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A nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (továbbiakban: nEfI) és a klebelsberg Intézményfenntartó 
központ (továbbiakban: klIk) a kormányzattól kapott felhatalmazással élve, 2014. augusztus 

és 2015. november között megvalósította a teljes körű iskolai egészségfejlesztés hatékonyabbá 
tételéhez hozzájáruló kiemelt projektet (TÁMop-6.1.2.a-14/1-2014-0001). 

a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlítás-
ban rendkívül kedvezőtlen, jelentősen elmarad attól, amit társadalmi- 
gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. Erre való te-
kintettel az aktív és egészséges életmódra nevelés, annak elterjesztése, 
a testmozgás népszerűsítése a teljes populáció körében prioritás. az 
egészséges életmódra való nevelést, melynek egyik legfontosabb szín-
terét az iskola adja, a legfiatalabb korosztályoknál kell kezdeni.
a projekt keretében – sok más egyéb eredmény mellett – több egészségfej-
lesztési témát, programot lefedő szakmai ajánlás, módszertani szakanyag 
készült, továbbá elkészült a teljes körű iskolai egészségfejlesztés szakmai 
koncepciója (továbbiakban: koncepció), melyet az olvasó a kezében tart.

a kormány által 2015. február 10-én elfogadott „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egész-
ségügyi Ágazati stratégiához kapcsolódva, az egészségügyi és köznevelési ágazat kiemelt célja 
és feladata, hogy a teljes körű iskolai egészségfejlesztés – tekintettel az iskola-egészségügy bi-
zonyos területeire – jelenlegi alapvető kérdései, problémái egy átfogó dokumentumban megjelen-
jenek, és innen kiindulva, a megalkotott jövőképpel összhangban meghatározza az elkövetkező 
időszak főbb beavatkozási irányait, majd a későbbiekben a konkrét feladatait is.

a koncepció elsősorban a döntéshozók számára készült, azzal a céllal, hogy a szakpolitikai, egy-
ben kormányzati döntéshozatalt támogassa, döntés-előkészítő anyagként szolgáljon az elkövet-
kező időszakban, de legalább 2020-ig; ezen túlmenően a koncepció olyan eszközöket igyekszik 
adni a döntéshozók kezébe, amelyek segítenek az iskolák életében meglévő változási folyamatok 
útjában álló akadályok legyőzésében. a koncepció ennek érdekében világos helyzetelemzést ad, 
célokat és gyakorlatban alkalmazható beavatkozási és intézkedési javaslatokat fogalmaz meg a 
projekt célrendszerével és a szakpolitikai stratégiai irányokkal összhangban.

Bízunk benne, hogy az egészségügyi és a köznevelési ágazat között elindult sikeres együttműkö-
dés folytatódik és a koncepció kellő megalapozottságot adó és döntéseket támogató szakanyag-
ként tudja a szerepét betölteni.

Budapest, 2015. november 30. 
        

Dr. Török Krisztina 
        mb. főigazgató

nEfI
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A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés koncepciójának megalkotását elsősorban a lakosság 
egészségi állapota és az iskolai – mint népegészségügyi beavatkozási – színtér fontossága 

indokolja, továbbá az a tény, hogy az „Egészséges Magyarország 2014-2020” stratégia a 
népegészségügyet, és azon belül is az iskolákban lehetséges beavatkozásokat és tevékenységet 
kiemelt területként kezeli. Ennek érdekében, a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően 
szükség van a koncepcióra, amely meghatározza és megalapozza a fejlesztések keretét, a 
későbbi stratégia, a programok és beavatkozások koordináltságát, egységességét, amellyel 
közép- és hosszútávon biztosítható azok szinergiája, együtthatása. 

