
M
a

g
y

a
ro

rs
z

á
g

 á
tf

o
g

ó
 e

g
é

s
z

s
é

g
v

é
d

e
lm

i 
s

z
ű

rő
p

ro
g

ra
m

ja
 2

0
1

0
 –

 2
0

2
0

 –
 2

0
3

0
 /

 2
0

2
0

. 
é

v
a

d

Főiskolások, egyetemisták 2020

E g é s z s é g  K ö n y v

Központi koordináció Magyarország, Dermatron Health Service

H-2000 Szentendre, Deli Antal utca 59.

Email: info@egeszsegprogram.eu 

Web: www.egeszsegprogram.eu

® Minden jog fenntartva / All Rights Reserved

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által 003651 nyilvántartási számon szabadalmi jogvédelem alatt áll.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

2010 – 2020 – 2030



Köszöntő!
Kedves Főiskolások, Egyetemisták

Öröm számunkra, hogy már fiatal korban érdeklődést mutattok a prevenció azaz a  megelőzés iránt. 

A legfrissebb statisztikai adatok szerint a magyar lakosság átlag életkora elmarad az Európai Uniós 

átlagtól.  Hazánk dobogós helyett foglal el több népegészségügyet érintő megbetegedésben. Éppen 

ezért nagyon fontos szerepet tölt be a magyar társadalomért életre hívott Program, amely segít, hogy 

minél többen életkortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül megismerjék saját egészségi állapotuk 

alakulását és még időben felismerjék a megelőzés fontosságát. Magyarország átfogó egészségvédel-

mi szűrőprogramja segít a lakosság egészségi állapotának folyamatos megfigyelésében, az egész-

ségvédelem több dimenziós megismerésében. A Program keretében lehetőség van belépni Magyar-

ország legnagyobb mobildiagnosztikai központjába ahol a  korszerű vizsgálati eszközökkel 37 féle 

ingyenes vizsgálatot, tudtok elvégezni. A speciális szűrőkamion előtti területen látványos anatómiai 

bemutatóval, elsősegélynyújtási ismeretekkel, dietetikai tanácsadással, rendőrségi bemutatóval va-

lamint 30 életmód ponttal is találkozhattok. A 21 században már a virtuális technológiai is izgalmas 

elemeket tartalmaz számotokra.

Reméljük segíteni tudtunk és az információkat hasznosnak találtátok. 

Legyetek mindig nyitottak és érdeklődők éljetek a szűrővizsgálat adta lehetőséggel.

Szervezők, Utazás az egészség birodalmába

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030

Jelen kötet a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának hivatalos kiadványa, amely 

az Egészség Könyv 2020 / Főiskolások, Egyetemisták címet viseli. A kiadvány ingyenes formában 

kerül a főiskolások, egyetemisták részére országosan évi 75 000 példányban kiadásra.

Szerkesztők:  Dankovics Gergely Programigazgató MÁESZ 

Dr. Barna István Szakmai Bizottság elnöke MÁESZ 

Fadgyas Zsuzsa Kommunikációs igazgató Diamond Agency 

Bujdosó Edit Produkciós vezető Katand Pro

Felelős Kiadó: Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030

www.egeszsegprogram.eu

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

76 SZAKMAI SZERVEZET ÖSSZEFOGÁSA

GYERMEKEK - FIATALOK
CSALÁDOK ÉVE
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„Miszerint a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, 

még attól a szinttől is elmarad, amit gazdasági-társadalmi fejlettségünk lehetővé tenne. 

Aggasztó mértéket öltenek az egészségi állapot térségi és társadalmi egyenlőtlenségei is. Egy nemzet 

egészségi állapotát nem csak a gazdaság fejlettsége határozza meg, hanem az egészségi állapot is 

visszahat gazdaságára. Kiemelt cél a lakosság egészségi állapotának javítása és a területi különbségek 

csökkentése. Az egészségügy legfontosabb feladata az egészségmegőrzés, a prevenció. 

Orbán Viktor, Miniszterelnök”

Köszöntő!

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram 2010-2020-2030 (MÁESZ) hazánk 

legnagyobb humanitárius formában működő egészségvédelmi programja, amely a lakosság számára 

ingyenesen biztosítja a szűrővizsgálatok elvégzését a  legmodernebb eszközökkel szem előtt tartva 

a megelőzés fontosságát. A programokon történő részvételhez TAJ kártyára nincs szükség, ezáltal 

a  hátrányos helyzetben élők is igénybe vehetik a  szűrővizsgálat által biztosított lehetőségeket. 

A program 76 szakmai szervezet összefogásával Európai Uniós irányelvek alapján, az Európai Unió 

Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a  Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 

(MOTESZ) által koordinált szív,- és érrendszeri megbetegségek megelőzésének és gyógyításának 

Nemzeti Programjával konszenzusos együttműködésével valósul meg. A  Magyarország átfogó 

egészségvédelmi szűrőprogramjának első tíz éve sikeresen teljesítette a kitűzött célokat. Országosan 

1886 helyszínen volt jelen, több mint 560 000 állampolgár ingyenes részvételét tette lehetővé. 

A Program ezen időszakban 17 800 órát fordított prevencióra, 1 350 000 Egészség Könyvet adott 

ki, 442 000 információs prevenciós csomagot biztosított a  családok részére. A  megvalósításban 

több mint 20 000 szakember vett részt országosan és a  közel 7 millió elvégzett vizsgálat mellett 

több mint 16 millió a  lakosság által kitöltött rizikó felmérési kérdőívet dolgozott fel, egységes 

adatkezelési rendszerben. A  Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2020-

2022 időszakában a gyermekekre, fiatalokra, családokra fokuszál a „Fókuszban a megelőzés, 

Gyermekek – Fiatalok – Családok Évének” keretében. A Program szorosan igazodik az Európai 

Uniós irányelvekhez, a WHO és az ENSZ világnapi eseményeihez,valamint egyetért a  kormányzat 

Nemzeti Együttműködés Programjával és a Családvédelmi Akciótervével.

www.egeszsegprogram.eu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS
PROGRAMJA



A magyar társadalomért életre hívott program segít abban, hogy minél több magyar állampolgár 

életkortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül megismerje saját egészségi állapotának alakulását 

és még időben felismerje a  megelőzés fontosságát.  Az állampolgárok éves szinten országosan 

közel 200 helyszínen találkozhatnak a  kezdeményezéssel, a  teljes 20 éves programidőszak alatt 

mintegy 3000 helyszínen, családi napokon, fesztiválokon, önkormányzati rendezvényeken, szakmai 

kongresszusokon, kiemelt sporteseményeken illetve munkahelyi prevenciós életmód napok keretében. 

Magyarország gazdaságát meghatározó munkáltatói is bekapcsolódnak a  programba, amely által 

több ezer aktív munkavállaló részvétele biztosított a szűrővizsgálatokon, életmód tanácsadásokon.

Az Európai Unióban a  lakosság egészségi állapotának romlása, egyes népbetegségek gyakori 

megjelenése révén egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a  prevencióra. A  Magyarország átfogó 

egészségvédelmi szűrőprogramja továbbá segít a  lakosság egészségi állapotának folyamatos 

megfigyelésében, a  beteg és orvos kapcsolatok találkozásában, az egészségvédelem több 

dimenziós megismerésében. A  program a  szűrések mellett, külön figyelmet fordít a  lakosság 

egészségét fenyegető rizikófaktoraira. Gondolunk itt a dohányzásra, a mozgásszegény életmódra, 

a helytelen táplálkozásra, az elhízásra valamint a mértéktelen alkoholfogyasztásra, amelyek életmód 

tanácsadással megelőzhetőek. 

Ugyanakkor megismerteti a lakosságot a daganatos valamint a szív és érrendszeri megbetegedések 

(szívinfarktus, stroke, hypertonia) tüneteivel, megelőzésük fontosságával. A program külön figyelmet 

fordít a  szembetegségek, halláskárosodás, asztma és allergia, a  dohányzás, visszérkockázat, 

neuropathia, bőrvédelem, inkontinencia, prosztata megbetegedések, demencia, laktozintolerencia és 

nem utolsó sorban a sport és egészség kapcsolódására.  Az életmód tanácsadás részeként a program 

szakmai és civil szervezetek együttműködésével bemutatja a  társadalom részére az elsősegély 

nyújtás technikáját az újraélesztésen át az otthoni égési sebek ellátásáig, valamint az emberi test 

felépítését látványos anatómiai bemutató segítségével.  A program keretén belül a lakosság számára 

38 féle átfogó vizsgálatra van lehetőség Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központjában. 

A minden évben megújuló speciális szűrőkamionban a legújabb vizsgálati eszközöket alkalmazzák az 

Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

Minden vizsgálati ponton monitoron keresztül egyedi 3D technológiával megalkotott filmek mutatják 

be a diagnosztizálni kívánt területet, valamint virtuális valóság szemüvegek segítségével bepillantást 

nyerhet minden látogató az emberi test működésébe. 2020-tól újdonság a  fogászati blokk 

kialakítása, melynek segítségével általános fogászati állapotfelmérésre és a szájüregi daganatok korai 

felismerésére is lehetőség nyílik a látogatóknak.

A felnőtt lakosság átfogó vizsgálata mellett a  gyermekeink egészsége mindannyiunk fontos 

ügye, éppen ezért előírás lett minden köznevelési intézmény számára a  teljeskörű intézményi 

egészségfejlesztés. Ezt figyelembe véve a  2018/2019 tanévtől kezdve hivatalosan is útjára indult 

a  Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának gyermek prevenciós programja az 

"Utazás az egészség birodalmába" címmel. A  projekt kiemelt prioritású, amely 2030-ig formálja 

a  gyermekek prevenciós gondolkodását, bevezeti őket a  megelőzés rejtelmeibe, több szakmai 

szervezet összefogásával. A  program legfontosabb üzenete „Csak egészséges gyermekből lehet 

egészséges felnőtt”. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja a TIE IV. pontjának 

aktív megvalósítási helyszínévé vált, amely segítséget nyújt a  gyermekek egészségismereteinek 

bővítéséhez. Ugyanakkor, élményt jelentő vonzó módszerek segítségével évente mintegy 75 000 

gyermek ingyenes részvételét biztosítja. 

A Programot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy átfogó vizsgálatot kapni saját egészségi 

állapotukról, és azoknak is, akik számára fontos a megelőzés. 

Ne feledjük, a szűrővizsgálat életet menthet. Mindenki felelősséggel tartozik önmagáért és szeretteiért.

Várjuk szeretettel a Program helyszínein!

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram szakmai és koordinációs bizottsága

20 ÉV
3000 HELYSZÍN — 15 MILLIÓ VIZSGÁLAT

1 MILLIÓ LÁTOGATÓ 
ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOK — PREVENCIÓ

ÉLETMÓD TANÁCSADÁS

ÖNKORMÁNYZATI
RENDEZVÉNYEK

ISKOLÁK
GYERMEK PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON
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Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központja, 
belső látványterv

Magyarázat

1 Speciális szűrőkamion bejárat

2 Váróterem

3 Virtuális technológia

4 Vészkijárat

5 Raktár, mosdó

6  Vizsgáló – Fogászati állapotfelmérés, szájüregi 
daganatok korai felismerése, szűrővizsgálata a 
Magyar Fogorvosok Egyesületének koordinációjával

7  Vizsgáló – Hallásvizsgálat, Tüdőgyógyászat: 
teljes légzésfunkció, szén-monoxid mérés, pulse 
oximetria,  COPD test, dohányzás leszokást 
támogató tanácsadás a Magyar Tüdőgyógyász 
Társaság és az Országos Dohányzás Leszokás 
Támogató Módszertani Központ által biztosított 
kiadványok segítségével

8  Vizsgáló – Kardiológia: szív és érrendszeri 
vizsgálat, pitvarfibrilláció vizsgálat, tachycardia 
vizsgálat, vérnyomásmérés, érfali rugalmasság 
vizsgálat, vénás elégtelenség doppler vizsgálata. 
Bőrgyógyászat: bőr hidratáltság, bőr pigmentáció, 
bőr faggyútartalmának vizsgálata

9  Vizsgáló –  Szemészet: computeres látásvizsgálat, 
szemüveg dioptria vizsgálat, szemnyomás vizsgálat, 
szemszárazság teszt, színtévesztés szűrővizsgálata

10  Vizsgáló – teljes testanalízis: súly, cél súly 
meghatározás, magasság mérés, haskörfogat 
mérés, csípőkörfogat mérés, vázizomtömeg 
mérés, hasi zsírfelület vizsgálata, ödéma vizsgálat, 
ásványi anyagok vizsgálata, testtömeg index, 
derék-csipő arány vizsgálata, csontok ásványi 
anyag tartalmának vizsgálata. Kéz szorító erejének 
dynamometeres vizsgálata. Neuropathia vizsgálat

11  Vizsgáló – Laborvizsgálatok: Vércukorszint mérés, 
koleszterinszint mérés, húgysavszint mérés. 
Világnapi eseményeken PSA vizsgálat. 

