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A tudományos probléma megfogalmazása 

 

A Magyar Honvédség a hagyományos típusú országvédelmi feladatok mellett kiemelt fontos-
ságú feladatként kezeli a nemzetközi béketeremtői s békefenntartói feladatokban való részvételt. 

Az új évezred egészségmegőrzésre és betegségmegelőzésre összpontosító egészségpoliti-
kája nemcsak a népegészségügy programjainak, hanem a honvédegészségügy korszerűsítésé-
nek alapját is képezi.  Az különböző műveletek során, többnemzetiségű haderő struktúrákban 
kell megteremteni és fenntartani a béke ellátás színvonalához a lehető legközelebb álló egész-
ségügyi biztosítást.  

Az egészségügyi felderítés, a katonai és egészségügyi információk elemzése és értékelése ha-
tározza meg a preventív egészségügynek, mint a katonagészségügy tartóelemének a minőségét.  

A prevenció, egészségfejlesztés minél eredményesebb végrehajtása igényli, hogy a mun-
kaegészségügyi szakterület összetétele és tevékenysége multidiszciplináris legyen (foglalko-
zás-egészségügyi szakorvos, munkahigiénikus, biztonsági szakember, ergonómus, pszicholó-
gus, toxikológus, nemzetgazdasági ágazat szakemberei).  

A munkaegészségügy az a tevékenység, mely közreműködik a biztonságos és egészséges 
munkakörnyezet létrehozásában és fenntartásában, elősegíti az optimális testi és szellemi képes-
ség megőrzését a munkában, a munkának a dolgozók képességeihez, testi és szellemi állapotá-
hoz való adaptálásánál, továbbá a munkakörnyezeti kockázati tényezők figyelembevételével 
arra törekszik, hogy a munkavállalók számára az optimális igénybevételt tartósan biztosítsa.  

A Magyar Honvédségben a prevenciós egészségügyi intézkedéseket olyan szakemberek 
hozzák meg, akik hazai és külföldi polgári és katonai szakképzésben részesültek, és a béketá-
mogató műveletek aktív résztvevőjeként is szakmai tapasztalatokat szereztek. A munkavégzés 
során nagy valószínűséggel képesek arra, hogy felismerjék és azonosítsák a terep, a klíma, a 
különleges környezeti és foglalkozási ártalmak jelentette kockázatokat és veszélyeket. A te-
vékenységük kiterjed a közegészségügy, járványügy, munka-, és sugáregészségügy, valamint 
a környezet-egészségügy különböző szakmai területeire.  

A hatékony munka előfeltételei a széles körű adat-, és információgyűjtés, statisztikai 
elemzés – egészségmonitorozás, valamint a jól felszerelt, a kor szakmai színvonalának megfe-
lelő műszerezettséggel rendelkező, a minőségbiztosítási követelményrendszerben magas szin-
ten teljesítő szaklaboratóriumok. A parancsnok tájékoztatása a döntés-előkészítés során, a 
veszélyeztető és korlátozó átfogó egészségügyi kockázatokról és veszélyekről nagyban előse-
gíti az állomány egészségkárosodásának megelőzését.   

Magyarország csatlakozása az Észak–atlanti Szövetséghez szükségessé teszi az ott elfoga-
dott normák (STANAG) betartásával, hogy a Szövetség egészségügyi rendszerében egyen-
rangú félként vehessünk részt. Kutatásaim során nem hagyhattam figyelmen kívül, hogy a 
NATO és a hazai hadvezetés részéről is megfogalmazódott az igény arra, hogy a nemzeti sajá-
tosságok megtartása mellett a Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálata képes legyen egy 
egységes, szakmailag magas színvonalú rendszerbe való integrációra. Az igény által megte-
remtett lehetőséggel élve állapítottam meg kutatómunkám céljait, határoztam meg a módsze-
reket, hajtottam végre a kijelölt gyakorlati lépéseket, majd vontam le a következtetéseket.  