a helyzetelemzés alapján a 6-18 éves korosztály népegészségügyi mutatói kedvezőtlenek. a hazai 
és nemzetközi kutatások igazolják, hogy a később megjelenő betegségek kialakulásában jelen-
tős szerepet játszik a fiatalkori mozgásszegény életmód, amely gyakran táplálkozási hibával, vagy 
egyéb kockázatos magatartásformával (pl.: dohányzás, kábítószer-, túlzott alkoholfogyasztás, sze-
mélyi higiéné hiánya) is párosul. a jelenlegi iskola-egészségügyi rendszer folyamatosan emberi 
és tárgyi erőforrás problémákkal küzd, azonban elkötelezettsége és szervezettsége számos le-
hetőséget hordoz magában. a hazai és külföldi kutatások a köznevelési intézményrendszerben 
dolgozó pedagógusok kiemelt szerepére mutattak rá. 
a külföldi példák egyértelműen bizonyítják, hogy Magyarországhoz hasonló gazdasági fejlettségű 
országok tudtak eredményeket felmutatni az iskolai egészségfejlesztés területén. 

a jelenlegi támogató jogszabályi környezet ellenére az interszektoriális megközelítés nem valósul 
meg, amely megmutatkozik a meglevő stratégiák, és az azok végrehajtását koordináló szerveze-
tek ágazaton belüli elszigeteltségében. 

az iskolai egészségfejlesztés esetében számos módszertani megközelítés létezik, azonban mind-
egyikre jellemző a komplex szemléletmód, mely eredményeként az egyén magatartásváltoztatá-
sán túl a közvetlen és távolabbi környezet megváltoztatására is törekszik. annak érdekében, hogy 
hazánkban is komplex, átfogó iskolai egészségfejlesztés alakuljon ki, a koncepcióalkotás során 
a Whole school, Whole community, Whole child modellt a célterületek azonosítására, míg a be-
avatkozások és szakpolitikai eszközök meghatározására a „Viselkedésváltoztatás kereke” modellt 
választottuk. 

a Whole school, Whole community, Whole child modell alkalmazásával 10 olyan célterület azo-
nosítható, ahol a megfelelően végrehajtott beavatkozásokkal az iskolai egészségfejlesztés teljes 
körűsége biztosítottá válik. Ezek a területek a következők: 

1. Ismeretátadás, készségfejlesztés; 
2. életmód/egészségmagatartás; 
3. Iskolai kultúra, pozitív légkör; 
4. Egészség szolgáltatások (az egyes tanulókat támogató szolgáltatások); 
5. Egyéni mentorálási funkció; 
6. Megfelelő fizikai környezet; 
7. Iskolai dolgozók jól-léte; 
8. Megfelelő családi környezet kialakítása; 
9. Iskolán kívüli közösségek bevonása; 
10. közösségi szerepvállalás.
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a teljes körű iskolai egészségfejlesztés feladatainak továbbvitelét, hatékonyságuk növe-
lését az ágazatok közötti (interszektoriális) specifikus kapcsolatok erősítésével, az iskola- 
egészségügyi szakemberek, a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézményekben 
dolgozó további szakemberek együttműködésével, aktívabb együtt gondolkodással, 
tapasztalatcserével, közös programokkal és célkitűzéssekkel érhetjük el. az ágazatok 
együttműködésében szükséges megvalósulnia a már lezajlott tevékenységek moni-
torozásának, a jövőbeli célkitűzések meghatározásának. Továbbá a már megszerzett 
tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztásának, alkalmazásának, fejlesztésének, az 
elkészült szakmai és módszertani anyagok, stratégiai dokumentumok, iránymutatások 
felhasználásának, szükség szerinti frissítésének.

A TELJES KöRű ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ JöVŐKÉP:
a teljes körű iskolai egészségfejlesztés felülről irányított és innovatív kezdeményezések 
összhangjában, egymást erősítve valósul meg. Ennek keretében az iskola és fenntar-
tója – alapfeladatai mellett – az egészséges infrastrukturális és lelki környezet biztosí-
tásán túl, lehetőséget ad az iskola valamennyi szereplője – kiemelten a gyermekek –  
számára, hogy az egészségre, mint értékre tekintsenek, az egészséget élményként tud-
ják megélni. 

 
a gyermekeket a köznevelésben képessé kell tenni az egészség- 
és az egészséges választására.

az iskola tevékenységével – amelyben azonos fontosságú a köz-
ismereti tárgyak oktatása mellett az egészségre nevelés is – felké-
szíti tanulóit az élethelyzetek, problémák kezelésére, megismerteti 
velük a megküzdés technikáit. a gyermek kialakuló értékrendjé-
nek és döntéseinek az iskola közvetlenül, illetve a későbbi élet- 
szakaszokban közvetetten alakítója, formálója lesz úgy, hogy köz-
ben ez a szemlélet az iskola saját kultúrájába is beépül, annak 
szerves részévé válik alkalmazkodva a fejlődő – változó – világ és 
technika kihívásaihoz.