12  Központi Rizikófelmérési Kérdőívek kiértékelése: 
Vastagbéldaganat rizikó teszt, IBS-Reflux rizikó 
teszt, visszérkockázat felmérése, perifériás 
érbetegség felmérése, inkontinencia és 
vizeletüritési zavarok, prosztata betegségek rizikó 
felmérése, fizikai aktivitás szintjének felmérése, 
laktózintolerencia rizikó teszt értékelése

13  MÁESZ - MESZK - MAVE  kézhigiénés oktató 
programja 2020. Helyes kézmosás, fertőtlenítési 
higiénia alapjai bemutató, kötelező kézfertőtlenítés.
Általános influenza szezon esetén: szűrővizsgálatok, 
életmód-tanácsadás biztonságosan - 3 szintű 
előszűrési beléptetési protokoll alkalmazása: 
kézhigiénés program, rizikó állapot felmérés és 
elemzés, testhőmérséklet mérés, hőkamera kapu. 
Belépés kizárólag tünetmentesen! Járványügyi 
vészhelyzet esetén: Az Operatív Törzs ajánlása 
alapján a rendezvények szünetelnek!

13  

10.  MAESZ 2010-2020-2030 látványkapu

11.  Logisztikai kísérő autó I.

12.

13.

14.  Logisztikai kísérő autó II.

15.  Központi koordináció kísérő autó

16.   Országos Rendőr-főkapitányság  
Országos Balesetmegelőzési Bizottság

17.  Általános influenza szezon esetén: szűrővizsgálatok, 
életmód-tanácsadás biztonságosan - 3 szintű 
előszűrési beléptetési protokoll alkalmazása: 
kézhigiénés program, rizikó állapot felmérés és 
elemzés, testhőmérséklet mérés, hőkamera kapu. 
Belépés kizárólag tünetmentesen! Járványügyi 
vészhelyzet esetén: Az Operatív Törzs ajánlása 
alapján a rendezvények szünetelnek!
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Gyermek Prevenció Magyarországon (3 x 3 m)

Magyarázat

1.   Magyarország legnagyobb  
mobildiagnosztikai központja

2.  Beléptető pont
3.   Műfüves terület, külső várórész, hűtött-fűtött sátrak, 

életmód tanácsadás
4.   Innovációs és Technológiai Minisztérium – 

Munkavédelmi Főosztály, Nemzeti Fókuszpont
5.   Országos Gyógyszerészeti és Élelemzés-

egészségügyi Intézet vándorkiállítás
6.   Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Módszertani osztály, Szociális Klaszter - INDA 
Interprofesszionális Demencia Alprogram

7.   Virtuális anatómiai mozi sátor, egyedi 3D látvány  
és hangelemek (6 m átmérő x 5 m magasság)

8.   Stratégia partner standok, látványos anatómiai 
bemutatók (6 x 3 m) 

9.   Tájékoztató látványfal (4 méteres magasságban)

Gyakorlati megvalósítás 2020



A MÁESZ programban szereplő átfogó vizsgálatok:

Kardiológia, Hypertonia
Szív- és érrendszeri vizsgálat
Aritmia- Pitvarfibrilláció vizsgálat
Tachycardia vizsgálat
Érfalrugalmasság vizsgálat
Vénás elégtelenség doppler vizsgálat

Szív- és érrendszeri kockázat
Koleszterinszint mérés
Vércukorszint mérés
Húgysavszint mérés

Fogászat
Általános fogászati állapotfelmérés
Szájüregi daganatok korai felismerése

Tüdőgyógyászat
Spirometria - Légzésfunkció
COPD teszt
Szén-monoxid mérés
Véroxigén vizsgálat

Szemészet
Szemnyomás vizsgálat
Computeres látás vizsgálat
Szemüveg dioptria vizsgálat
Szemszárazság teszt
Színtévesztés szűrővizsgálata

Teljes testanalízis - Testműködés
Magasságmérés
Haskörfogat mérés
Derék- csipő arány vizsgálata
Súly- cél súly meghatározás
Testzsírtömeg mérés
Vázizom tömeg mérés
Hasi zsírfelület vizsgálata
BMI - Testtömeg index
Neuropathia vizsgálat
Testműködés vizsgálat
Ödéma vizsgálata
Hallásvizsgálat
Inkontinencia, prosztata rizikó felmérés
Bőr hidratáltságának vizsgálata
Bőr faggyútartalmának vizsgálata
Bőrpigmentáció vizsgálat
Visszérbetegség kockázat felmérése
Vastagbéldaganat- IBS- reflux rizikó teszt
Tejcukor érzékenység felmérése
Perifériás érbetegség felmérése
Fizikai aktivitási szint felmérése
Csontok ásványi anyag tartalmának vizsgálata
Fehérje, ásványi anyagok vizsgálata

Kiegészítő vizsgálatok
Speciális haj- fejbőrszonda vizsgálat
3D-s számítógépes talpvizsgálat 
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Szakmai szervezetek a Programban:

A Programmal együttműködő szakmai szervezetek vezetői szakmai bizottságot alkotnak, mely  

bizottság közös erővel támogatja, és szakmai elképzeléseiket beépíti a 2010-2020-2030 közötti 

időszakban megvalósuló Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjába.

Rákbetegek
Országos
Szervezete
Alapítás éve: 1990

MAGYAR PRIMER
PREVENCIÓS
ORVOSI EGYESÜLET

MAGYAR NEUROLÓGIAI TÁRSASÁG
HUNGARIAN NEUROLOGY SOCIETY
www.miet.hu
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TÁPLÁLKOZÁS  ÉLETMÓD  TESTMOZGÁS

Az emberi test ismerete 
Ismerd meg az emberi testet belülről.

2020-tól bővített tartalommal a speciális szűrőkamion várótermében kihelyezett  
Samsung Gear VR virtuális valóság szemüvegek, melyen 3D technológiával megalkotott 
filmek mutatják meg az emberi testet belülről a látogatóknak.

Kiemelt témák egyedi látványban: az emberi test belülről, az emésztés folyamata, az 
érrendszer műkődése.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!



Az emberi test ismerete
Anatómiai modell bemutató

Az anatómiai bemutató részeként megismerhetik a látogatók 8-szoros nagyításban kór-
tani modellek segítségével a bőrrák 6 különböző stádiumát és a bőr mikro szerkezetét, a  
gyomorhurut különböző stádiumait, az enyhe gyomorfekélytől a perforációig. A gyomor-
részlet a kapcsolódó nyelőcsővel és patkóbéllel a különböző kóros elváltozásokat mutatja 
be: reflux oesophagitis, fekély, nyelőcső rák. Megtekinthető az egészséges csontszerkezet, 
a csontritkulásos csontszerkezet, melynek lemezei ellaposodtak, deformáltak, és tömegük  
csökkent. A részletes tanulmányozás érdekében a csigolyák elmozdíthatók az állványról. 

Életnagyságú méretben megtekinthető egy nyitott oldali vese, mely hasznos kórtani modell  
a vesekövesség és húgyúti kövesség bemutatásakor, a talpazaton az eredeti kövek képbeli  
bemutatásával. Megtekinthető az emberi keringési rendszer teljes sematikus modellje  
„vérrel” (színezett víz), amely áttetsző vénákon, artériákon, kapillárisokon és szívkamrá-
kon folyik keresztül. A modell különleges tervezése abban áll, hogy a vénák vérét sötét 
pirosas lilával, az artériák vérét élénk pirossal ábrázolja, ezáltal vizuálisan is alátámasztja 
a hemoglobin oxigenizációját és deoxigenációját, amint a vér végighalad a szervezet ér-
hálózatán. Ezeken felül megismerhetik a látogatók a tüdő, a szem, a fül, az izomzat, a fo-
gazat és nem utolsó sorban a teljes emberi test felépítését és működését.

Az emberi test ismerete
Anatómiai modell bemutató

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában az átfogó vizsgálatok mel-
lett, szakmai és civil szervezetek együttműködésében a látogatók az életmód tanács-
adás részeként látványos anatómiai bemutatóval találkozhatnak. Megismerhetik az em-
beri test működését, felépítését és az újraélesztés technikáját.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!



Az emberi test ismerete 
Virtuális 3D anatómiai mozi sátor

NAPI 45 ELŐADÁS – KÉT MŰSOR SOROZAT – NAPI 500 LÁTOGATÓ BEFOGADÁSA

• Koleszterin
• Hallásvesztés
• Veseműködés
• A szív működése
• Magas vérnyomás
• Vastagbél daganat
• Leszokás a dohányzásról
• Táplálkozás
• Csontritkulás
• Cukorbetegség
• A tüdő működése
• A daganatos megbetegedésekről

• Bőr
• AIDS
• Aranyér
• Ekcéma
• Viszeresség
• Szélütés - Stroke
• Szem - Glaukóma
• Asztma
• Pajzsmirigy
• Fogszuvasodás
• Menopauza - Nők változókor
• Szem - rövidlátás és távollátás

A. Műsor B. Műsor

Figyelem: 12 év alatti gyermekek kizárólag felnőtt kíséretében látogathatják a Programot!

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!
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PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
új családtag érkezésével

kapcsolatban

„Magyarország támogatja
a gyermekvállalást.”

(Magyarország Alaptörvénye)
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 BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ NEM KÖTŐDŐ ELLÁTÁSOK 

• Anyasági támogatás

Ki jogosult anyasági támogatásra?
Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki várandóssága alatt lega-
lább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson részt 
vett. Jogosult továbbá anyasági támogatásra az örökbefogadó szülő és a gyám is.

Milyen összegű az anyasági támogatás?
Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege 64.125 Ft, ikergyermekeknél 85.500 Ft.

Hogyan kell igényelni az anyasági támogatást?
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet be-
nyújtani. A támogatás egyszeri alkalommal jár. Az anyasági támogatásra az igényt a kor-
mányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok 
ügyfélszolgálatain, formanyomtatványon kell benyújtani.

• Családi pótlék

A családi pótlék a gyermek nevelésével, iskoláztatásával összefüggő költségekhez való 
állami hozzájárulás. Az ellátás a gyermek tankötelezettségének megszűnését követően 
közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tan-
évnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20., sajátos nevelési igényű tanuló 
esetében 23. életévét betölti.

Melyik szülő igényelheti a családi pótlékot?
Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha az 
elvált szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket. Ebben az esetben 
a családi pótlékra 50-50%-os arányban, mindkét szülő jogosult.

Hol igényelhető a családi pótlék? 
A családi pótlékot a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei 
kormányhivatalok ügyfélszolgálatain lehet igényelni.
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 CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY 

Ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére?
• Az, aki gyermekére tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi 

pótlékra is jogosult,
• a várandós kismama és vele közös háztartásban élő házastársa. 
  
Ki után jár a családi kedvezmény?
Aki után a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak, 
valamint már a várandósság időszakában is a magzat után (fogantatásának 91. napjától).

Milyen mértékű a családi adó- és járulékkedvezmény?
A családi kedvezmény az adózó összevont adó- és járulékalapját csökkenti.

Melyek a családi kedvezmény érvényesítésének feltételei?
Az adóelőleg-levonáshoz vagy adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza
• a jogosultságról, magzat esetében a várandósságról,
• a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásra vonatkozó döntést.
A nyilatkozat a soron következő havi bérkifizetést megelőzően bármikor megtehető, visz-
szamenőlegesen, év közben a kedvezményt érvényesíteni nem lehet.

További részletes információk a családi adó és járulékkedvezményről: www.csalad.hu

Gyermekszám

1 gyermek után

2 gyermek után

Legalább 3 gyermek esetén

3 gyermek után

4 gyermek után

5 gyermek után

66 670 Ft

266 660 Ft

660 000 Ft

880 000 Ft

1 100 000 Ft

31 250 Ft

125 000 Ft

309 375 Ft

412 500 Ft

515 625 Ft

10 000 Ft

40 000 Ft

Maximum 33 000 Ft / hó
gyermekenként

99 000 Ft

132 000 Ft

165 000 Ft

Adóalap-
kedvezmény

A család minimális
bruttó jövedelme

a maximális kedvezmény
igénybevételéhez

Maximális családi
kedvezmény havonta
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• Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Ki jogosult GYET-re?
Az a szülő vagy gyám, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.  
A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.  
A jogosultság független az előzetes biztosítási időtől. GYET mellett maximum heti  
30 órás munkát lehet vállalni.

Milyen mértékű a GYET?
A gyermeknevelési támogatás havi összege - a gyermekek számától függetlenül 28.500 Ft. 
Az ellátás időtartama – 10% nyugdíjjárulék levonása mellett – szolgálati időnek minősül, 
de nem számít munkaviszonynak.

Hol kell igényelni a támogatást? 
A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei kormányhiva-
talok ügyfélszolgálatain kell benyújtani.

További részletes információk a biztosítási jogviszonyhoz nem kötődő, jövedelmi  
helyzettől függetlenül járó ellátásokról: www.csalad.hu

 ELŐZETES BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT ELLÁTÁSOK 

• Csecsemőgondozási díj (CSED)

Ki jogosult a csecsemőgondozási díjra (korábbi nevén terhességi-gyermekágyi  
segélyre)?
Csecsemőgondozási díj annak az anyának jár, aki a gyermeke születését megelőző két 
éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek gyermeke
• a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül  

születik, vagy
• a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának  

az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

Milyen mértékű a csecsemőgondozási díj (CSED)?
A csecsemőgondozási díjösszege a napi átlagkereset 70%-a. A CSED összegéből kizárólag 
személyi jövedelemadó előleget vonnak, érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.