 



A szakterület kutatása folyamán  
az alábbi kérdésköröket kívánom kiemelten tanulmányozni 

 A speciálisnak nevezhető katonai munkakörnyezetben a kockázatbecslés, felisme-
rés, értékelés és a szabályozás egységének vizsgálata. 

 Az ember és környezete, illetve munkakörnyezetének vizsgálata – amelyben a 
honvédség, mint „veszélyes üzem” szerepel. 

 A munkával, a munkakörnyezettel, vagyis a foglalkozással összefüggő egészség-
ügyi surveillance lehetőségei. 

 A megállapított kockázat ismeretében a megelőzés és egészségmegőrzés alternatí-
váinak a kidolgozása, a hatékonyság növelésének lehetőségei a Magyar Honvéd-
ségben. 

 A munkaegészségügy fő tevékenységi köreinek vizsgálata rendkívüli helyzetre va-
ló felkészülésben, illetve rendkívüli helyzetben.  

 A felkészülés-kiképzés időszak összefüggéseinek elemzése munkaegészségügyi 
szempontból. 

Kutatási célkitűzések 

Az elmúlt évek szakmai tapasztalatai alapján megállapítható, hogy hatékony, a hon-
védegészségügy és a MH más területei számára is hasznos munkaegészségügy csak abban 
az esetben képes a korszerű elvárásoknak megfelelő egészségmegőrző feladatát teljesíteni, 
ha jól integrálódik mind az egészségügy, mind a katonai feladat-végrehajtás rendszerébe 
és szervezeteibe.  

 A munkaegészségügy kialakulásának és fejlődésének, változásainak állomásai ha-
zánkban és külföldön. 

 Az Európai Unió, Magyarország és a NATO, valamint az USA hadseregének adott 
szakterületet érintő jogszabályainak, szabványainak áttekintése, tanulmányozása. 

 A honvédegészségügyben zajló munkaegészségügyi tevékenységet elemezése és 
értékelése. Cél a veszélyes kóroki tényezőknek kitett személyi állomány nyomon 
követése, a lehetséges beavatkozási pontok feltérképezése a hazai felkészülési és 
kiképzési időszak és a béketámogató műveletek során. 

 A katonai feladat-végrehajtás különböző fázisainak vizsgálata, elemzése, értékelé-
se munkaegészségügyi szempontból.  

 A (had)műveleti területen alkalmazható szakmai szabályok és elvek összegzése a 
NATO és USA tapasztalatok és szakanyagok alapján. 

 A NATO és EU követelményeknek megfelelő, azonban a hazai szakmai eredmé-
nyeket, sajátosságokat megőrző komplex program kidolgozása (had)műveleti terü-
letre, mely alkalmas a kockázatok előzetes azonosítására (egészségügyi felderítés), 
valamint a helyszínen, a különböző kockázati tényezőkre vonatkozóan azonosítási 
pontokat ad a becsléshez, elemzéshez, a kockázatcsökkentéséhez, vagy kiküszöbö-
léséhez, bemutatva a fejlesztés különböző fokozatait és helyszíneit, összegezve a 
tapasztalatokat. 



 Javaslatokat tétele a megváltozott igényekhez alkalmazkodó, korszerű munka-
egészségügyi rendszer kialakításához. 

 A hatékony, magas szakmai színvonalú munka fejlesztési lehetőségeinek a megha-
tározása. 

Kutatás módszerek 

A kitűzött kutatási céljaim megvalósítása érdekében a következő kutatási módszereket al-
kalmaztam: 

 A hazai és nemzetközi szakirodalmat több kutatóhelyen, a lehető legszélesebb körben 
igyekeztem nyomon követni és feldolgozni. A történelmi tényeket és történéseket – 
beleértve napjaink aktualitásait is – elemeztem retrospektív módszerek alkalmazásá-
val. 

 Törekedtem a vizsgált szakterület vonatkozásában széleskörű adatgyűjtésre, majd az 
adatok feldolgozására, elemzésére. 

 Fontosnak tartottam az érvényben lévő Európai Uniós, hazai polgári szabályozók és 
szakmai anyagok, valamint NATO és USA szabványok, ajánlások, módszertani útmu-
tatók, jegyzetek és tanulmányok megismerését. 