„A gyermekeket 
a köznevelésben 

képessé 
kell tenni az 

egészség- és 
az egészséges 
választására„
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A kormány a TÁMop-6.1.2.a-14/1-2014-0001 azonosító számú („komplex intézményi mozgásprog-
ramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, 

valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 
megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváha-
gyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 1467/2014. (VIII.15.) korm. határozattal fogalmazta meg azt 
az elvárását, hogy a koncepciót a kiemelt projekt keretében, a nEfI által vezetett konzorcium készítse el.

a koncepció formai és tartalmi elemeit a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) 
korm. rendelet (továbbiakban: 38/2012. (III.12.) korm. rendelet) 33.§ írja le, amely alapján a hosz-
szú távú koncepció egy adott szakpolitikai területről készült részletes stratégiai tervdokumentum, 
amely azonosítja a szakpolitikai területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat; meghatározza a 
jövőképet és a jövőképen alapuló kiemelt célokat, valamint a beavatkozásokat, kockázatokat és a 
fontosabb eszközöket.

a kormány a TÁMop-6.1.2.a-14/1-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekten keresztül adott fel-
hatalmazás mellett a nEfI létrehozásával olyan támogató módszertani központot hozott létre, amely 
munkája révén biztosítja a különböző színtereken – így az iskolában – zajló egészségfejlesztési tevé-
kenységgel kapcsolatos stratégiai döntés-előkészítő és módszertani útmutatással járó tevékenysé-
get is (1). Ezt az elvárást erősítik meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (továbbiakban: 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet) foglaltak is, melyek szerint a nEfI a felelős az iskolai egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos módszertan összeállításáért. Ennek érdekében a nEfI keretein belül 2015 végétől mű-
ködik az Iskola-Egészség központ (IEk).

a TÁMop-6.1.2.a-14/1-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt kapcsán kapott felhatalmazás 
alapján a koncepcióval kapcsolatos előkészítő munkák 2014 őszén elkezdődtek. a részletes szakmai 
előkészítés és egyeztetések alapján 2015 tavaszára állt elő a bemutatott koncepciónak megfelelő tar-
talmi vázlat. 2015 nyarán több munkaértekezlet keretében került megtárgyalásra a koncepció szakmai 
tartalma. Ehhez kapcsolódtak a felkért minisztériumok és államtitkárságok delegáltjai. 2015 őszén 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) szakmai vitára bocsátotta az anyagot. 
a koncepció jelenlegi formájában a kormány munkatervének függvényében kerül előterjesztésre. 

A Koncepció alkotásában résztvevő szakértők:
antal Tímea dr., aszmann anna dr., Baric Ádám, csányi péter dr., Dátán attila, Hamza zsófia, 
járomi éva, kimmel zsófia, koós Tamás dr., laki nóra, Mátyus andrea, örkényi Ágota, palicz 
Tamás dr., pignitzkyné lugos Ilona, solymosy józsef, somhegyi annamária dr., szalay katalin, 
szmodis Márta dr., szűcs Erzsébet dr., Török krisztina dr., Várnai Dóra, Vitrai józsef dr.