Milyen időtartamra jár a CSED?
A szülési szabadság időtartamára – 168 napon keresztül – jár. A szülési szabadságot  
a szülés várható időpontját megelőző 28 nappal korábban is igénybe lehet venni.
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Milyen összegű a családi pótlék? 

További részletes információk a családi pótlékról: www.csalad.hu

• Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Ki jogosult GYES-re?
A szülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő, vagy a nagyszülő, ha a gyermek 
elmúlt 1 éves,
• saját háztartásban nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig
• ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig
• tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Milyen mértékű a GYES?
Egy gyermek esetén a GYES havi összege 28.500 Ft, melyet 10% nyugdíjlevonás terhel.  
A havi összeg ikergyermekek esetén a gyermekek számával többszöröződik.

A szülő 2014-től egyszerre több – legfeljebb azonban kettő, kivéve az ikergyermekek 
esetét – különböző korú gyermeke után is igényelhet GYES-t. A GYES emellett 2014-től 
– testvér születése esetén – más családtámogatási ellátással (CSED, GYED) együtt is 
folyósítható. Valamennyi gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátá-

Hol és hogyan igényelhető a GYES?
A kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok, vagy a fővárosi/megyei kormányhiva-
talok ügyfélszolgálatain kell benyújtani a kérelmet.

1 gyermek

2 gyermek

3 gyermektől

12 200 Ft gyermekenként

13 300 Ft gyermekenként

16 000 Ft gyermekenként

13 700 Ft gyermekenként

14 800 Ft gyermekenként

17 000 Ft gyermekenként

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők

Nagykorú fogyatékos gyermeket nevelők

20 300 Ft gyermekenként

2 szülő 1 szülő

2 szülő

23 300 Ft gyermekenként

1 szülő

25 900 Ft gyermekenként
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személyi jövedelemadó előleget vonnak, érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.
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Lehet-e a GYED mellett munkát végezni?
A szülő a gyermek féléves korától korlátozás nélkül, a nagyszülő kizárólag az otthonában
végezhet munkát.

Hol kell igényelni a GYED-et?
• A biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint ille-
tékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

További részletes információk az előzetes biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátásokról: 
www.csalad.hu

 FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA ÉS A BABAKÖTVÉNY 

Mi az a fiatalok életkezdési támogatása és ki jogosult rá? 
A magyar nemzet jövője, a hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése iránti felelősség-
től indíttatva, a fiatalok önálló életkezdésének anyagi megalapozása céljából nyújtott  
összeg, amely a gyermeket 18. életévének betöltése napjától Magyarország törvényes 
fizetőeszközében illeti meg.
Életkezdési támogatásra jogosult minden 2005. december 31. napja után született,  
Magyarország területén élő magyar gyermek.

Kell-e igényelni az életkezdési támogatást?
Az életkezdési támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár a gyermek szüle-
tését követően automatikusan megnyitja a gyermek nevére az életkezdési letéti szám-
lát, amelyen nyilvántartja az életkezdési támogatás összegét. A Kincstár a letéti számla 
megnyitásáról értesítést küld a szülőnek, egyúttal tájékoztatást ad az életkezdési támo-
gatással kapcsolatos tudnivalókról.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?
Életkezdési támogatásként a gyermek születésének évében jelenleg egyszeri 42 500 forint 
összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott 
életkezdési letéti számlán ír jóvá. (A gyermek születésének évét követő 7. és 14. évben továb-
bi támogatás jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek valamint  
a nevelésbe vett gyermek esetében, amelynek összege jelenleg 44 600 forint.) A számlán el-
helyezett összeg – egészen a gyermek nagykorúságáig – az inflációval megegyező mértékkel  
kamatozik. Az így felhalmozott megtakarításról a 18. életévét betöltött gyermek rendelkezhet. 
Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege Kincstári Start-értékpapír-
számla megnyitásával gyarapítható.

Praktikus_tudnivalok_2018_v04.indd   7 09/05/2018   16:14:27

www.csalad.huwww.csalad.hu6

Hogyan igényelhető a CSED? 
A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet
• a biztosítottnak a munkáltatónál kell igényelni,
• ha az igénylő egyéni vagy társas vállalkozó, akkor a vállalkozás székhelye szerint  

illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál.

• Gyermekgondozási díj (GYED)

Ki jogosult GYED-re? 
A gyermeket saját háztartásban nevelő
• biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át  

biztosított volt;
• az anya és az a személy, aki csecsemőgondozási díjban (CSED) részesült, 

de a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj folyósítása alatt szűnt meg;

•

•

•

 a

továbbá a diplomás GYED-ben részesülő anya (illetve apa), ha az ellátás folyósítása 
alatt vagy annak megszűnését követő 1 éven belül újabb gyermeke születik;

a még nem nyugdíjas biztosított nagyszülő, aki a gyermek születését megelőző két 
éven belül 365 napon át biztosított volt és a szülők keresőtevékenységet végeznek.

 fentiek hiányában az az anya – ha az anya jogosultsági feltételei hiányoznak, kivé-
telesen az apa –, aki a gyermeke születését megelőzően legalább két aktív félévet  
töltött felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban, és gyer-
meke a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy szünetelését illetve megszűnését  
követő 1 éven belül születik („diplomás GYED”);

A GYED 2014-től testvér születése esetén más családtámogatási ellátással (CSED, GYES) 
együtt is folyósítható, tehát az ellátást nem szüntetik meg újabb gyermek születése  
esetén. Valamennyi gyermek után azonban csak az egyik szülő jogosult az ellátásokra.

A GYED a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár, és már  
a CSED-del együtt be lehet nyújtani az igényt, így a CSED lejártát követően automatikusan 
folyósításra kerül. A diplomás GYED a gyermek születésének napjától 2 éves koráig jár.

Milyen mértékű a GYED?
A GYED összege a naptári napi alapkereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimálbér kétszeresének 70%-a,   , amelyből 10% nyugdíjjárulék és 
15% SZJA-előleg kerül levonásra. Érvényesíthető belőle a családi kedvezmény is.
 A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 
15-ig hivatalból felülvizsgálják, és a január 1-jei időponttól újra megállapítják.

A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70%-a, 
2020-ban 112.700 Ft; a mesterképzésben résztvetteknél a garantált bérminimum 70%-a, 
2020-ban 147.420 Ft.
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 DIÁKHITEL MÉRSÉKLÉSE 

Ki jogosult rá?
2018. január 1-től a Diákhitel tartozással rendelkező gyermeket vállaló édesanyák vagy 
örökbefogadó anyák vehetik igénybe. A törlesztés szüneteltetésére akkor is jogosult a hi-
telfelvevő nő, ha gyermeke halva születik. Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag 
egy alkalommal és egy hallgatói hitel vonatkozásában folyósítható a gyermektámogatás.

Mire vonatkozik az intézkedés?
Az első gyermek vállalásakor a várandósság harmadik hónapjától kezdve lehet felfüg-
geszteni a tartozás törlesztését. Örökbefogadás esetén, amennyiben a gyámhatósági 
engedélyező határozat benyújtását követő hónap első napjától szünetel a gyámhatósági 
engedélyező határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig.
A második gyermek megszületésekor vagy örökbefogadásakor fennálló tartozás 50%-
ával, a harmadik gyerek megszületésekor vagy örökbefogadásakor pedig a fennálló 
tartozás teljes összegével egyenértékű állami támogatásban részesül a hitelfelvevő nő, 
amennyiben benyújtja erre vonatkozó kérelmét.

Hol lehet igényelni?
A Diákhitel szervezetnél lehet a kérelmet benyújtani. A hitelfelvevő nő kérelme, az egy-
séges szociális nyilvántartás és a benyújtott igazolások alapján a Diákhitel szervezet 
állapítja meg a jogosultsági feltételek teljesülését a gyermektámogatás tekintetében.

 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) 

A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás, amely otthonteremtési céllal vehető igénybe. 

Ki igényelheti?
Meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők, életkoruktól 
függetlenül. Előre vállalt gyermek után házaspárok, akik közül legalább az egyik félnek 
40 év alattinak kell lennie.
Jogosultsági feltételek továbbá: büntetlen előélet, társadalombiztosítási jogviszony,  
köztartozás-mentesség.

Ki minősül gyermeknek?
Az igénylővel közös háztartásban élő:
• a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően;
• aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem 
töltötte be;
• vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az álla-
pota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
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Mi az a Kincstári Start-értékpapírszámla?
Szülő, törvényes képviselő vagy hozzátartozó személyes rendelkezése mellett a gyer-
mek részére a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír nyilvántartási-számla,  
amelyre átkerül az életkezdési letéti számlán nyilvántartott életkezdési támogatás,  
és amelyre további összegek fizethetők be. A természetes személyek vagy a települési 
önkormányzat általi befizetések után további támogatás jár, amelynek mértéke az éves 
befizetések 10 %-a, de legfeljebb évi 6 000 forint. (A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermek valamint a nevelésbe vett gyermek esetében magasabb 
összegű támogatás jár.) A Kincstári Start-értékpapírszámlán lévő megtakarításokat  
a Magyar Államkincstár automatikusan a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú 
Babakötvény típusú állampapírba fekteti. A Babakötvény alapcímlete 1,- Ft és az előző 
év átlagos inflációja felett 3 százalékkal kamatozik, azaz az életkezdési letéti számlánál 
évi 3 százalékponttal magasabb kamatprémiumot fizet. 

A Babakötvénnyel kapcsolatosan bővebb információk:
www.allampapir.hu/allampapirok/BABA oldalon.

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitható továbbá a 2006. január 1. napját megelőzően 
született, de 18. életévét be nem töltött gyermek részére is, 25 000 forint kezdő befize-
téssel. 

A Kincstári Start-értékpapírszámla személyesen nyitható a Magyar Államkincstár bár-
mely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán.
www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/70/

Mikor használható fel az életkezdési letéti számlán, illetve Kincstári Start-értékpapír-
számlán kezelt  megtakarítás?
A számlán nyilvántartott összegről a gyermek (fiatal felnőtt) 18. életévének betöltése 
napjától, de legkorábban a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitását követő harma-
dik év elteltétől rendelkezhet.

Az életkezdési támogatással és a Kincstári Start-értékpapírszámlával kapcsolatosan 
bővebb információkat találhat a Magyar Államkincstár honlapján: 
www.allamkincstar.gov.hu

A külhonban született magyar gyermekeknek járó támogatásokkal kapcsolatos informá-
ciókat a Magyar Államkincstár honlapján a „Köldökzsinór program” elnevezésű kapcso-
lódó anyag tartalmazza. 
www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas/3671/
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 JELZÁLOGHITEL TARTOZÁS CSÖKKENTÉSE 
 GYERMEKVÁLLALÁS ESETÉN 

Ki jogosult rá?
2019. július 1-től a második, harmadik vagy többedik gyermeküket váró családok..

Mire vonatkozik az intézkedés?
A családok a második gyermek után 1 millió Ft-tal, a harmadik gyermek után 4 millió Ft-tal,
minden további gyermek után 1-1 millió Ft-tal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat.

 KISGYERMEKES SZÜLŐK FOGLALKOZTATÁSI KEDVEZMÉNYEI 

• Gyermekek után járó pótszabadság
2012. január 1-jétől a gyermek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti.  
A pótszabadság mértéke szülőnként 
• egy gyermek után 2 munkanap, 
• két gyermek után 4 munkanap, 
• három vagy több gyermek után 7 munkanap évente, továbbá
• a fogyatékos gyermekek esetében két munkanappal nő a pótszabadság száma. 

A gyermekek után járó pótszabadságot abban az évben kaphatja meg a szülő utoljára, 
amelyikben a gyermek betölti a 16. életévét. 

• Apák fizetett szabadsága
Gyermeke születése esetén 5 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát,  
melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő idő-
pontban köteles a munkáltató kiadni. Ikergyermekek esetén a 7 nap munkaidő-kedvez-
mény illeti meg az apát.

• Kisgyermekes szülők foglalkoztatása esetén járó munkahelyvédelmi adókedvezmény

• Részmunkaidő kötelező biztosítása
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A GYES, GYED vagy GYET folyósítása alatt, vagy e juttatások lejártát követően munkába 
álló szülő után a munkáltatók szociális hozzájárulási adójukból (SZOCHO) kedvez-
ményre lehetnek jogosultak. Az első 2 évben a munkabér, de legfeljebb a minimálbér 
összege után egyáltalán nem kell megfizetniük a SZOCHO-t és a szakképzési hozzájá-
rulást, a 3. évben pedig annak felét kell csak befizetni. A 3 vagy több gyermeket nevelő 
anyák esetén 2 év helyett 3 év adómentes, és további 2 év az 50 %-os adókedvez-
ménnyel érintett időtartam.

A munkáltató, ha a kisgyermekes munkavállaló kéri, akkor köteles őt részmunkaidő-
ben alkalmazni a gyermeke 4. életévének betöltéséig. A három vagy többgyermekes 
szülők már a legkisebb gyermekük 6 éves koráig is élhetnek e lehetoséggel.

www.csalad.hu10

Mekkora a CSOK összege?