 A Magyar Honvédség, a NATO és egyéb bilaterális kapcsolatok révén megismert, az 
egészségügyi szolgálatok működését, szervezetét, szerkezetét érintő tanulmányok, elő-
írások, szabályzók, doktrínák tanulmányozásával, elemzésével a megfelelő következe-
téseket levontam.  

 Külföldi útjaim, szakmai kapcsolataim, valamint a külföldi missziók során szerzett 
nemzetközi, illetve hazai tapasztalataimat igyekeztem sokrétűen felhasználni. 

 A kutatási területemmel kapcsolatos szakmai elképzeléseimet, kutatási részeredmé-
nyeimet publikációk, tanulmányok formájában, pályázatok, tudományos-szakmai kon-
ferenciák keretében, széles katonai és polgári szakmai közeg előtt ismertettem, annak 
megvitatását biztosítottam.  

 A téma kidolgozása és kutatása során az általános kutatási módszerek közül az analí-
zist, a szintézist, az indukciót és a dedukciót választottam. A hadtudomány specifikus 
vizsgálati módszerei közül a történeti eljárást alkalmaztam. 

 Összegzett következtetések levonása mellett javaslatokat tettem a fejlesztés további 
irányvonalaira, ajánlásokat fogalmaztam meg. 

Kutatásaimat nem fejeztem be, a kutatási eredményeimet a későbbiekben a szakterületen 
beépülő fejlesztésekkel felmerülő feladatok függvényében, a konkrét kialakítás menetében 
kívánom tovább folytatni. 

Analizálásomat a kutatási célokban megfogalmazott felosztás szerint végeztem. A hazai 
és külföldi polgári szakmai, valamint a NATO és USA szakanyagok áttekintése után elemez-
tem a honvédegészségügy adott szakterületének jelenlegi helyzetét.  Bemutattam és elemez-
tem az elképzelésem szerint, a különböző külföldi missziók számára kidolgozott munkaegész-
ségügyi programok fejlesztésének állomásait. Javaslatokat és ajánlásokat tettem a fejlesztés 
lehetséges irányvonalaira.  

 



Az elvégzett vizsgálat tömör leírása fejezetenként 

Az első fejezetben áttekintem a munkaegészségügy kialakulását, majd áttekintem az Eu-
rópai Unióban, Magyarországon és a Magyar Honvédségben a szakterület változásait, fejlődé-
sét, időrendben.  

A második fejezetben a szakmai háttérinformációk közlése után, saját tapasztalataimra 
támaszkodva készítek helyzetelemzést a katonai munkaegészségügyről, mind a felkészülés 
mind a végrehajtás időszakában. 

A harmadik fejezetben, kronológiai sorrendben foglalom össze, hogy 1996 óta, aktív 
közreműködésemmel a különböző külföldi szerepvállalások során hogyan alakult folyamato-
san a munkaegészségügyi biztosítás, alkalmazkodva a változó igényekhez, alkalmazva a kor-
szerű hatékony eszközöket, módszereket. 

A negyedik fejezetben széleskörű polgári és katonai szakirodalmi kutatás, valamint 
szakmai kapcsolataim, és a külföldi missziók során szerzett nemzetközi, illetve hazai tapaszta-
lataim alapján teszem meg javaslataimat a fejlesztés irányvonalaira vonatkozóan. 

Az utolsó fejezetben az első négy fejezet alapján felvetett hipotéziseket összegzem és ál-
lapítom meg kutatómunkám eredményeit. 

Az értekezéssel kapcsolatos alapkutatásokat 2004. január hónapban, a kiegészítő kutatá-
sokat 2005. december végén fejeztem be. 

  
Összegzett következtetések 

 
Disszertációmban a munkaegészségügy helyzetelemzését végeztem el. Saját gyakorlati 

tapasztalataim alapján összefoglalóan bemutattam a szakterület ki- és átalakulását az ezred-
fordulón.  

A nemzetközi munkaegészségügy történeti áttekintése után összefoglaltam a magyarországi 
(katonai és polgári) szakmai fejlődés főbb lépcsőfokait is.  