Koncepció alkotásban és véleményezésben résztvevő kormányzati szervek:
Emberi Erőforrások Minisztériuma – államtitkárságai, nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Állami 
Egészségügyi Ellátó központ, országos gyógyszerészeti és élelmezés-egészségügyi Intézet, 
oktatási Hivatal, oktatáskutató és fejlesztő Intézet, országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Szakmai konzultációra felkért intézmények és szervezetek: 
fodor józsef Iskolaegészségügyi Társaság, nemzeti pedagógus kar, Magyar Védőnők Egyesülete.
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A koncepció megírása során a szerzői kör törekedett arra, hogy olyan szó és fogalomhasználat 
valósuljon meg, amely a jelenlegi magyar és nemzetközi szakmai közegben általánosan 

elterjedt és elfogadott. a leggyakrabban előforduló kifejezések az 1. sz. mellékletben találhatók. 

a fogalomtár alapjai egy, a nEfI-ben párhuzamosan futó projekt (TÁMop-6.1.1.-12/1-2013-0001 
„Egészségfejlesztési szakmai hálózatok fejlesztése”) alkotói munkája során jöttek létre. Ebben a 
munkában az egészségfejlesztésben és a köznevelésben dolgozó szakemberek közösen hozták 
létre az iskolai egészségfejlesztés fogalomtárát. 

a koncepció szerves részét képezik a további mellékletek is. a mellékletbe azok az anyagok 
kerültek, amelyek pontosabban és részletesebben kifejtik és magyarázzák az összefüggéseket. 
a  mellékletek – a koncepció nyomtatott formája esetében is – kizárólag elektronikusan (mellékelt 
cD és weboldal) érhetők el. 

a hivatkozások jegyzéke lehetővé teszi, hogy a terület iránt mélyebben érdeklődők utánanézhes-
senek, vagy utána olvashassanak egy-egy hivatkozásnak. 

a koncepció felülvizsgálatára vonatkozóan a 38/2012. (III.12.) korm. rendelet útmutatásai érvé-
nyesek.
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A Bevezetés című fejezet meghatározza a teljes dokumentum célját, valamint bemutatja 
Koncepció megalapozottságát és indokoltságát. 

3.1.  A KONCEPCIÓALKOTÁS CÉLJA, IDŐHORIZONTJA

Magyarország kormánya 2014 nyarán döntött a TÁMop-6.1.2.a-14/1 projekt támogatásáról, amely 
keretében a nEfI és a klIk által közösen végrehajtandó projektben kell megalkotni a koncepciót. 

a koncepcióalkotás célja – a fentiekben megjelölt elváráson túl 
– elsősorban az „Egészséges Magyarország 2014–2020” Egész-
ségügyi Ágazati stratégia elfogadásáról szóló 1039/2015. (II. 10.)  
korm. határozathoz (továbbiakban: Egészségügyi stratégia) kap-
csolódva, a teljes körű iskolai egészségfejlesztés jelenlegi alapve-
tő kérdéseinek, problémáinak bemutatása, majd ezekből kiindul-
va, a megalkotott jövőképpel összhangban az elkövetkező időszak 
főbb beavatkozási irányainak meghatározása. 

a koncepció olyan stratégiai szintű dokumentum, amely a széles 
értelemben vett szakpolitikák egymást erősítő hatását elősegíti, 
döntéshozatalukat támogatja, keretbe foglalja. Hosszabb távon 
felhasználható döntés-előkészítő anyagként is. Támogatja a dön-
téshozókat az iskolai színtérrel kapcsolatos, egészségre ható be-
avatkozások tervezésében, megvalósításában és értékelésében. 
a szakterületi sajátosságok beépülése mellett megfelel azoknak a 
formai és tartalmi követelményeknek, amelyekről a kormány már 
korábban, a kormányzati dokumentumok hierarchiája kapcsán 
rendelkezett (38/2012. (III. 12.) korm. rendelet). 
a jogszabály által meghatározott struktúra kiegészülése az ágaza-
ti és a horizontálisan megjelenő szakmai szempontokkal biztosítja, 
hogy a dokumentum megfelelő szakmai tartalommal és politikai 
legitimitással rendelkezzen. 

a koncepció megalkotásakor 10-15 éves időszakra tekintettünk előre. kiinduló pontnak tekin-
tettük a jelenleg rendelkezésre álló, ágazati stratégiai szintű dokumentumokat (a semmelweis 
Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt felada-
tok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI.28.) korm. határozat és az 
Egészségügyi stratégia), melyek 2022-ig határozzák meg a legfontosabb célokat, és az azokhoz 
tartózó beavatkozásokat, beavatkozási eszközöket.
 
