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A magyar halandósági mutatókban a rendszerváltást követő évek mélypontja után lassú és 

többnyire folyamatos növekedés következett be. Az elmúlt néhány évben azonban mind a 

férfi, mind pedig a női halálozási ráta stagnál. A közel két évtizedes javulás ellenére a 

születéskor várható átlagéletkor ma is a legalacsonyabbak közé tartozik Európában és a 

szomszédos, rendszerváltó országokkal összehasonlítva is csak Romániában és Ukrajnában 

regisztrálnak a magyarországinál rosszabb mutatókat (Kovács – Bálint 2018). Orosz (2017) 

elemzése szerint a magyar halandósági mutatók nemhogy nem közeledtek az európai és 

néhány visegrádi ország mutatóihoz, hanem a leszakadás tovább folytatódott az elmúlt 

években. Míg Csehország és Lengyelország csökkentette lemaradását az EU 15 átlagától, 

addig Magyarország lemaradása Bulgáriához és Romániához hasonlóan tovább növekedett. 

Magyarországot nem csak az alacsony születéskor várható élettartam különbözteti meg az 

európai országok többségétől, hanem az abban kifejeződő erőteljes társadalmi különbségek is. 

A legalacsonyabb és legmagasabb iskolai végzettségű férfiak 30 éves korban várható 

élettartama között 12,6 év a különbség, ami a második legmagasabb az EU25 országai között. 

(OECD 2018). 

A NEFI (2015) jelentése szerint a magyar lakosság egészségveszteségeiben kiemelkedő 

szerepet játszanak életmódbeli tényezők (többek között az étkezés, dohányzás, alkohol- és 

kábítószerfogyasztás, alacsony fizikai aktivitás stb.) 

2015-ben az alkohol okozta halandóság közel 90%-kal volt magasabb az EU átlagnál (Bálint 

és Elekes 2016), a krónikus májbetegségben meghaltak százezer lakosra jutó száma pedig 

ötszöröse volt az EU-15 átlagának (Nagy et al. 2013). Ugyanakkor az utóbbi években 

határozottan javuló tendencia figyelhető meg az alkoholprobléma szinte minden mutatójában 

(Kovács és Bálint 2015, Elekes 2018) Az öngyilkosság elterjedtsége európai 

összehasonlításban még mindig magas, de az öngyilkossági arányszámok tartós és jelentős 

mértékű csökkenése megkérdőjelezhetetlen (Zonda, Paksi, Véres 2013, Kovács és Bálint 

2018). Míg a 90-es években még többen úgy vélték, hogy a hagyományos egészségkárosító 

magatartásokat újak, elsősorban a kábítószerfogyasztás váltja fel, addig az utóbbi évekre 

vonatkozóan több adat is arra utal, hogy megállt a kábítószerek fogyasztásának terjedése 



(Elekes 2019, Éves jelentés 2019). A 90-es években még úgy véltük, hogy az akkori javuló 

tendenciák a politikai helyzetjavulásra, az akkor kedvezőnek vélt társadalmi-politikai 

változásokra vezethetők vissza. Ma már tudjuk, hogy ezek a változások nagyon sok terhet 

róttak a társadalomra, amely az általános lelkiállapot és mentális közérzet romlásában is 

egyértelműen megjelenik. A Hungarostudy kutatássorozat eredményei azt mutatják, hogy a 

súlyos depressziós tünetek előfordulása a 1988. évi 2,9%-ról 2013-ra 9,9%-ra nőtt, a népesség 

54%-át pedig anómiás lelkiállapot jellemez. (Kopp 2008, Susánszky és Szántó 2013.) A rossz 

lelkiállapothoz hozzájárul (vagy azzal együtt jár) a növekvő elmagányosodás, a baráti 

kapcsolatok csökkenése, a növekvő társas izoláció (Dávid és Lukács 2015, Albert és Dávid 

2016). A 2016. évi ifjúságkutatás eredményei szerint az olyan „beszédcselekvéses színterek” 

látogatásáról, ahol barátaikkal együtt lehetnek, a fiatalok csupán néhány százalék számol be 

(Székely és Szabó 2017). A „képernyős tevékenységek” terjedése nemcsak a szabadidő 

eltöltését és a baráti kapcsolatokat változtatja meg, hanem további negatív hatásokat is okoz. 

A középiskolások körében végzett kutatások szerint a kilenc és tizedikes középiskolások 

közel egyötöde tekinthető túlzott internethasználónak (Király et al. 2016). A túlzott közösségi 

média használat a középiskolás diákok 4,5%-át érinti, többségüknél kimutatható az alacsony 

önbecsülés és a depressziós tünetek nagyobb arányú előfordulása (Bányai et al. 2016). 

Amartya Sen szerint (idézi Bálint 2010) a továbbélés esélye (vagyis az általános egészségi 

állapot) az életminőség és a gazdasági sikeresség egyik legadekvátabb indikátora. A deviáns 

magatartások (és/vagy egészségkárosító magatartások) a társadalmi integrációval 

összefüggenek, annak egyfajta jelzői. Az elmúlt évtizedek ezen a területen lényeges és a 

szociológia által alig vizsgált változásokat hoztak. Léteznek ugyan kutatók, szakmai 

műhelyek, akik egy-egy területet kutatnak (elismert műhelyei vannak a halandóság, az 

egészségi állapot, az öngyilkosság, az alkohol- és kábítószerfogyasztás, a viselkedési 

addikciók, a depresszió kutatásának), e problémák változásának együttes értelmezésével, 

tágabb társadalmi kontextusba helyezésével a szakma egyelőre adós maradt. A szekció 

szervezésével az a célunk, hogy egy olyan közös szakmai gondolkodást indítsunk el, amely az 

általános társadalmi közérzetet, lelkiállapotot mérő és jelző kutatási eredményeket egymással 

összehasonlítva, egymásra reflektálva próbálja meg vizsgálni és megpróbálja más társadalmi 

folyamatok tágabb keretében értelmezni. 

A szekcióba várjuk azokat az előadókat, akik az egészségi állapot, halandóság, 

rizikómagatartások, általános lelkiállapot terén empirikus kutatásokat végeznek, magyarázatot 

keresnek az elmúlt néhány évtizedben bekövetkezett változásokra, nyitottak arra, hogy saját 



eredményeiket másokéval összehasonlítva értelmezzék, vagy akik olyan elméleti kérdésekkel 

foglalkoznak, amelyek tágabb értelmezési keretet adhatnak a változások megértéséhez. 
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