ÚJ LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

GYERMEKEK
száma

600 000 Ft

2 600 000 Ft

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás  vagy 70 m2 -t elérő 

családi ház

50 m2 -t elérő lakás vagy 
legalább 80 m2 területű 

családi ház

60 m2 -t elérő lakás 
vagy legalább 90 m2 
területű családi ház

HASZNÁLT LAKÁS
vásárlása vagy bővítése

GYERMEKEK
száma

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 10 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 15 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

vissza nem térítendő állami 
támogatás + 15 000 000 Ft

államilag támogatott lakáshitel

Legalább 40 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 50 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 60 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Legalább 70 m2 -t elérő
lakás vagy családi ház

Hol igényelhető a CSOK?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez 
(kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

További részletes információk a CSOK-ról: www.csalad.hu
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Ha további kérdéseik merülnek fel a baba érkezésével kapcsolatos hivatalos 
tennivalókkal, illetve az egyes ellátások, kedvezmények részletszabályaival 

kapcsolatban kérjük, tájékozódjanak a www.csalad.hu oldalon vagy forduljanak 
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz:

Központi Ügyfélszolgálati Iroda, 
1055 Budapest, Szalay u. 10–14. • Telefon: 06 1 795 3168

Az ügyintézéshez szükséges űrlapok letölthetők 
a www.kormanyablak.gov.hu internetes oldalról.
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Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Egy program az antibiotikumok megőrzé- 
séért és a rezisztencia visszaszorításáért

Az antibiotikumok emberi életek millióit 
mentették már meg. Olyan betegségeket is 
sikerült velük kezelni, amelyek régen gyógyít-
hatatlannak, halálosnak bizonyultak. Most 
képzeljünk el egy olyan jövőt, amelyben az an-
tibiotikumok többé már nem segítenek!

Ez a veszélyes jelenség már most létezik, úgy 
nevezzük, hogy antibiotikum-rezisztencia.

Az antibiotikum-rezisztencia akkor fordul elő, 
ha a betegségeket okozó káros baktériumok 
ellenállóvá válnak a korábban hatékony anti-
biotikumokkal szemben. 

Ha minden a legrosszabb forgatókönyv szerint 
alakul, a jövőben nem marad hatékony anti-
biotikum. Viszont jó hír az, hogy a folyamat 
lassítható, ha körültekintően használjuk az 
antibiotikumokat.

Ezzel az embereket, az állatokat és a kör-
nyezetet egyaránt érintő problémával fog-
lalkozik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal (Nébih) és az Agrárminisztérium 
közös ismeretterjesztő és szemléletformáló 
programja „Meddig hat?” címmel.

A Nébih jelenleg is számos intézkedést hoz az 
antimikrobiális rezisztencia csökkentése érde-
kében. Felügyeli a gyógyszer-engedélyezést és 
biztosítja, hogy csak megfelelő, ellenőrzött, 
biztonságos állatgyógyászati készítmények 
kerüljenek a piacra. Folyamatosak a gyógy-
szerforgalmazással kapcsolatos ellenőrzések, 
a problémát feltáró adatgyűjtések és a labora-
tóriumi vizsgálatok. A hazai rezisztencia-mo-

nitoring eredményei alapján megállapítható, 
hogy a rezisztencia számos baktériumfaj és 
antibiotikum esetében Magyarországon is 
elterjedt. A riasztóan nagy mennyiségben 
eladott gyógyszerek és a Nébih vizsgálati 
eredményei is egyre inkább arra ösztönzik a 
szakembereket, hogy az eddigieknél átfogóbb 
stratégiát dolgozzanak ki a hatékony intézke-
dések érdekében. 

Meddig hat? Mit tehetünk egyénileg? Először is, csak azt az 
antibiotikumot adjuk be állatainknak, amelyet 
az orvos felírt, és minden esetben kövessük az 
utasításait! Ha mi lennénk betegek, ugyani-
lyen módon járjunk el! Antibiotikumokat ki-
zárólag a baktériumok ellen lehet bevetni. A 
vírusokkal szemben hatástalanok. Ne adjuk 
oda másoknak a nekünk felírt antibiotikumot, 
és ne tegyük el az antibiotikumokat későbbre! 
Kérdezzük meg az orvosunkat (adott esetben 
az állatorvosunkat), meddig kell használnunk 
a gyógyszert! Soha ne hagyjuk abba a gyógy-
szer adását (vagy szedését) a kúra közben, 
csak mert enyhültek a tünetek. 
Azzal is csökkenthetjük az antibiotikum-hasz-
nálatot, ha alapból megakadályozzuk a fer-
tőzés terjedését. Rendszeres kézmosással, 
megfelelő védőoltásokkal egyszerűen, de 
hatékonyan megőrizhetjük saját és állataink 
egészségét. 

A meddighat.hu az antibiotikum-rezisztencia 
témakörét számos aspektusból világítja meg. 
Hivatalunk célja, hogy a szakmai és hiteles 
forrásokból származó ismereteket közérthető 
formában adja tovább, minél nagyobb körben 
megszólítva az érdeklődőket. Bemutatjuk azt 
is, hogy az állati és az emberi egészség ügye 

szorosan összefügg, továbbá, hogy ki hogyan 
járulhat hozzá a rezisztencia elleni sikeres küz-
delemhez. A honlapot és ismeretanyagát a 
Nébih és a Szabad a gazdi program Facebook 
oldalán folyamatosan népszerűsítjük. 

A felelőtlen antibiotikum-alkalmazásról 
Az indokolatlan vagy szakmai értelemben 
helytelenül végzett kezelést nevezzük felelőt-
len antibiotikum-alkalmazásnak. Ilyen például 
állatok esetében az ún. hozamfokozás, mely az 
Európai Unió országaiban, így hazánkban is ti-
los, de számos országban még megengedett. 
Ez azt jelenti, hogy a jobb takarmányhaszno-
sítás, vagyis a hozam növekedése érdekében 
adnak az állatállománynak antibiotikumot 
úgy, hogy tényleges betegség vagy fertőzés 
nem áll fenn.
Az állattartó vagy a beteg önkéntes alapon, 
szakember megkérdezése nélkül végzett  
gyógykezelése is számos veszéllyel jár. A 
nem megfelelő hatóanyaggal, nem megfele-
lő dózisban és nem megfelelő ideig adagolt  
antibiotikumok gyakran nem hatásosak, el-
lenben jelentősen növelik a rezisztencia koc-
kázatát, és súlyosabb fertőzésekhez is vezet-
hetnek. Fontos tehát az állatorvos és az orvos 
utasításának a betartása, és az antibiotiku-
mok „kímélete”, azaz csak indokolt esetben 
való alkalmazása.



Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Az ENSZ Közgyűlés szeptember 29-ét az 
élelmiszerveszteséggel és -pazarlással kap-
csolatos tudatosság nemzetközi napjává vá-
lasztotta, amelyet 2020-ban tartanak meg 
először. E területen Magyarország is számos 
erőfeszítést tesz, amelyben a Nébih Maradék 
nélkül programja jelentős szerepet vállal.

Az Élelmezésügyi Világszervezet 2011-es becs-
lése szerint világviszonylatban a megtermelt 
élelmiszer egyharmada kárba vész, a termő-
földtől az asztalig tartó élelmiszerláncban. 
Talán nem is gondolnánk, de csak a háztar-
tások annyi élelmiszerhulladék keletkezéséért 
felelősek, mint az összes többi szereplő - a 
termelés, a feldolgozás, a kereskedelem és a 
vendéglátás - együttesen. Magyarországon 
a Nébih kutatása szerint 68 kg élelmiszerhul- 
ladék keletkezik évente, amelynek a fele el-
kerülhető lett volna, vagyis pazarlásnak 
nevezhető. A magyar lakosság legnagyobb 
mennyiségben főtt ételt, pékárut, valamint 
zöldségféléket dob a szemetesbe. Ha forintra 
váltjuk az elpazarolt élelmiszereket, akkor egy 
négytagú család esetében 50 ezer forint feles-
leges kiadásról beszélhetünk!

Nem jó érzés kidobni az élelmiszert, így logi-
kus kérdés ilyenkor, hogy mit tehettünk volna, 
hogy megelőzzük. 

Ennek három aranyszabálya van: annyit vásá-
roljunk, annyit főzzünk és annyit szedjünk a 
tányérunkra, amennyi biztosan elfogy mara-
dék nélkül! Érdemes inkább kevesebb, de jobb 
minőségű, lehetőleg Magyarországon vagy 
még inkább helyben előállított élelmiszert 
venni, így a rövidebb szállítási távolságok mi-
att a környezetünket is védjük.

Szerencsére számos egyszerű praktika áll ren-
delkezésünkre az élelmiszerpazarlás megelő-
zésére, amelyek bevethetők a mindennapok-
ban:

• Egy vendégvárás során meglehetősen ne-
héz megbecsülni, mennyi étel fogy el tényle-
gesen. A menü megtervezésekor jó ötlet lehet
olyan fogásokban is gondolkodni, amelyek
hosszan eltarthatók, így, ha meg is marad-
nak, később is jó szolgálatot tesznek majd.

• Bevásárlólista segítségével, jó eséllyel
csak olyan élelmiszereket teszünk a kosa-
runkba, amelyekre valóban szükségünk van.

• Ha mégis keletkezik maradék, jó hír, hogy a
fagyasztás kitűnő tartósítási eljárás! Érdemes
porciózva lefagyasztani az ételt, hogy a ké-
sőbbi felhasználáskor se keletkezzen felesleg.
A fagyasztani kívánt ételeket címkézzük fel!

• Ugyancsak fontos, hogy a hűtőben tá-
rolt élelmiszereink lejárati idejét is kövessük
nyomon: figyeljünk rá, hogy azt fogyasszuk
el előbb, aminek közelebbi a lejárati ideje.

• A hűtőszekrény optimális hőmérséklet-
tartománya 0-5 °C között van. Ellenőrizzük
időnként a hűtőszekrény hőmérsékletét,
hiszen 5 °C feletti hőmérsékleten gyorsab-
ban romlásnak indulhatnak az élelmiszerek.

• Együk meg a kevésbé „szép”, de egészséges,
nem penészes, nem romlott zöldségeket és
gyümölcsöket is! A Maradék nélkül program
Vegyél számba! kampányában összegyűjtötte,
melyek azok a hibák, amelyek mellett még
nyugodtan elfogyaszthatók.

Maradék nélkül – a Nébih 
élelmiszerpazarlást megelőző 
programja

A tudás hatalom, így fontos, hogy ismerjük az 
élelmiszereken található lejárati idő két típu-
sát. Minőségmegőrzési idővel a tartós élelmi-
szerek rendelkeznek, mint például a konzer-
vek, lisztek, száraztészták. Azt javasoljuk, hogy 
ha otthonunkban lejárt, de bontatlan minő-
ségmegőrzési idejű terméket találunk, akkor 
adjunk neki egy esélyt, ne dobjuk ki automa-
tikusan. Ha jó az illata, állaga, színe, íze, akkor 
biztosan elfogyasztható még. Fontos azonban, 
hogy a lejárt fogyaszthatósági idővel rendel-
kező, vagyis gyorsan romló és hűtést igénylő 
élelmiszerekkel már ne kísérletezzünk, mert 
itt már az egészségünket kockáztatjuk.

Élelmiszermentésnek számít az adományozás 
is. Itt azt az alapelvet tartsuk szem előtt, hogy 
csak olyan bontatlan csomagolású, nem lejárt 
terméket adományozzunk, amit mi magunk is 
megennénk.
Ha háztartásunkban mégis keletkezik mara-
dék, akkor a szemetes helyett – ha van rá mód 
– részesítsük előnyben a kevésbé környezet-
terhelő módszereket, mint amilyen a zöldhul-
ladék komposztálása vagy a társállatok takar-
mányaként való felhasználás.

Ha a fentiekre több figyelmet fordítunk, so-
kat tehetünk az élelmiszerpazarlás csökken-
téséért, s nem utolsósorban a pénztárcánk is 
meghálálja. További tippek a Maradék nélkül 
program honlapján olvashatók.

Élelmiszerpazarlásról gyerekeknek 
Az élelmiszerpazarlás számos olyan rutintevé-
kenységhez kötődik, mint a bevásárlás, főzés, 
tálalás, amelyeket évek alatt berögzült minták 
mentén végzünk, ezért felnőttkorban már 
nehéz megváltoztatni ezeket a szokásokat. 
Éppen ezért a Maradék nélkül programon be-
lül kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekkori 
szemléletformálásra. Már kisiskolás korban 
igyekszünk elérni, hogy ugyanolyan alapvető 
legyen az, hogy nem dobunk ki élelmiszert, 
mint az, hogy nem szemetelünk az utcán.

A Maradék nélkül iskolai programja elsősor-
ban a 8-12 éves korosztályt szólítja meg a 
fenntartható élelmiszerfogyasztást népszerű-
sítő anyagaival, amelyekkel ez idáig már több 
mint 280 ezer általános iskolás gyerek talál-
kozhatott. Segítjük a pedagógusok munkáját 
abban, hogy minél könnyebben be tudják 
emelni az élelmiszerhulladékokkal kapcso-
latos ismereteket az iskolai foglalkozásokba, 
ezért a Maradék nélkül program honlapján 
(maradeknelkul.hu) mindenki számára elér-
hetők oktatási anyagaink: gyerekeknek és a 
tanároknak szánt könyvecske, diasorok, játé-
kos animációk és a feladatlapok. A bemutató 
foglalkozások különösen népszerűek a tema-
tikus témaheteken, amelynek keretében már 
1700 gyerek hallgathatta meg személyesen a 
Maradék nélkül program szakértőit. Két ízben, 
2018-ban és 2019-ben nyári táborban mélyít-
hették el tudásukat a Maradék nélkül online 
kvíz verseny nyertes osztályai, 2020-ban pedig 
rajzpályázaton mérhetik össze kreativitásukat 
a 3-6. osztályos tanulók.