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § szerint a nevelési-oktatási intézmény által működtetett 
teljes körű iskolai egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok  
a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti 
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működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy be-
folyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.
a teljes körű iskolai egészségfejlesztést a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján minden ne-
velési-oktatási intézményekben meg kell valósítani: óvodákban, általános és középfokú intéz-
ményekben, kollégiumokban. a teljes körű iskolai egészségfejlesztés tehát tágabb értelemben 
minden nevelési-oktatási intézményre vonatkozik, elsődleges célcsoportja az intézményekbe járó 
gyermekek, fiatalok.
a nevelési-oktatási intézmények közé az óvodától a kollégiumig minden beletartozik, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi cXc törvény (továbbiakban: köznev. tv.) 7.§ (1) bekezdése alapján.
 

3.2. A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁNAK INDOKOLTSÁGA

a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, je-
lentősen elmarad attól, amit társadalmi-gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. 
a népegészségügyi szakpolitika szempontjából fontos rámutatni, hogy az egészségi állapotra 
vonatkozó magyar adatok az országot az EU tagországok rangsorában az utolsók közé helye-
zik, míg a legnagyobb kockázatot képviselő egészségmagatartások tekintetében Magyarország 
az EU középmezőnyében található. Ugyan az utóbbi évtizedekben sokat javult a magyar lakos-
ság egészségi állapota, még mindig messze elmarad szinte valamennyi egészségmutatóban az  
Európai Unió legtöbb államától. összevetve az EU tagországok születéskor várható élettartamát 
és figyelembe véve az egyes országok gazdasági teljesítményét is megállapítható, hogy Magyaror-
szág a várható élettartamot tekintve a gazdaságilag elmaradottabb országok középmezőnyében 
helyezkedik el (2). a születéskor várható élettartam tekintetében magyar férfiak és nők körében 
1993-tól folyamatosan emelkedő tendencia figyelhető meg, bár a lemaradás még mindig nagy. 
az Egészségügyi Világszervezet / World Health organization (továbbiakban: WHo), Hfa (WHo 
Egészséget Mindenkinek adatbázis / WHo Hfa adatbázis) adatai szerint 2013-ban a születéskor 
várható átlagos élettartam a férfiaknál 72 év, a nőknél 78,7 év volt (3) (1. és 2. ábra). a rosszabb 
életkilátások hátterében – akárcsak a fejlett országok többségében – döntően (97%-ban) az élet-
móddal összefüggő, krónikus nem fertőző betegségek és a sérülések állnak (2).
Magyarország folyamatosan csökkenő lakosságszámának, a csökkenő születésszám mellett, a 
másik fontos oka a korai (időelőtti) halálozások magas száma. 
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a fenti, Magyarországra vonatkozó összesített adatok mellett szükséges kiemelni azt a tényt is, 
hogy Magyarország területén belül is jelentős különbségek mutathatók ki az egyes térségek vo-
natkozásában, amely különbségek több tényezőre is visszavezethetők (4).
a haláloki struktúra szoros összefüggésben áll a népesség korösszetételével, ezáltal alakulásá-
nak folyamata hasonlóan hosszadalmas és fokozatos (tehát bizonyos értelemben kiszámítható 
és előrelátható). az egészségügyi viszonyok fejlődése, az elöregedő társadalom és a várható 
élettartam kitolódása az időskorhoz kötődő, nem fertőző krónikus betegségek túlsúlyát eredmé-
nyezi. Tekintve, hogy 2012-ben az összhalálozások majdnem háromnegyede a 65 év felettiek 
körében történt, nem férhet kétség a haláloki struktúra eddigi folyamatainak stabilizálódásához. 
Tíz időskorú közül nyolc a két vezető krónikus halálok, a keringésrendszeri betegségek és a rossz-
indulatú daganatok miatt veszíti életét ma Magyarországon. 2000-ben az összhalálozások közel 
feléért a keringési rendszer betegségei, több mint negyedéért a rákos megbetegedéshez köthető 
halálokok voltak a felelősek, tehát a haláloki struktúrában továbbra is duális dominancia érvé-
nyesül. jóllehet az elmúlt több mint tíz évben csökkent a keringési rendszer és nőtt a daganatos 
megbetegedések okozta halálozás, így míg az előbbi jelentősen hozzájárult a születéskor várható 
élettartam emelkedéséhez, addig az utóbbi kontribúciója ehhez nem számottevő (ksH, 2014) (5). 