Összegyűjtöttem, elemeztem és értékeltem az Európai Unió, a NATO és az USA katonai egész-
ségügyi szakirodalmának munkaegészségügyi vetületeit. Disszertációmban elvégeztem a honvéd-
egészségügy munkaegészségügyi vetületeinek részletekbe menő, kritikai elemeket sem mellőző 
vizsgálatát, elemzését. Az elemzést értékelés követte és megfogalmaztam következtetéseimet, javas-
lataimat a felkészülési időszakra vonatkozóan. Külföldi és hazai, polgári és katonai szakmai anya-
gok alapján, kiemelt figyelmet fordítva a NATO doktrínákra és szabványokra, rendeltem hozzá a 
preventív medicina feladatait a béketámogató műveletek különböző szakaszaihoz. A szakterület 
szabályozói, szakirodalma, tudományos kutatási eredményei, valamint saját tapasztalataim alapján 
készítettem el, munkatársaim közreműködésével, egy minősített időszakban alkalmazható munka-
egészségügyi programot. 

Személyes műveleti területen szerzett tapasztalataim alapján elemezhettem és értékel-
hettem az első, rendszerváltás után átalakuló, NATO misszióban aktívan részt vállaló Ma-
gyar Honvédség külföldi szerepvállalásainak nagyobb súlypontú vállalkozásait. A szerzett 
tapasztalatok, a felmerülő munkaegészségügyi igények, valamint a polgári és katonai szak-
mai változások következtében, vezetésemmel egy munkacsoport kidolgozott egy új, haté-
kony környezet és munkaegészségügyi programot, mely alkalmas a béketámogató művele-
tek során a veszélyek azonosítására, elemzésére, a kezelésére pedig javaslatokat dolgoz ki. 



A tanulmány nemzetközi sikere eredményezte, hogy a protokoll részét képező elektromág-
neses sugárzás kockázatanalízise felkeltette a NAMSA érdeklődését, és a telepített NATO 
lokátorok kockázatanalízisének elkészítésére kiírt pályázatot elnyertük, és a munkacsoport 
a feladatot sikeresen végre is hajtotta.  

Az évek során gyűjtött tapasztalatok, valamint az eddigi közvetett és közvetlen megerő-
sítő szakmai visszajelzések alapján tettem javaslatot a munkaegészségügy szervezeti eleme-
inek átalakítására, a műszerpark és a vizsgálati módszerek fejlesztésére. Szakmai irányítá-
sommal kidolgoztunk egy komplex munkaegészségügyi protokollt, mely alkalmas a helyi 
viszonyokra történő adaptálás után a béketámogató műveletekben résztvevő katonai egysé-
gek vonatkozásában az előzetes, majd követéses kockázatanalízisre. A protokoll tartalmazza 
a kockázatanalízis egyes lépéseire vonatkozó módszertani útmutatókat, a műszeres mérések, 
mintavételezések pontos leírását, az érintett állomány felkészítését a kockázati tényezőkre 
(előadás és emlékeztető kártyák), az ellenőrzéshez segédanyagokat, az egészségügyi szakál-
lomány részére. 

Kutatásaim során a törekvéseim egyik fő vonalát képviselte a fejlesztés lehetséges mó-
dozatainak felkutatása, melyek biztosíthatják a munkaegészségügyi tevékenység színvona-
lának folyamatos emelését, a hatékonyabb munka végzését, melyek eredménye a foglalko-
zási balesetek és sérülések számának csökkenése lehet.  

A szakterületem egyik legsürgetőbb területe a veszélyes anyagok kezelése. A vegyi 
anyagok okozta kockázatok csökkentése komoly kihívás. Dolgozatomban megfogalmaztam 
a hazai kémiai biztonsági program és a NATO ajánlások alapján a katonai kémiai bizton-
sági alapkövetelményeket a Magyar Honvédségben. Kiemeltem a minőségbiztosítás fontos-
ságát a szakterületen, ismertettem a minőségbiztosítás feladatait és felismerve a megfelelő-
ségi rendszer jelentőségét hadműveleti területen, javasoltam a minőségügyi rendszer kiter-
jesztését. 