A víz a legjobb szomjoltó!

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

Cukrozott
üdítők
14 teáskanál cukor
56 g cukor

Rostos és szűrt
gyümölcslevek
11 teáskanál cukor
45 g cukor

Sport- 
italok
5-10 teáskanál cukor
20-40 g cukor

Energia-
italok
14 teáskanál cukor
55 g cukor

500ml

500ml

500ml

500ml

‣  cukormentes
‣  nem károsítja

a fogakat
‣  nem hizlal

Csapvíz
0 teáskanál
cukor

Minden szünetben igyál egy 
pohár vizet! A cukros üdítőkre 
viszont mondj nemet!

Mennyi cukrot iszol naponta?

Ha minden nap iszol egy félliteres cukros 
üdítőt, 1 hónap alatt kb. 1,6 kg cukrot iszol 
meg!

Havonta minimum 6000 Ft-ot tudsz spórolni, 
ha a minden nap elfogyasztott dobozos üdítő 
helyett csapvizet iszol!

3 dl cukros üdítő annyi cukrot tartalmaz, 
mint 35 gumicukorka!

Ha unod a vizet,
‣  ízesítsd például citrommal,

mentával, uborkával
‣  igyál cukormentes teát
‣  egyél többször levest
‣  igyál naponta 1-2 pohár 100%-os

gyümölcslevet

ÖSSZETÉTEL: ÖSSZETÉTEL:

VÍZ

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

A víznél nincs jobb választás!

Kár
os

ítj
a a fogzománcot

Zseb
pé

nz
ed

bánja

Szomjas
m

aradsz

Mell
ék

ha
tások nélkül !

500 ml

170-230 kcal Energia 0 kcal

40-60 g Szénhidrát (Cukor) 0 g

cukrozott üdítő víz

500 ml
naponta

1,6 kg 
havonta

Ha minden nap megiszol egy fél literes 
üdítőt, akkor egy hónap alatt kb.1,6 kg, 
évente pedig valamivel több mint 19 kilog-
rammnyi cukrot juttatsz a szervezetedbe 
feleslegesen.

Ez a többlet cukorbevitel zsírszövet  
felszaporodáshoz vezethet, ami egy  
év alatt akár 12 kg súlygyarapodást  
is okozhat.

A víz szállítja a tápanyagokat a szerve-
zetedben. Segíti az emésztést, a légzést 

és a vérkeringést. Energiamentes, így 
nem vezet elhízáshoz. 

A víztől nemcsak a közérzeted lesz 
jobb és energikusabbá válsz, 

hanem hozzájárul izmaid megfelelő 
működéséhez, a hidratáltság pedig 
jót tesz a bőrödnek és a hajadnak is!

szénsavval
dúsított víz, 

glükóz-fruktózszirup,
karamell,

foszforsav,
koffein,

aroma anyagok



Egészségedre!

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

Tudtad?
3 percig bírjuk ki levegő, 3 napig víz 
és 3 hétig élelem nélkül. A víz nélkü-
lözhetetlen az élethez!

A tested 60-70%-át víz alkotja. 
De ez a mennyiség csökken a nap 
folyamán:
‣  minden egyes levegővétellel
‣  amikor izzadsz
‣  amikor a wc-t használod.

A szükséges vízmennyiség naponta, nemenként, koronként

Ha nem ittál eleget,
jelez a szervezet

Fontos, hogy minden nap legalább 2 liter vizet 
igyál! Ha meleg van vagy sportolsz, még többet.

4-8

9-13

14-18

ÉLETKORFIÚK LÁNYOK

6 POHÁR

8 POHÁR

10 POHÁR

6 POHÁR

7 POHÁR

8 POHÁR

3 perc 3 nap 3 hét

könnyen  
elfáradsz

szédülsz 
és émelyegsz

ingerültebb leszel

rosszul alszol,
nem tudsz 
koncentrálni

MINDEN CSEPP SZÁMÍT!
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1. 	A	megfelelő	folyadékbevitel
fontos,	hogy	egészséges	maradj!

2. 	A	tested	60-70%-át	víz	alkotja,	ezért
is	fontos,	hogy	gyakran	igyál!

3. 	Segíti	az	emésztést,	a	légzést,	a	vérkerin-
gést	és	az	izmaid	megfelelő	működését	is.

4. 	Mivel	napközben	az	izzadással,	párolgás-
sal,	sőt	légzéssel	is	vizet	veszítesz,	szerve-
zetednek	utánpótlásra	van	szüksége,	ezért
az	órák	közötti	szünetekben	mindig	igyál
vizet!

5. 	A	rendszeres	vízivás	hozzájárul	ahhoz,
hogy	egész	nap	figyelni	tudj	a	suliban,
és	a	délutáni	játék,	edzés	során	sikeresebb
legyél.

6. 	Figyelj	arra,	hogy	a	nyári	nagy	melegben,
vagy		amikor	sokat	mozogsz,	sportolsz,
még	több	vízre	van	szükséged!

7. 	A	víz	nem	tartalmaz	cukrot,	nem	károsítja
a	fogaid	és	nem	hizlal.















ADJ ZÖLD UTAT A VÍZNEK!

TILOS
RITKÁN

MÉRTÉKKEL

mehet

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

Energiaitalok

Legfeljebb havonta 1-2 pohár
Cukros üdítők,
Cukrozott teák,
Szörpök
A cukros italok fogyasztása károsíthatja a fogakat  
és könnyen elhízáshoz vezethet!

Hetente legfeljebb 1-2 pohár
Cukros tejkészítmények (pl.: ivójoghurtok)
Cukros tejalapú italok (pl.: kakaós ital)
Cukros gyümölcsitalok

Zsírszegény tej
Minden nap fogyasszon tejet  
és tejtermékeket a gyermek!

100%-os vagy frissen 
facsart gyümölcslé
Naponta 1-2 pohár

Víz – a legjobb választás
Tanítsuk meg a gyermeknek, hogy már akkor is 
igyon vizet, amikor még nem szomjas!

TESTÜNK 2/3-A VÍZ, EZÉRT FONTOS, HOGY SOKAT IGYUNK!

www.merokanal.hu

      facebook.com/eljkonnyebben

TEJ 
1,5%

A KAMPÁNYRÓL HÍREK TÁPLÁLKOZÁS JÓ GYAKORLATOK PÁLYÁZATOK

TANULÓKNAK PEDAGÓGUSOKNAK SZÜLŐKNEK KÖZÉTKEZTETŐKNEK ÖNKORMÁNYZATOKNAK

MEROKANAL.HU
ISMERETTERJESZTŐ PORTÁL AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSÉRT A KÖZÉTKEZTETÉSBEN

É L J  K Ö N N Y E B B E N !

Az étkeztetésben érintettek számára 
sokszínű tájékoztató oldal, kattintson 

rá, nézze meg!
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Az emberi test ismerete
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SPORT ÉS EGÉSZSÉG
KAPCSOLÓDÁSA Köszönjük azon cégek segítségét, akik 

a kiemelt társadalmi felelősségvállalás 
nevében, hozzájárulnak a fiatalok 

egészségtudatos életmódjához.



Miért figyelj már most 
a koleszterinszintedre?

A magas koleszterinszint nem egyik napról a 
másikra alakul ki, hanem több év „kemény mun-
kája”. Most vagy abban a korban, amikor még 
apró változtatásokkal tehetsz azért, hogy később 
ne kelljen radikális életmódváltással, vagy komoly 
betegségekkel szembenézned. A WHO becslései 
szerint ugyanis a szív- és érrendszeri betegségek 
80 %-a megelőzhető lenne egészséges életmód-
dal és változatos étrenddel!
Addig, amíg a vér koleszterinszintje a normál tar-
tományban van, elegendő a telített zsírsavak fo-
gyasztását csökkenteni amennyire csak lehet, és a 
bevitelt a telítetlenek irányába eltolni. Ebben le-
het segítségedre a Flora szívbarát margarin, mely 
70%-kal kevesebb telített zsírsavat tartalmaz, 
mint a vaj.

http://fl oraproactiv.hu

20-30 éves női lakosság

20-30 éves férfi  lakosság

megfelelő magas koleszterinszint

30-40 éves női lakosság

30-40 éves férfi  lakosság

Mik azok a növényi szterinek 
és mire jók? 
 A növényi szterinek szerkezete és funkciója ha-
sonló az emberi szervezetben lévő koleszteriné-
hez. Ebből következik az a hasznos tulajdonsá-
ga, hogy képes kiszorítani a koleszterint annak 
felszívódásakor, így fogyasztásával csökkenteni 
tudjuk koleszterinszintünket. Kis mennyiségben 
olyan hétköznapi ételekben találhatóak meg, 
mint a gyümölcsök és zöldségek, az olajos mag-
vak, növényi olajok vagy gabonafélék. Az ideális 
mennyiség beviteléhez azonban 150 almát, 210 
répát vagy 425 paradicsomot kellene napi szinten 
megennünk. A koleszterinszint-csökkentéshez a 
szervezetnek napi 1,5-2,4 g növényi szterinre van 
szüksége. Ezzel a szterinbevitellel a csökkentés 
mértéke akár 7-10%-os is lehet, már 2-3 hét alatt.

Gyakran fogyasztasz tejet, tejtermé-
ket, felvágottat, májkrémet, péksütit?

Hogy csökkentsd a telített zsírsavak be-
vitelét, kenyérkenéshez használj Flora 
margarint!

T
IPP

Lássuk, melyik 
a legjobb Flora 
a számodra!

Flora Original

Flora Light ProActiv

Flora Gold Vajas Íz

Persze, fontos számomra 
az egészségem, de a vajízhez 
nem ragaszkodom.

igen

naná!

igen

Szeretnél 
oda� gyelni az 

alakodra?

Csökkentenéd
 a koleszterin- 
szintedet is?

Flora Olive

Oda� gyelnél a 
szíved egészségére, 

de nem szeretnél 
lemondani 
a vaj ízéről?



www.eisberg.hu

Az egészséges életmód három alappillére 

a kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfele-

lő testmozgás és az egészséges psziché. Az 

egészségünk szempontjából minden számít, 

amit megeszünk és megiszunk. A megfelelő-

en összeállított étrend egészségesebbé tesz 

most és a jövőben is. A cél a változatosság és 

a mértékletesség. Az egészséges táplálkozás 

egyik nélkülözhetetlen eleme a megfelelő 

gyümölcs- és zöldségfogyasztás. A zöldség- 

és gyümölcsféléknek változatos és kedvező 

a tápanyag-összetétele, gazdagok vitaminok-

ban, antioxidánsokban, ásványi anyagokban 

és élelmi rostokban.

S hogy mennyi zöldséget és gyümölcsöt 

kellenne elfogyasztanod naponta?

Az új hazai táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁ-

NYÉR® végigvezet a legfontosabb táplálko-

zási tanácsokon, a zöldségekkel és gyümöl-

csökkel kapcsolatban a következőt javasolja: 

„Fogyassz legalább 4 adag zöldséget vagy gyü-

mölcsöt naponta! Ebből legalább 1 adag friss 

vagy nyers legyen.” 1 adag  lehet például egy 

alma vagy narancs vagy 1 tál vegyes saláta.

A napi 4 adag első hallásra talán soknak tűn-

het, de ha minden étkezéskor eszel zöldséget 

és/vagy gyümölcsöt, akkor könnyen teljesít-

hető az ajánlott mennyiség. Fogyassz min-

den főétkezéshez piros, narancs és sötétzöld 

színű zöldségeket, például paradicsomot, 

sárgarépát, salátaféléket. Egyél gyümölcsöt 

tízóraira, uzsonnára vagy akár desszertként. 

A zöldségek és gyümölcsök ráadásul nem-

csak a tányérodon szerepelhetnek, hanem a 

poharadban is. Ha nem tudsz elegendő zöld-

ség- és gyümölcsfélét enni, akkor szuper 

megoldás lehet, ha megiszod azokat finom, 

frissítő smoothiek formájában.

A salátafélék főleg nyers formában 

részei az étkezésünknek, így elmarad a hőke-

zelés értékes tápértéket csökkentő hatása. 

A vitaminbevitelt az Eisberg természetes 

úton, friss, ropogós és finom salátakeverékei 

révén biztosítja, zömében hazai forrásból. 

A legfontosabb érv a frissesség, hiszen így 

az alapanyag a közelben van, a kisebb szállí-

tási távolság ráadásul a környezetet is kevés-

bé terheli. Az Eisberg Hungary Kft. 1992-ben 

alakult, 2018-ban 8. alkalommal kapta meg 

a Superbrands díjat. 200 fő dolgozik a 3000 

négyzetméteres gyáli üzemben, ahol profi 

osztályozó-, mosó-, szárító- és csomago-

ló-berendezésekkel állítják elő a konyhakész 

csomagolt salátákat szigorú minőségbizto-

sítási kontroll mellett. A rendelkezésre álló 

modern technológia és a motivált csapatuk 

összhangjával évente 7200 tonna konyhakész 

salátaterméket állítanak elő kiváló minőség-

ben, amely 23 millió zacskó salátát jelent. 