a főbb halálokok elemzése alapján elmondható, hogy Magyar- 
ország esetében is olyan betegségek okozzák a korai halálozást, 
amelyek az életmód megváltoztatása révén jelentősen befolyásol-
hatók. az Egészségügyi stratégiában meghatározásra kerültek 
azok a főbb beavatkozások és eszközök, amelyek révén a straté-
giai célok elérhetők. 
az Európai lakossági egészség felmérés 2014-es eredményei 
(ElEf, 2014) (6) szerint a magyar lakosság 54%-a a túlsúlyos vagy 
az elhízott kategóriába tartozik. a nemek között lényeges különb-
ség figyelhető meg: míg a nők 48%-ának, addig a férfiak 61%-ának 
volt magas a testtömeg-indexe 2014-ben. a két nem közötti elté-
rés főként az enyhébb, a túlsúlyos kategória gyakoriságából fa-
kad (28%, illetve 39%), mivel az elhízottakat tekintve alig figyelhető 

Születéskor várható élettartam 
Magyarországon és a Visegrádi országokban
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meg eltérés a nők és a férfiak között (20%, illetve 21%). korcsoportok szerint a fiatal nők 
23%-a, míg a fiatal férfiak 40%-a volt túlsúlyos vagy elhízott. a kor előrehaladtával ez az 
arány egyre nő, a középkorú nők 53%-a, a középkorú férfiak 72%-a, valamint az idősebb 
nők 65%-a és az idősebb férfiak 72%-a volt túlsúlyos vagy elhízott. 2009-hez viszonyítva 
csak a középkorú nőknél figyelhető meg változás: több mint 4%-kal csökkent a túlsúlyo-
sak vagy elhízottak aránya.

az Egészségügyi stratégia külön említi a köznevelési intézményeket, mint a népegész-
ségügyi beavatkozások fontos, kiemelt színtereit. Ezen belül is említésre kerülnek az 
óvodai és iskolai színtéren zajló egészségfejlesztési programok. jelenleg ezen a terüle-
ten nincs olyan stratégiai dokumentum, amely biztosíthatja a fentebb leírt probléma ala-
pú, koordinált megközelítést, annak ellenére, hogy a jogi szabályozó környezet számos 
ponton támogatja az iskolai szintű beavatkozásokat. a stratégia hiánya együtt jár azzal 
is, hogy a köznevelési intézményekben már meglevő, az egészség fejlesztését célzó 
beavatkozások egymást támogató (szinergikus) hatása nem érvényesül, így népegész-
ségügyi szempontból minimális érdemi hatással járnak. 
az elkövetkező évek uniós és hazai forrásainak stratégiai alapú felhasználását, a forrá-
sok hatékony allokációját is megalapozza a koncepció, tekintettel arra, hogy 2014-2020 
között rendelkezésre álló uniós források felhasználása nem lehetséges az ex ante felté-
telek teljesítése nélkül, amelyek között szerepel a stratégiai szintű alátámasztottság és 
dokumentáltság. 
ahhoz, hogy az iskolai színtéren az iskolai egészségfejlesztést célzó tevékenységeknek 
rövid- és középtávon mérhető hatása legyen, az érintett ágazatok, szakpolitikák célzott 
és összehangolt beavatkozásaira, vagyis kormányzati szintű támogatásra van szükség. 
kiemelendő, hogy a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósulásával nemcsak 
az egészségi állapotban és az egészségügy rendszerében lesznek mérhetően kedvező 
hatások, hanem erősíthetik más szakpolitika beavatkozások hatását, amelyek közül kü-
lönösen a köznevelés és a társadalmi felzárkóztatás emelendő ki. 
a koncepció ezeknek a beavatkozásoknak a probléma alapú megközelítését kívánja 
előkészíteni, megalapoz egy majdani részletes stratégiát és abból levezethető progra-
mokat, valamint intézkedési terveket.

