdf
http://romaprogramok.soros.hu/index.php?id=30
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egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartásra, telepeken élő közegészségügyi, 

betegségmegelőző, illetve gyors betegségelhárító tevékenységre és gyógyító-megelőző-

felvilágosító munkára. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a különböző 

intézményeket, szervezeteket összefogják, koordinálják az egészségügyi állomások 

létrehozásában, segítik és szakmailag irányítják az adott állomások tagjait, illetve a 

velük folyamatosan kapcsolatot tartó egészségügyi intézmények képviselőit, és a roma 

közösségek keretein belül végzik gyógyító-megelőző-felvilágosító munkájukat. Előnyt 

élveztek azok, akik a bázisok létrehozásának programjában konkrétan jelölték meg azon 

személyeket, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, ilyen irányú átképzési 

programon részt vettek, jelenleg is a szociális-egészségügyi ellátási rendszeren belül 

dolgoznak vagy megfelelő szakmai segítség mellett alkalmasak a fenti célok 

megvalósítására. Előnyben részesültek továbbá azok a pályázók, akik a létrehozandó 

bázisok roma munkatársait folyamatosan foglalkoztatják, illetve a telepszerű 

körülmények közötti tevékenységen túl bevonják és foglalkoztatják őket az 

egészségügyi-szociális intézményeken belüli hasonló jellegű tevékenységbe. 

  

3. A telepszerű elkülönültségben élők lakókörnyezeti viszonyainak javítására, 

tereprendezésére, higiénikus viszonyainak javítására, játszóterek kialakítására, 

folyamatos tereprendezésre és karbantartására lehetett pályázni. Előnyben részesültek az 

olyan közhasznú vagy egyéb foglalkoztatásban megvalósuló infrastrukturális (utak, 

ivóvíz, csatorna) fejlesztési munkák, melyek oldják és kiegyenlítik az adott településen 

belüli infrastrukturális különbségeket – különös tekintettel a telepszerű elkülönülésből 

adódó hátrányokra." 

 

 

b.) "Telepeken élők lakhatási, munkaerő-piaci és szociális integrációs programja"- 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

 

A program elemei ma is megtalálhatók a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány meghívásos pályázatában, mely 2007 

augusztus 1-én került kiírásra. A pályázat keretében megvalósult projektek 2009. 

júliusában zárulnak.  A pályázat legfontosabb célja a szegregált lakókörnyezet 

megszüntetése, a legszegényebb emberek területi koncentrációjának csökkentése, illetve 

a telepen és telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségének javítása. 

 

c.)  Roma Integráció Évtizede Program stratégiai tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. 

évekre vonatkozó kormányzati intézkedési terv  

 

A stratégiai terv az oktatás, a foglalkoztatás, vállalkozásfejlesztés, területfejlesztés, 

lakhatás, az egyenlő bánásmód, a kultúra, média, sport és egészség területét érintő 

fejlesztési feladatokat tartalmaz. Az egészségügyi célkitűzések között szerepel mobil 

szűrőállomások működtetése a leghátrányosabb helyzetű települések elérésre, különösen 

a szegregált lakókörnyezetben élőkre koncentrálva; segíteni kívánják kistérségi 

települési egészségtervek kidolgozását, életminőség-javító, egészségfejlesztő 

programok fenntartását, kidolgozását, egészségmegőrző kompetencia fejlesztését a 

hátrányos helyzetű területeken, 0-7 éves kisgyermekek egészségi állapotának felmérését 

segítő eszközök, módszerek kidolgozását (pl.: szülői felvilágosítás). Továbbá 

támogatják a romák egészségügyi szakmákban való nagyobb arányú megjelenését, roma 

származású egészségügyi szakemberek képzését, roma vezetők, véleményformálók 
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bevonását az országos prevenciós kampányokba, és a járóbeteg és szakellátó központok 

hálózatának jobb kiépítését.  