A cég a kezdetektől piacvezető szerepet töltött 

és tölt be a konyhakész saláták és salátaönte-

tek hazai piacán. A kiskereskedelemben kapha-

tó Eisberg salátatermékek mindegyike Kiváló 

Magyar Élelmiszer minősítéssel rendelkezik.

A helyes étrend megválasztásának a kulcsa 

a te kezedben van. A kiegyensúlyozott táp-

lálkozás a vásárlással kezdődik. Az egész-

ségtudatos táplálkozás nem drágább, viszont 

kétségkívül több odafigyelést és időt igényel.

Alkoss, főzz, salátázz!

Shenker-Horváth Kinga

dietetikus



www.kia.com

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

Bemutatjuk az új Kia Niro családot. 
Elérhető elektromos, hibrid és plug-in hybrid változatban.

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felhívása.

*Kia 7 éves vagy 150 000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában,
Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. A tájékoztatás nem teljes körű, további
részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

Niro. Sosem volt még 
ilyen jó formában.



Kedves Ifjú Olvasó!
Talán Te is jártál már úgy, 
hogy nagy mennyiségû tej 
elfogyasztása után „bugyogott” 
a pocakod és nem érezted túl 
jól Magad. Ha ez csak akkor 
fordul elô, amikor nagyon sok 
tejet iszol, szerencséd van, nincs 
több teendôd azon kívül, hogy 
egyszerre kevesebb (csak 2-3dl) 
tejet igyál.
Vannak viszont olyan gyerekek, 
akik kis mennyiségben sem 
tudják panasz nélkül meginni 
a sok tápanyagban és ásványi 
anyagban gazdag tejet. Mi 
ennek az egyik lehetséges oka? 
Az, hogy a tejben, természetes 
forrásként a legnagyobb 
mennyiségben jelen van 
egy laktóz nevû cukorfajta, 
amit nem mindenkinek a 

TEJFOGYASZTÁS PANASZMENTESEN

szervezete tud lebontani és ez 
panaszokhoz vezet.
Mit érezhetsz? Felpuffad a 
pocakod, korog a gyomrod, 
hasmenésed van, hasi görcsök 
esetleg fejfájás kínoz. Ezek 
mellett lehet még hányingered, 
érezheted magad rosszul és 
lehetnek bôrtüneteid. Szóval 
sok minden lehet. Mivel 
ezek a panaszok nem csak az 
elégtelen tejcukor bontás miatt 
lehetnek, ezért fontos, hogy 
lásson orvos, aki megvizsgál 
és megállapítja, biztosan 
ez okozza e tüneteket. A 
vizsgálat legegyszerûbb módja 
egy úgynevezett hidrogén 
kilégzési teszt, ami abból áll, 
hogy meg kell inni egy oldatot, 
majd egyforma idôközönként 
bele kell fújni egy pipába. 

Ha ekkor is fellépnek az 
ismert tünetek és a 

grafi kon is eltérést 
mutat, nagy a való-
színûsége, hogy lak-
tózérzékeny vagy. 
Ilyen esetben a 
gyerekorvos mondja 
meg, mi a teendô.

Ha ek
is

g

s
t

g

Talán elég egy-két ételt 
laktóz mentesre cserélni, 
vagy olyan esetben, ha nem 
tudod, mi van abban, 
amit enni szeretnél, 
az étkezés kez-
detén pótolni 
lehet a hiányzó 
laktáz enzimet.

Enzimpótlás azonnal 

Van, ami  
nem várhat!

A laktáz enzim a tejcukrot emészthetővé alakítja. 

További információ: Strathmann KG képviselete
Telefon: +36 1 320 2865, www.strathmann.hu





DermaPlast® 
QUICK AID

ÚJ

Csak tekerd fel, 
és lépj tovább!

• sebpárna nélkül szívja fel a váladékot
• rugalmas, vízálló
• tekercsben: 6 cm x 2 m www.hartmann.hu

Véd mint egy sebtapasz -
Rögzít mint egy pólya

2 in 1

   öntapadó

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

DermaPlast 148x210_szurokamion.indd   1 2020. 02. 13.   11:36:58

Sebkezelés

Műtéti termékek

Inkontinencia

Otthoni diagnosztika

Fertőtlenítés

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.

Telefon: +36-23-530-900
info@hartmann.hu
www.hartmann.hu

HARTMANN
Magyarország

HARTMANN 148x210_szurokamion.indd   1 2020. 02. 19.   10:22:19



Hydrofilm® Plus
Öntapadó, átlátszó filmkötszer nedvszívó sebpárnával
Baktérium- és vízálló kötést biztosít
Lehetővé teszi a zuhanyzást, strandolást

Ajánljuk:

•  Kisebb bőrgyógyászati beavatkozások után 
(anyajegylevétel, szemölcs eltávolítás) 

•  Hétköznapi sérülések (horzsolás, vágott seb) ellátására

•  Jól gyógyuló műtéti sebek fedésére

Vízálló 
steril 

kötszer

Hydrofilm® Plus méretek
7,2x5 cm • 10x9 cm • 15x9 cm • 12x10 cm • 20x10 cm • 25x10 cm • 30x10 cm

www.hartmann.hu • www.sebkezeles.hu

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

HydrofilmPlus 148x210_szurokamion.indd   1 2020. 02. 10.   14:05:56

A nők és férfiak különböző anatómiájához kialakított 
nedvszívó betétek és fehérneműk enyhe és középsúlyos 
inkontinenciára.
• biztonságos védelmet nyújtanak, 
• puha és légáteresztő anyaguk kellemes száraz érzést biztosít,
•  aloe verával kezelt, bőrbarát felületük fenntartja a bőr 

egészségét.

Keresse a 
patikákban és 
segédeszköz 
boltokban

www.hartmann.hu

P r e m i u m

ÚJ

MoliCare Lady Pants
(női fehérnemű)

MoliCare Men Pants
(férfi fehérnemű)

MoliCare Lady Pad
(női betét)

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

MoliCare 148x210_INKO szurokamion.indd   1 2020. 02. 07.   9:27:16



A vásárlók által a gyógyszertárakban legtöbbet  
választott lázmérő márka*
*IQVIA sell-out adat 2019.1-3 hó

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

www.hartmann.hu

Thermoval 148x210_szurokamion.indd   1 2020. 02. 13.   11:40:34





A gyógyszerészet szép és sokak számára kicsit 
titokzatos hivatás, melynek középpontjában 
az emberek gyógyítása áll. Nem véletlen, hogy 
a gyógyszerészek presztízse e hivatás kiala-
kulása óta magas, mivel a legfontosabbat, az 
emberi életet és az egészséget szolgálják. A 
gyógyszerészi hivatást választók legfontosabb 
jelszava: „Nil nocere! Ne árts!” Ezt a szellemi-
séget követik Hippokratész óta napjainkig, 
miközben a gyógyszerészet szakmai feladatai, 
a tudás és az eszközök rendkívül sokat fejlőd-
tek, hiszen ez az egyik leginnovatívabb szakmai 
terület.

Hogy miként működik mindez a gyakorlatban? A 
BENU Gyógyszertárak két kiváló gyógyszerésze dr. 
Tulok Balázs és dr. Filáné dr. Pap Franciska vállalko-
zott arra, hogy megosztja velünk tapasztalatait.

Kinek vonzó ez a pálya?

Igazából nincs szabály, nagyon sokan szeretnek 
bele ebbe a szép, változatos szakmába. Vannak 
olyanok, akiknek a szülei és nagyszülei is gyógy-
szerészek voltak, vagy legalábbis az egészség-
ügyben dolgoztak. De ennek az ellenkezője épp-
úgy igaz lehet. Balázs így mesél az indulásáról: 
„Nincs rokoni kötődésem, se közel, se távol nem 
volt senki, aki az egészségügyben dolgozott  

volna a családomban. Humán tagozatú gimnáziu-
mi osztályba jártam, de kiváló kémia- és biológia 
tanáromnak köszönhetően érdekeltek a termé-

BEtEkiNtés A gyógyszErtár világáBA

A híres krimiíró Agatha Christie (1890-1970) az első világháború idején ápolónőként 
dolgozott egy kórházban, később gyógyszerész asszisztens lett. Itt szerzett tudását 
jól kamatoztatta későbbi regényeiben, különösen a mérgezéses történetek  leírá-
sakor.
 
Gyógyszerészként dolgozott 41 éves koráig Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919), 
a modern magyar festészet kimagasló alakja. Képei többségét Pécsett nézheted 
meg a róla elnevezett múzeumban. Szintén híres festő lett a pécsi Arany Sas Patiká-
ban asszisztensként kezdő Rippl- Rónai József (1861-1927), aki később Kaposvárott 
is gyógyszerészkedett.

Az abszurd dráma királya Örkény István (1912-1979), akit „egyperces” novellái tettek 
híressé. Kevesen tudják, hogy eredetileg ő is gyógyszerészetet tanult. Rövid, tömör, 
pontos, fegyelmezett – az irodalom sokat köszönhet gyógyszerész tulajdonságainak. 
 
Olimpiai bajnok úszónőnk, Székely Éva (1927-) életében is fontos szerepet játszott a 
gyógyszerészet. 1952-ben a Helsinki olimpián 200 mellen aranyérmet szerzett, majd 
az ’56-os világjátékokon ezüstérmet nyert ugyanabban a versenyszámban. Eközben 
megszerezte gyógyszerész diplomáját, majd a MÁV kórházi patikájában dolgozott.

tudtad?

dr. Tulok Balázs
BENU Gyógyszertár Budapest Sugár

szettudományok. Az egyetemi felvételi előtt 
célirányosan választottam a gyógyszerészetet, 
mert ezekből a tárgyakból kellett vizsgázni.  
Kémiai érdeklődésem érzékeltetésére megemlí-
teném, hogy elsős gimnazistaként unokatestvé-
remmel házi készítésű puskaport állítottunk elő. 
És persze imádtam Agatha Christie regényeit, 
amelyekben rengeteg mérgezési eset van. Ilyen 
irányú „rajongásom” az egyetemen a „Gyógynö-
vény és drogismeret” órákon élhettem ki.”

Franciska döntését másféle körülmények motivál-
ták. Egy kis faluban, Borsodivánkán nőtt fel, ahol 
édesanyja háziorvosként, édesapja állatorvosként 
praktizált. „Mivel a házunk egyben rendelő is volt, 
gyerekként sokszor bent ültem anyámnál, és fi-
gyeltem milyen türelemmel és hozzáértéssel for-
dul a betegeihez. Mindketten rengeteget dolgoz-
tak, életük célja mások segítése és gyógyítása volt. 
Sok unokatestvérem választotta a gyógyszerészi 
pályát. Bejártam a helyi gyógyszerész úr patikájá-
ba is, aki a laborjában mindenféle „varázslatokkal” 
nyűgözött le. Érettségi előtt egyértelmű volt szá-
momra, hogy én is az egészségügyben szeretnék 
dolgozni, és a gyógyszerész hivatást választom.”

Milyen képességek és készségek kellenek  
a gyógyszerészethez?

„Úgy gondolom az empátia, a türelem, a kedves-
ség, a problémamegoldó készség és a precizitás 
elengedhetetlen a pályánkon”- hangsúlyozza 
Franciska. Balázs szerint: „Fontos a jó elméleti 
felkészültség és a kémia, a biológia szeretete.  
Ezeken kívül a humánus szemlélet, a felelősségér-
zet, a megbízhatóság szintén szükséges alkalmas-
sági feltételek a jövő gyógyszerészei és asszisz-
tensei számára.” 

A jó manuális készségek is számítanak, de nem 
ezek a meghatározóak. Franciska nevetve idézi 
édesapja mondását: „A patikusnak a hordóból is 
ki kell tudnia önteni egy cseppet!”, de teljesen 
egyetért Balázzsal abban, hogy a legfontosabb az 
elméleti felkészültség, tehát az hogy a gyógysze-
rész tudja, mit miért csinál, hiszen az emberi testre 
és lélekre hatnak a készítményeik. 

A gyógyszerészi munka örömei

A gyógyszerészek számára fontos a jó csapatmun-
ka, a biztos egzisztencia, a vonzó munkakörnye-
zet, a tisztességes jövedelem, az állandó fejlődés 
lehetősége, a sokféle kihívás. A felsorolás élén 
azonban kivétel nélkül mindenki az emberekkel 
való törődést említi. 

Franciska szerencsésnek tartja magát, mert sokré-
tű napi munkája során jut ideje a betegekkel való 
beszélgetésre, kérdéseik és problémáik meghall-
gatására. Így teljes az élete. Balázs a változatossá-
got hangsúlyozza: ”Nincs két egyforma nap, nem 
monoton a munkánk. A „méregkeverőknek” ott 
a labormunka, a „kockáknak” és a „közgazdász- 
vérűeknek” egy kis készletgazdálkodás. Számom-
ra a legfontosabb és a legüdítőbb az expediálás, 
azaz a betegekkel való kommunikáció. Ez a legszí-
nesebb és legváltozatosabb része a munkámnak: 
mindenkivel megtalálni a megfelelő hangot, átél-
ni azt az örömöt, amit a sikeres problémakezelés 
és hibaelhárítás okoz. Ahogy kedvenc Poirot fel-
ügyelőm mondaná: ehhez állandóan használnunk 
kell „kis szürke agysejtjeinket”!”