Felismertem az informatika jelentőségét és lehetőségeit az adott szakterületet illetően, 
ismertettem az új korszak, új találmányát – az eEgészség programot. 

Konkrét javaslatokkal éltem az egészségfejlesztés területén, azon kívül indokoltam a 
hatástanulmányok és egészséghatás vizsgálatok elvégzésének preferálását a Magyar Hon-
védségben.  

Megfogalmaztam a kutatás-fejlesztés és az oktatás további főbb irányvonalait az álta-
lam szükségesnek ítélt területeken. 

Új tudományos eredmények 

1) A hazai polgári és katonai, továbbá a NATO munkaegészségügyi és szakmai 
anyagainak összehasonlító értékelése alapján elsőként határoztam meg a preven-
tív medicina komplex feladatrendszerét a béketámogató műveletek felkészülési 
időszakára, és a további szakaszaira egyaránt. 

2) Kifejlesztettem egy új munkaegészségügyi programot, mely gyakorlati bevezetés-
re került, és a tapasztalatokat összegző, a NATO felkérésére készített értékelő ta-
nulmányom szakmai tartalmát nemzetközi felhasználásra alkalmasnak minősítet-
ték. 



3) A kutatási eredményeim alapján készített elektromágneses sugárzás kockázatana-
lízis program meghatározó részét képezi a napjainkban telepítésre kerülő NATO 
3D lokátorok kockázatanalízisének.  

4) Saját, a külföldi missziókban szerzett tapasztalataim, valamint a kapcsolódó kuta-
tási eredményeim alapján kifejlesztettem egy komplex munkaegészségügyi pro-
tokollt, mely a helyi viszonyokra történő adaptálás után alkalmas a béketámogató 
műveletekben részt-vevő katonai egységek személyi állományának az előzetes, 
majd a követéses kockázatanalízisére.  

5) Elsőként fogalmaztam meg a honvéd munkaegészségügy fejlesztésének a lehetsé-
ges új irányvonalait, amelyek megvalósulása lehetővé teszi a professzionális ma-
gyar haderőnek, a szakterületet érintő integrációját, mind az európai szabvá-
nyoknak megfelelő polgári, mind a NATO egészségügyi rendszerébe 

Az értekezés gyakorlati felhasználhatósága, ajánlások 

1.) Az értekezés anyaga felhasználható a katonaegészségügyi képzések, tovább-
képzések során a munkaegészségügyi szakterület ismertetésére a mai Magyar 
Honvédségben.  

2.) Kiindulási alapját képezheti - a munkaegészségügy fejlesztése során – a szer-
vezeti átalakításoknak.  

3.) A felkészülés, illetve a béketámogató műveletek alkalmával a kockázatanalí-
zis, a parancsnok számára, a döntés-előkészítés során, a művelet sikerét is befo-
lyásoló tényező. Javaslom az értekezésemben megfogalmazottakat a parancsnoki 
továbbképzések keretei között ismertetni.  

4.) A hazai és külföldi polgári, valamint a NATO és az USA katonai szakanyagai-
nak bemutatása segítheti a határterületek és a munkaegészségügy közötti kapcso-
latok felismerését az interakció képesség erősítését.  

 

Meggyőződésem, hogy sürgős lépéseket kell tennie a szakterület összes érintett és cse-
lekvésre képes résztvevőjének az egészséget támogató környezet kialakítására. A hallatlanul 
gyors társadalmi, gazdasági, technikai és kulturális változásokkal lépést kell tartani, azokat 
időben fel kell ismerni.  

Értekezésemben a kitűzött kutatási célokat a megjelölt kutatási módszerek alkalmazásá-
val megvalósítottam. Olyan összegzett következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztam meg, 
továbbá olyan új tudományos eredményeket értem el, amelyek a honvédegészségügyön be-
lül a katonai munkaegészségügy vonatkozó területein hozzájárulhatnak a professzionális 
haderő igényeinek jobb kielégítéséhez. 
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