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A doha nyza s visszaszorí ta sa Magyarorsza gon a ne pege szse gügyi priorita sok 
köze  tartozik. A közelmu lt ne pege szse gügyi inte zkede sei közül a 
legjelentősebbek a dohányzás visszaszorítását célzó inte zkede sek. Az 
ege szse gügyi korma nyzatnak a doha nyza s visszaszorí ta sa t ce lzo  határozott 
szándékát jelzi többek között a nemdohányzók védelméről szóló jogszabály 
módosítása, amely megtiltja a dohányzást a zárt légterű helyiségekben, illetve a 
kiskereskedelmi árusítással kapcsolatos szabályozása (trafiktörvény) is. 
 
A jogszaba lyok kapcsa n nem csak az elo zetes, hanem az uto lagos 
hata svizsga latok elve gze se is rendkí vül fontos feladat, ugyanis í gy lehet felmérni, 
hogy a jogszabály hatályba lépését követően valóban betölti-e a kívánt célját. 
Kutatásomban a törvények hatályba lépését követő időszakot vizsgálom, 
kiemelten a társadalmi terhek alakulására fókuszálva. 
 
A társadalmi terhek becslése mellett célja a kutatási projektnek, hogy bevezessen 
a társadalmi terhek felmérését célzó korszerű, nemzetközileg is elfogadott 
módszertant Magyarországon. 
 
Nemzetközi standardok szerint a dohányzás 15 diagnózis csoportban okoz 
bizonyítottan betegségeket. A dohányzás következtében fellépő terhek 
becsléséhez e betegségekre vonatkozóan - mind hazai, mind nemzetközi szinten - 
ma r több tanulma ny is ke szült, melyekben a szake rto k elemezte k az 
ege szse gügyi ellátás igénybevételét, valamint a halálozást adott időszakra 
vonatkozo an a hozza juk kapcsolo do  költse gekkel együtt. A legfrissebb, vagyis a 
2010-es évre vonatkozó elemzés a korábbi hazai vizsgálatokhoz képest 
szélesebb körű és frissebb adatokra támaszkodott, továbbá korszerűbb 
módszertant használt a dohányzásnak tulajdoní thato  hala loza s, az ege szse gügyi 
ellátás igénybevételének és költségének, valamint az egyéb társadalmi kiadások 
becslésénél. A módszertan további finomításával és az egyes elemeinek 
bővítésével végzem a társadalmi terhek felmérését a további időszakra 
vonatkozo an. A vizsga lat kiterjed a korai hala loza snak tulajdoní thato  a llami 
,,megtakarí ta sok'' (elmaradt ege szse gügyi e s szocia lis jellegu  kifizete sek) 
felmérésére is. 
 
 