Jelentkezz gyógyszerész képzésre!

Gyógyszerész képzésre az ország négy egyetemi 
városában (Debrecen, Pécs, Budapest, Szeged) az 
orvostudományi egyetemek Gyógyszerésztudo-
mányi Karán lehet jelentkezni. Az egyetemen a 
képzési idő öt év. Az egyetemről doktori végzett-
séggel távozó gyógyszerészek többféle irányba is 
indulhatnak. Dönthetnek úgy, hogy gyógyszertár-
ban szeretnének dolgozni, de mehetnek például 
kórházakba klinikai szakgyógyszerésznek. Ezen kí-
vül az egészségügyi hatóságok és a versenyszféra 
is várja a gyógyszerészeket, de a kutató intézetek 
is izgalmas állásokat kínálnak. Bármelyik lehető-
séget választják, biztosak lehetnek abban, hogy 
munkájuk megfelelő egzisztenciát biztosít majd a 
számukra.

Ha úgy gondolod, hogy ez a leírás illik rád,  
ne tétovázz… 

dr. Filáné dr. Pap Franciska
BENU Gyógyszertár Pilisvörösvár Sikari



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

Veroval®

FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ

compact

•  Magas mérési pontosság

•  Észleli és jelzi a szívritmuszavart

•  2 x 100 memória kapacitás

•  Univerzális (normál és nagyobb felkarra is 
alkalmas) mandzsetta

•  Klinikailag validált: Európai Hipertónia 
Társaság, Német Hipertónia Társaság

•  3 év garancia

www.hartmann.hu   www.veroval.hu
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...mert partnerünk 
a természet!

Forgalmazza:  Sal-Bert Kft.
Tel./Fax: 36/431-001, Mobil: 20/974-28-10

www.vashiany-verszegenyseg.hu  
salbert@gyogy-salbert.hu

•  A Floradix Kräuterblut szirup vas(II)-glükonátból származó szerves kötődésű vasat, B2, B6, B12 és 
C-vitaminokat tartalmaz, melyek hozzájárulhatnak a fáradtság és kimerültség csökkentéséhez, 
valamint részt vesznek a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

•  A vas, valamint a B6 és a B12 vitaminok hozzájárulnak a normál vörösvértest- és hemoglobin-képződéshez.
•  A tápanyagokat már oldott formában tartalmazza.
•  Könnyen bevehető, segíthet megőrizni a vas, a B1, B2, B6, B12 és C vitaminok egyensúlyát.
•  Válogatott növényi kivonatokat és gyümölcsleveket tartalmaz.
•  Mentes az alkoholtól, tartósítószerektől, színező- vagy mesterséges aromaanyagoktól.

Nem tartalmaz laktózt, és vege táriánusok is fogyaszthatják.

FÁRADT?
NEM FÁRASZTÓ MINDIG 
FÁRADTNAK LENNI?

Az emberi szervezet egészséges működéséhez 
többek között vitaminokra, ásványi anyagokra 
és nyomelemekre is szükség van. Egyik legfon-
tosabb nyomelem a VAS, melyet előállítani nem 
vagyunk képesek, így táplálkozásunk során kell 
bevinnünk szervezetünkbe.

Mitől alakulhat ki vashiány?

Oka lehet a csökkent vasbevitel (pl. szigorú diéta), 
de sok esetben a vas felszívódási vagy raktározási 
alulműködése állhat a háttérben.

A vas nélkülözhetetlen a vörösvértestek he-
moglobinjának felépítésében, mely az oxigén 
szállítását végzi mind az agy, mind pedig a váz-
izomzat felé. Így csökkent oxigénellátás esetén 
sokkal fáradékonyabbak lehetünk, figyelem– és 
koncentrációzavar léphet fel és hajlam egyes be-
tegségekre.

Mennyi vasra van szükségünk? 

Átlagosan 10–15 mg-ra naponta, természetesen 
ez nemenként, életkoronként és élethelyzettől 
függően is változhat. Az aktív korban lévő nők-
nek, a várandósoknak és szoptatós anyukáknak, 
tinédzsereknek több, míg a férfiaknak kevesebb 
vasra van szükségük.

A vashiány tünetei lehetnek:

• fáradékonyság, kimerültség érzése
• sápadt bőrszín
• hajhullás
• a körmök töredezettsége
• csökkenő ellenállás a fertőzésekkel szemben
Kiegyensúlyozott táplálkozással sokat tehetünk
azért, hogy elkerüljük ezt a hiányállapotot. Étkez-
zünk változatosan, fogyasszunk lehetőségeink
szerint idénynek megfelelő, az adott földrajzi
területen termő  zöldséget és gyümölcsöt! Bizo-
nyított, hogy a vas az állati eredetű élelmiszerek-
ből jobban szívódik fel, így javasolt rendszeresen
sovány vörös húsok, belsőségek, ezek közül is

a máj és tojás fogyasztása. Megtalálható a vas a 
hüvelyesekben, mint a lencse, a bab és a borsó, 
valamint az olajos magvakban: szezámmag, mák, 
dió, mogyoró és mandula. Előnyös a gabonafélék, 
petrezselyemzöld és spenót fogyasztása is. 

A vas pótlása javasolt orvosi, majd dietetikusi 
konzultáció után:

• kimutatott vashiány esetén
• várandósoknak, szoptatós édesanyáknak
• aktív korban lévő nőknek
• hosszan tartó, erős menstruáció esetén
• egyoldalú, szigorú diétázásnál
• műtét után, lábadozóknak
•  rendszeresen erős fizikai munkát végzőknek,

sportolóknak

A vas hiánya miatt vérszegénység is kialakulhat. 
Anémiának, azaz vérszegénységnek nevezzük, 
amikor alacsony a vérben lévő hemoglobin szint-
je. A vérszegénység hátterében csökkent hemo-
globin-termelődés, fokozott vörösvértest-pusztu-
lás vagy folyamatos vérvesztés állhat.

A vérszegénység tünetei lehetnek:

• sápadtság
• emelkedett pulzusszám
• gyakori fejfájás
• légszomj
• alvászavar
• hajhullás

A vashiány egy egyszerű vérvétellel kimutat-
ható. Hiány esetén a szakemberek vastartalmú 
gyógyszereket írnak fel, vagy jó minőségű ét-
rend-kiegészítők szedését javasolják a változatos, 
vegyes étrend fenntartása mellett.

Ha úgy érzi, hogy indokolatlanul és állandóan 
fáradt, vagy a fent említett tünetekből esetleg 
több is jellemző Önre, ellenőriztesse vérképét és 
vasszintjét. A probléma orvosolható. 

Éljen teljes életet! Érezze jól magát!

A VASHIÁNYRÓL



+  Tartósítószer mentes
+  C-vitaminban gazdag
+  Gluténmentes
+  Cukormentes

Az első termék, amely 
tisztaságáétisztaságáért megkapta a 

Nemzetközi Aloe Tudo-
mányos Tanács elismerő 
pecsétjét. A mi Aloe Vera 

gélünk 99,7%-os aloe vera 
belső levél gélt tartalmaz. 

Nagy körültekintéssel, kézzel 
vonjuk ki az aloe gélt a 
növényekből, az előállítási 
folyamatok steril (aszeptikus) 
környezetben zajlanak, így 
megtapasztalhatod a 
természet valódi erejét.
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Aegon Jövőtervező: 
megtakarítás és életbiztosítás egyben

A szülői szeretet a legfontosabb támogatás, amit egy gyermek 
élete során kaphat. Gyermekünk jövőjének biztosításához azonban 
éppúgy szükséges a megfelelő anyagi háttér is. Ezért ajánljuk 
Önnek az Aegon Jövőtervező megtakarítási célú életbiztosítást, 
mellyel a mellett, hogy személyre szabott biztosítást kap, 
gyermekének is jelentős megtakarítást gyűjthet össze, hogy 
később minden álma valósággá válhasson. Kezdje el már ma!

Kockázatvállalási hajlandóságához és jövőbeni céljaihoz 
mérten válassza az Önhöz illő megtakarítási formát!

a) „Hagyományos” megtakarítási forma = 
garantált éves 1% + a többlethozam 100%-a

 Ha kifejezetten kerüli a befektetési kockázatot, biztonságos, egyben 
 kiszámítható befektetésre vágyik, és megelégszik az alacsonyabb hozammal.

b) Szakértők által kezelt megtakarítási forma = 
akár a „Hagyományos” megtakarítási formánál magasabb éves hozam
Ha vállalja a befektetési kockázatot, ám hosszabb távon a hagyományos 
megtakarítási formában elérhető hozamnál magasabb hozamot szeretne 
megtakarításán elérni. A Jövőtervező kínálatában szereplő 2014. 10. 27-én 
induló 10 Tempó eszközalap átlagos, az eszközalapok indulásától számított 
évesített hozam a 2019.11.29-es záró adatok alapján 3,56% volt. 
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Aegon Jövőtervező: 
megtakarítás és életbiztosítás egyben

Legalább 15 éves biztosítási tartam, és minimum 15 ezer Ft/hó 
rendszeres befi zetés esetén ügyfélbónuszban részesül, azaz 
egy éves biztosítási díjat írunk jóvá szerződése lejártakor, 
vagyis minimum 180 000 forintot. 

Az Aegon Jövőtervezővel nem csak megtakarításait növelheti!
A személyre szabott életbiztosítással az esetlegesen bekövetkező 
tragédia, halál vagy egészségkárosodás esetén sem rendül meg 
családja, gyermeke anyagi helyzete.

Ügyfélbónusz

 *  A számítás szakértők által kezelt megtakarítási formát választva 4%-os éves értékkövetéssel (indexálás), 4%-os hozamfeltételezéssel 
  és havi díjfi zetéssel számolva készült. 
 **  Kötött lejáratú kiegészítő életbiztosítás (Term fi x): a biztosított halála esetén a megtakarítási és alapbiztosítási összegen túl, a biztosító 
  megnöveli a szerződés számlájának értékét ezen kiegészítő biztosítás aktuális biztosítási összegével, így lejáratkor a gyermek életkezdésére
   fordítható összeg is megnövekedik. 
 ***  Kritikus 7 tartalma: rosszindulatú daganat, jóindulatú agydaganat, szívizominfarktus, agyiér-katasztrófa, szívkoszorúér-műtét, szervátültetés,
   krónikus veseelégtelenség. 
 ****  Gyermekbiztosítási kiegészítők tartalma 1 éves gyermekre nézve: jó- és rosszindulatú daganatos megbetegedések (2 000 000 Ft); baleseti
   kórházi napi térítés (5 000 Ft/nap); baleseti műtéti térítés (500 000 Ft); baleseti rokkantság (1 600 000 Ft); csonttörés, csontrepedés (30 000 Ft).

Fedezet Anya Apa Havi díj
Megtakarítási díjrész – – 10 000 Ft
Bármely okú haláleset 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 750 Ft
Kötött lejáratú kiegészítő 
életbiztosítás (Term fi x)**

3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 750 Ft

Kritikus 7*** – 1 000 000 Ft 970 Ft
Női műtéti térítés 800 000 Ft – 5 088 Ft
Gyermekbiztosítási kiegészítők**** – – 1 330 Ft
Összes havi díj 24 888 Ft
Ügyfélbónusz 298 656 Ft
Lejárati összeg Ügyfélbónusszal 3 631 836 Ft

Aegon Jövőtervező példakalkuláció*

18 éves tartamra  �  Anya (biztosított): 33 éves  �  Apa (társbiztosított): 35 éves

Válassza ki, hogy a több mint 25 kiegészítő biztosításunk közül melyik illik aktuális 
élethelyzetéhez a leginkább! Válassza Ön és családja számára a legmegfelelőbb bizto-
sítási védelmet, és kezdje el még ma megtakarításának gyarapítását!
További részleteket a www.aegon.hu oldalon olvashat.

 A tájékoztatás nem teljeskörű, befektetési ajánlatnak nem tekinthető! A múltbéli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra nézve.
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Mi, az Egisben a jövőt építjük. Mi figyelünk rád,
te számíthatsz ránk, már gyakornokként is.

„Szerves preparatív vegyészként úgy érzem magam a laborban, mintha varázsolnék: új vegyületeket 

állíthatok elő, ezeket megpróbálom egymástól elválasztani, és kideríthetem a szerkezetüket. Ez a 

„csoda” azért is történhet meg nap mint nap, mert az Egisben profi, segítőkész kollégák vesznek 

körül, és világszínvonalú az infrastruktúra a kutatáshoz.”

Imre, 27 éves PhD-hallgató

„Szeretek az Egisben dolgozni, mert lehetőségem van megismerni a gyógyszergyártás teljes 

folyamatát, azzal foglalkozhatok, ami igazán érdekel, valamint felelősségteljes munkát végezhetek 

egy nagyszerű közösség részeként.”

Patrik, 22 éves laboráns

„Nagyon jó dolog, hogy az elméleti tudásomat, ki tudom próbálni a gyakorlatban, lehetőségem van 

betekinteni egy nagyvállalat folyamataiba, ezen kívül pedig egy nagyszerű csapat része lehetek, ahol 

mindig jókedvűen telik a munkaidő."

Norbert, 24 éves HR-es

„Azért szeretek itt dolgozni, mert a munkatársaim és a vezetőim is teljes értékű kollégaként kezelnek. 