 

2.2.2. A roma nők egészségének javítását célul kitűző szervezetek és programjaik 

 

a. Közéleti Roma Nők Egyesülete 

http://www.prostitucio.hu/romanok.htm 

 

Az egyesület működteti a Roma információs- jogvédő és vállalkozásfejlesztési irodát, 

melynek tevékenysége közé tartozik nők és gyermekek elleni erőszak esetén a jogi 

segítségnyújtás: fellépni a prostitúcióra való kényszerítés, munkahelyi szexuális 

zaklatás, családon belüli erőszak vagy pedofília ellen. Az egyesület programja közé 

tartozik az IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) Magyarországon rendezett 

prostitúció- és emberkereskedelem ellenes kampányának folytatásaként a megelőző 

felvilágosítás. Az egyesület munkatársai nyári táborok és iskolalátogatás keretében 

tartanak felvilágosító foglalkozásokat és beszélgetéseket fiataloknak. Ehhez 

kapcsolódnak rendszeres bűnmegelőzési kurzusok is. 

 

2.2.3. Migránsok egészségi állapotát és társadalmi integrációját segítő szervezetek és 

programjaik 

 

a.) Cordelia Alapítvány  

http://www.cordelia.hu/index.html 

 

Az alapítvány 1996-ban azzal a céllal jött létre, hogy pszichiátriai és pszicho-szociális 

segítséget nyújtson olyan Magyarországra érkező menekülteknek, akik kínzást, 

bántalmazást, erőszakot éltek át, vagy szervezett erőszak áldozataivá váltak. Az 

alapítvány munkatársai (pszichológusok, pszichiáterek, szociális segítők, terapeuták, 

tolmácsok) az egyéni és csoportos terápiás foglalkozásokon túl rehabilitációs és 

integrációs feladatokat is ellát (munka-, lakásügy, egészségügy, oktatás területén). 

 

Egészségi állapot javítását támogató projektek: 

2009. Norvég Civil Támogatási Alap NCTA: Intenzív Pszicho-szociális Rehabilitációs 

Egység a traumatizált menekültek integrációs esélyeinek javításáért. 

2008. A PTSD-s betegek gyógyításáért a menekültügyi ellátásban 

2007. Európai Menekültügyi Alap EMA: Bántalmazást, kínzást átélt, PTSD szindrómás 

menedékkérők, elismert menekültek, befogadottak életminőségének javítása 2005-2007 

 

 

3. FOLYÓIRATOK 

 

- Esély – társadalom- és szociálpolitikai folyóirat 

- Kisebbségkutatás – a hazai és a nemzetközi kisebbségkutatási szakirodalomban 

tallóz 

- Demográfia  

- Társadalomkutatás  

- Replika 

http://www.prostitucio.hu/romanok.htm
http://www.cordelia.hu/index.html
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- Regio 

- Szociológiai Szemle 

- Mentálhigiéné és pszichoszomatika 

- Addiktológia 

 

 

4. KÉPZÉSEK 

 

4.1.DemNet (Demokratikus Jogok fejlesztéséért Alapítvány) - PreQual Steps (A migráns 

nők interkulturális  szakképzésének európai dimenziói az egészségügyi- és ápolási 

szektorba való belépéshez.) 

http://www.demnet.org.hu/ 

 

A projekt célja, hogy migráns nők elhelyezkedjenek a formális munkaerő-piacon az 

egészségügyi és ápolási szektorban egyfajta előkészítő (prekvalifikációs) képzés 

segítségével. 

 

4.2. Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 

http://www.menedek.hu/ 

 

Az egyesület a Magyarországon élő, és itt maradni szándékozó menekültek és más – 

szociálisan rászoruló – bevándorlók társadalmi beilleszkedésével foglalkozik. 

Céljaik többek között: 

- Magyarországon tartózkodó menekültek társadalmi integrációját segítő szociális, 

információs és mentálhigiénés programok szervezése, koordinálása.  

- Képzési programok lebonyolítása. 

Az egészségi állapot javításához, társadalmi integráció elősegítéséhez kötődő képzési 

projektek:  

- Bevándorlókkal foglalkozó szakemberek képzése 

- „Egyedül nem megy” és „Segítség!” program, amely a menekültek és 

oltalmazottak társadalmi beilleszkedését, önállóvá válását célozza meg, s az 

ehhez szükséges, szociális, anyagi, pszichológiai, munkerő-piaci tanácsadást és 

hátteret igyekeznek biztosítani.  

 
Fontosabb források: 

 

Demeter Zayzon Mária: A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon (Történeti 

előzmények és mai helyzetkép). In Regio, 1998. 9/4. 
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