öSSZEFOGLALÁS, KöVETKEZTETÉSEK

A Koncepció megalkotását elsősorban a lakosság egészségi állapota és az  
iskola – mint intervenciós – színtér fontossága indokolja, továbbá az a tény, hogy 
az Egészségügyi Stratégia a népegészségügyet, és azon belül is az iskolákban 
lehetséges beavatkozásokat és tevékenységet kiemelt területként kezeli. Ennek 
érdekében, a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően szükség van a Kon-
cepcióra, amely meghatározza és megalapozza a későbbi stratégia, a progra-
mok és beavatkozások koordináltságát, egységességét, amellyel közép- és hosz-
szútávon biztosítható azok szinergiája, együtthatása.
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A Helyzetelemzés című fejezet bemutatja a Koncepció számára releváns célcsoport 
egészségi állapotát jellemző demográfiai (születés, halálozás), és megbetegedési ada-

tokat, valamint bemutatja az életmódra vonatkozó adatokat is, az ezeket alátámasztó ku-
tatásokkal együtt. A hazai és nemzetközi iskolai egészségfejlesztés története mellett a 
fejezet kitér a más területeket is érintő jogszabályi környezetre, az elindult fejlesztésekre, 
valamint röviden bemutatja azokat a Kormány által elfogadott stratégiákat, amelyek vala-
milyen formában érintkeznek az iskolai egészségfejlesztéssel. A fejezet végén a jelenlegi 
helyzetet leíró „problémafa” valamint a stratégiai irányokat meghatározó SWOT elemzés 
kerül bemutatásra.

4.1. A MAGYAR GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA

DEMOGRÁFIAI ADATOK
az iskolába járó gyermekek száma és a teljes népességen belüli 
aránya a születésszám csökkenése következtében folyamatosan 
csökken, és ezt a csökkenést a gyermekek folyamatosan javuló 
halálozási aránya sem képes ellensúlyozni. ki kell emelni két ked-
vezőtlen, az egészséget és életminőséget rövid- és hosszútávon 
kedvezőtlenül befolyásoló tényezőt. az európai értékekhez képest 
magas, és 1993 óta sem csökken a korán, kis súllyal született, 
méhen belüli fejlődésükben akadályozott újszülöttek aránya. Ez 
nemcsak a halálozás további csökkenését akadályozza, de kedve-
zőtlen hatásai minden későbbi életkorban jelentkeznek, és súlyos 
össztársadalmi terhet jelentenek, kiemelten az egészségügyi és 
szociális ellátás, valamint az oktatás számára (pl. fejlődési rendel-
lenességek, fogyatékosságok, sajátos nevelést igénylők maga-
sabb száma, a felnőttkori szív- és érrendszeri megbetegedésekre 
való fokozottabb hajlam). szignifikánsan magasabb arányú a kis 
súllyal születettek és a csecsemőhalálozások száma Magyaror-
szág hátrányos helyzetű régióiban, és az alacsonyan iskolázott 
anyák újszülöttjei között. a kis súlyú születéshez vezető számos ok 
között említést érdemel, hogy Magyarországon nemzetközi össze-
hasonlításban is kedvezőtlen a serdülőkorban gyermeket világra 
hozó nők aránya (7). 
a gyermek- és fiatalkorban, az életkor növekedésével párhuzamo-
san nő a balesetekből és erőszakos cselekményekből (gyilkosság, 
öngyilkosság) eredő halálozások száma, amely már kisiskolás 
korban is a második, serdülőkorban pedig a vezető halálok. a 
nem veleszületett fogyatékosságok leggyakoribb okai is a balese-
tek. Ezek száma ugyan hazánkban, a gyermekbiztonsági intézke-
dések javulásával csökkenő tendenciát mutat, azonban a megtör-
tént esetek jelentős része megelőzhető lett volna. a szociálisan 
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hátrányos helyzettel a gyalogos és háztartási gyermekbalesetek mutatnak összefüggést, míg a 
sportbalesetek inkább a jómódú családok gyermekeinél fordulnak elő magasabb arányban, a 
bizonyítottan gyakoribb és intenzívebb fizikai aktivitás miatt (8).