Mindemellett felelősségteljes és értékteremtő feladatokban vehetek részt, melyek mind a cég, mind 

pedig a saját fejlődésemet elősegítik."

Szimonetta, 25 éves pszichológus

Tudj meg rólunk többet, jelentkezz hozzánk!

facebook.com/egiskarrier
hu.egis.health

Együtt jobbak leszünk!

Legyél te is a gyakornokunk!

A cég, ahol az emberek
szeretnek dolgozni
Támogatunk abban,hogy felelősen élj és dolgozz.

Együtt jobbak leszünk!

Legyél te is a gyakornokunk!

SZABAD A CSÓK?

TELVIRAN® (50 MG/G KRÉM): ACICLOVIR HATÓANYAGÚ VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ GYÓGYSZER. WWW.TELVIRAN.HU
EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT, OTC ÉS PATIKAI ÜZLETÁG. 1134 BUDAPEST, LEHEL UTCA 15.  TEL.: 803-2222

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY 

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Telviran® krém

Időben a herpesz ellen.
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Tudta-e, hogy a fogszuvasodás  
az európaiak 92%-át érinti?** 
Előzze meg!

FO
GORVOS

AJÁNLÁS
1*

Number

Hogyan tudja megelőzni a fogszuvasodást?
A fogszuvasodás a fogfelszínen képződő foglepedék (plakk) és a plakkban megtelepedő bak-
tériumok anyagcsere folyamatainak eredménye. A fogszuvasodásért felelős baktériumok  
a cukrokból savakat képeznek, melyek hatására a fog kemény szöveteiből ásványok lépnek ki,  
a fogak meggyengülnek. Először matt fehér folt keletkezik a fogzománc felszínén, ilyenkor még 
fluoridtartalmú fogkrém és helyes fogmosási technika a folyamatot visszafordíthatja. Hosszan  
fennálló savas hatás eredményeként a fogzománcon üreg keletkezik, a fogat be kell tömni, a folyamat  
ilyenkor már visszafordíthatatlan.

A szakember tanácsai a fogszuvasodás megelőzésére: 
• Mosson fogat legalább naponta kétszer: reggeli és esti főétkezések után,  
 ha lehetősége van rá, ebéd után is
• A fogmosás kiegészítéseként használjon szájvizet (a fogmosástól eltérő időben)
• Sajátítsa el a helyes fogmosási technikát
• Cserélje le fogkeféjét 3 havonta!
• Fogközök tisztítása fogmosás után fogselyemmel  
 és fogköztisztító kefékkel
• A fogmosás kiegészítéseként javasolt patikában kapható,  
 magas fluoridtartalmú gél heti egyszeri használata.
• Nassoljon minél kevesebbet, mert a cukros ételek  
 és italok fogyasztása jelentősen hozzájárul  
 a fogszuvasodás kialakulásához.

*Reprezentatív telefonos felmérés 300 fogorvos bevonásával a fogszuvasodás elleni védelemre ajánlott fogkrémmárkákról,  
2018. január-február, Németország **Dental Caries in European Adults and Senior Citizens 1996-2016: ORCA Saturday Afternoon Szimpózium, 
Greifswald, Németország, 2018. szeptember

Ismerje meg az elmex® 
fogszuvasodás elleni termékcsaládját!

Az egészséges fogakért egy életen át.
Mit tegyek, ha érzékenyek a fogaim?

Fájdalom...

forró vagy hideg ételek, italok fogyasztásakor?

hideg levegő belélegzésekor?

cukros vagy savas ételek, italok fogyasztásakor?

napi fogápolás közben?

A fogérzékenység leggyakrabban akkor jelentkezik, ha a visszahúzódó fogíny következtében a 
fognyak szabaddá válik. Az íny és a fogzománc védelme nélkül a fognyak érzékennyé válik a külső 
hatásokra, valamint megnő a szuvasodás kockázata.

A szakember tanácsai fogérzékenység esetén:
• Savas ételeket és italokat fogyasszunk a főétkezések alkalmával, fogyasztásuk után fél órával  
 fogmosás javasolt. Használjunk speciálisan fogérzékenységre ajánlott, fluoridtartalmú  
 fogkrémet!
• A fogmosást egészítse ki fogérzékenységre ajánlott szájvíz alkalmazásával!
• A savas italokat ne kortyolgassuk, igyuk meg egyszerre vagy használjunk szívószálat!
• Rágjunk cukormentes rágógumit, ami fokozza a nyál termelődését, így érvényesül a nyál  
 semlegesítő hatása.
• Használjunk lágy szálú fogkefét, amely alaposan, de kíméletesen tisztít.

A fájdalom azonnali** enyhítésére
és tartós megelőzésére.

FO
GORVOS

AJÁNLÁS
1*

Number

*Reprezentatív telefonos felmérés 300 fogorvos bevonásával a fogérzékenység elleni védelemre ajánlott fogkrémmárkákról, 
2018. január-február, Németország
**Az azonnali eredmény érdekében ujjával gyengéden masszírozza az érzékeny területre 1 percen át naponta kétszer.



Mit tegyek, ha gyulladt az ínyem?
2010-ben 37 ország lakosait vizsgálva a 6. leggyakoribb népbetegség az ínygyulladás volt, ami világszerte  
743 millió embert érint.*

Az ínygyulladás tünetei a duzzadt, vörös, érzékeny íny, ami enyhe érintésre is vérzik. A gyulladt íny nemcsak  
a fogak elvesztéséhez vezethet, hanem a szív- és daganatos betegségek előfordulását is növeli.

Milyen okok állhatnak az ínyproblémák mögött?
• Hormonális okok, például terhesség, serdülőkor, cukorbetegség, fogamzásgátlók szedése során megnő az  
 ínygyulladás kialakulásának esélye
• Helytelen táplálkozással összefüggő okok (például C vitamin hiánya)
• Immunológiai ok, például leukémia, HIV fertőzés következménye lehet
• Dohányzás
• Gyógyszerek mellékhatása

Milyen fogkrém, szájvíz és fogkefe ajánlott ínygyulladás esetén?
• Ideális, ha segíti az íny regenerálódását és egyben véd a fogszuvasodás ellen
• A  fogmosás után fennmaradó lepedéket semlegesíti és gátolja az új lepedék képződést
• Hosszú távon használható
• Alkoholmentes, így nem  irritálja az ínyt
• Ne legyen káros mellékhatása, mint például a fogak elszíneződése vagy ízérzési zavar
• Klinikailag igazolt legyen a hatásossága
• Kellemes legyen az íze

*Nemzetközi és Amerikai Kutatási Társaságok: IADR, AADR, 2014

Harcoljon az ínygyulladás ellen meridol® termékekkel!

Használja a meridol® fogkrémet, fogkefét és szájvízet együttesen  
a fokozott hatás érdekében!

MI A SZÍNTÉVESZTÉS?   
Az információk legnagyobb részét a szemünkön keresztül kapjuk. Az emberi szem színesen lát, ezért a 
színes információ talán a legfontosabb adat számunkra. A színeknek tájékoztató szerepük mellett 
hangulatformáló erejük is van.   
Az élet számos területén hátrányos helyzetben vannak a színtévesztők. A korlátozott foglalkoztatáson 
túl például a közlekedésben, ahol nemcsak saját magukra, hanem másokra is veszélyesek lehetnek.  
A színtévesztés már óvodás és iskolás korban is nehéz helyzetbe hozza a színtévesztő gyermekeket (színes 
jelzések felismerése, rajzolás, tankönyvek). Problémát okoz számukra az okostelefon és a számítógép 
képernyőjén a tájékozódás.   
Felnőttként több szituációban könnyen felismerhetjük örökletes rendellenességünket. Például a 
gépjárművezetői, vagy bizonyos szakmák ellátásához előírt alkalmassági vizsgán, illetve sportolás 
közben. A színtévesztés problémáját ajánlott minél előbb megoldanunk, hogy a foglalkozás választás, így 
karrierünk során vagy a mindennapjainkban ne okozzon hátrányokat és nehézségeket számunkra.   
A színtévesztéssel együtt kell élni, ám hátrányaitól ma már senkinek nem kell szenvednie a Medicontur 
Kft. által kifejlesztett korrekciós szemüveglencséknek köszönhetően. 
 

ILLUSZTRÁCIÓ NORMÁL SZÍNLÁTÓKNAK   
Az alábbi képeken az enyhe és súlyos színtévesztő által látott világot szeretnénk illusztrálni a normál 
színlátók számára. Amíg enyhe színtévesztők esetében csökken a színek megkülönböztethetősége, addig 
súlyos esetben csupán két szín marad, amelyet képesek megkülönböztetni. A súlyos színtévesztők a türkisz 
színt fehérnek látják, a zöldet, a sárgát, a narancsot és a pirosat pedig nem képesek megkülönböztetni 
egymástól. Amennyiben ezt mégis megteszik, az csupán világosság alapján, vagy találgatással történik. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ILLUSZTRÁCIÓ SZÍNTÉVESZTŐKNEK   
Mivel a színtévesztők a fenti képeken nem érzékelnek markáns különbséget, ezért alábbi képeken az enyhe 
és súlyos színtévesztő által látott világot szeretnénk illusztrálni az általuk is érzékelhető módon. Ehhez 
csupán a színes kép kiszürkítését alkalmazzuk. 

 

normál színlátó enyhe színtévesztő súlyos színtévesztő

normál színlátó enyhe színtévesztő súlyos színtévesztő

A MAGYAR SZEMÉSZETI GYÁRTÓ • 30 ÉVE A SZEMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN

Központ 
2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1. 
Tel.: +36 23 565 555 
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1113 Budapest, Daróczi út 80. 
Tel.: +36 1 214 2032 
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 Már mindenki tapasztalt egy fergeteges koncert, vagy buli után 
fülzúgást, fülfájást, dugultság érzetet, vagy enyhe halláscsök-
kenést. De azzal nem sokan vannak tisztában, hogy ezek mind 
a zajártalom jelei!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint a tinédzserek 
és fiatal felnőttek 16,8%-át veszélyezteti a zaj miatti halláscsökkenés. 
Ez a fajta halláskárosodás fokozatosan, észrevétlenül alakul ki az évek 
folyamán. Az esetlegesen kialakuló hallásromlás mértékét tovább 
növelheti számos tényező. Mi jelenthet potenciális veszélyforrást? 

A fül- és fejhallgatók elsőre ártalmatlan használati eszközöknek tűnhetnek. 
De miért is válhatnak veszélyessé? Mert a túl erős hangerő halláskárosodást 
okozhat.  Ezen kívül érdemes lehet arra is odafigyelni, hogy olyan fajtát 
válasszunk, amin szabályozható a maximum hangerősség szintje.

Zajártalom forrása lehet egy könnyűzenei fesztivál, vagy koncert is. 
Itt egyértelműen a nagyteljesítményű hangfalak és a túlzott hangosítás 
jelentik a kockázatot. Minél kisebb a koncert területe, és minél hangosabb 
a zene, annál nagyobb a veszélye a zajártalomnak. Ma már szerencsére 
léteznek olyan hallásvédő eszközök, amelyek a zenei élményt nem rontják, 
viszont védik a hallást. Ha gyakran jársz koncertre, érdemes zajszűrős 
füldugót beszerezni, hogy garantált védelmet biztosíts hallásodnak. 

De honnan lehet tudni, hogy veszélyes 
volt a hangerő egy koncerten?
• Koncerteken fel kell emelned a hangod beszélgetés közben.
•  Nem hallod a másikat még akkor sem, ha közel

vagy a beszélgetőpartneredhez.
•  Túl közel álltál a hangfalhoz és e miatt fülzúgás,

fájdalom, dugultság érzet alakul ki.
• Tompán hallod a beszédet, miután elhagytad a koncertet.

Amennyiben koncert után halláscsökkenést, fülzúgást, fájdalmat, dugultság 
érzetet tapasztalsz és nem múlik el 24 órán belül, feltétlenül fordulj fül-

orr-gégész szakorvoshoz, vagy audiológus szakasszisztenshez!

Úgyis hallgatsz 
zenét, akkor 
hallgasd jól!

Forrás: https://www.rchsd.org/programs-services/audiology-hearing/noise-exposure-in-young-children-and-teens

Hangerő mértéke
Ha fülhallgatóval hallgatsz zenét és a melletted 
lévők is hallják, akkor az már túl hangos!
https://www.rchsd.org/programs-services/audiology-hear-
ing/noise-exposure-in-young-children-and-teens

Hallásvédelem figyelmeztető funkció
Már a legtöbb telefon operációs rendszerében van 
hallásvédelem figyelmeztető funkció. Ne kapcsold ki!
https://audiorecovery.com/blog/do-headphones-increase-your-risk-hearing-loss

60/60 szabály
Több, mint 60 perc zenehallgatásnál a maximális 
hangerő nem haladhatja meg a 60dB-t.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280085/9789241515276-eng.pdf 

Zajártalom megelőzése
Koncerten, sporteseményen, zajos környezetben 
mindig viselj zajvédő füldugót.
https://www.asha.org/public/hearing/Noise

Fiatalok 
 hallásproblémái

1990 2000 2010 2020

www.victofon.huTudj meg többet a megoldásokról!

60 min
60 dB

https://www.rchsd.org/programs-services/audiology-hear-
ing/noise-exposure-in-young-children-and-teens

A mai huszonévesek között
a halláskárosodás 30%-kal nőtt
az elmúlt évtizedekben.
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