MEGBETEGEDÉSI (MORBIDITÁSI) ADATOK
Több, különböző módszerrel végzett hazai és hazai részvétellel fo-
lyó nemzetközi vizsgálat is megerősítette, hogy már az iskoláskorú 
gyermekek között is magas, és növekvő tendenciát mutat a túlsú-
lyos és elhízott gyermekek aránya, miközben az alultápláltság is 
előfordul. 
Ennek hátterében egyaránt állhat tudatlanságból és gondatlan-
ságból származó táplálkozási hiba, de szerepet játszik a rossz szo-
ciális helyzetből fakadó mennyiségi alultáplálás, vagy az elegen-
dő mennyiségi táplálkozás mellett az egyoldalú szénhidrát bevitel 
(minőségi alultáplálás). szociodemográfiai adatokkal kiegészített 
hazai (9) és hazai részvétellel folyó nemzetközi (10, 11) tápláltsági 
vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy a fejlett országokban, köz-
tük nálunk is, elsősorban az elhízás a probléma, amely a jómódú 
családok gyermekei között alacsonyabb arányú. az alultápláltság 
a kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekek között fordul elő. 
növekvő tendenciát mutatnak a különböző típusú, gyermekkor-
ban jelentkező cukorbetegségek is. a II. típus diabétesz régebben 
nem volt jellemző gyermekkorban (12). 

az évtizedek óta folyó, éves gyakoriságú iskola-egészségügyi adatszolgáltatás keretében 34 kór-
képről történik adatgyűjtés. Ennek adatai azonban az adatszolgáltatás megbízhatatlansága mi-
att a betegségek előfordulási gyakoriságának pontos meghatározására nem, csupán bizonyos 
tendenciák szemléltetésére alkalmasak (pl. a magas vérnyomás és a mozgásszervi betegségek 
arányainak életkorral és az iskolaévekkel emelkedő tendenciái)(13). Ezért ezen adatok jelenleg 
csak pontos morbiditási adatokkal dolgozó célzott vizsgálatokból, kutatásokból nyerhetők (14). 
a mozgásszervi megbetegedések előfordulásának jelentős számára és emelkedő tendenciájára 
vonatkozóan egyéb, nem országosan reprezentatív vizsgálatok szolgáltatnak bizonyítékot (15, 16).

ISKOLÁS GYERMEKEK ÉLETMÓDJA
rendszeresen végzett, nemzetközi együttműködésben folyó hazai vizsgálatok (Health Behaviour 
in school-aged children study / Iskoláskorú gyermekek Egészségmagatartása Vizsgálat, továb-
biakban: HBsc (17); The European school survey project on alcohol and other Drugs / Európai 
Iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és Egyéb Drogfogyasztási szokásairól, továbbiakban: EspaD 
(18); global Youth Tobacco survey / nemzetközi Ifjúsági Dohányzás felmérés, továbbiakban: 
gYTs) (19) adatainak ismeretében általánosságban elmondható, hogy a tanulóifjúság körében az 
életkorral emelkedik, és az utóbbi években tendenciájában is emelkedést mutat a (rendszeresen) 
dohányzó, alkoholt fogyasztó, drogokat már kipróbált, a visszaélésszerűen gyógyszert fogyasztó, 
és az első szexuális kapcsolatot egyre korábbi életkorban átélő tanulók aránya. a dohányzás és a 
túlzott alkoholfogyasztás az illegális szerfogyasztásnál is jóval gyakoribb jelenség, és mindhárom 
rizikómagatartás előfordulásában jelentős, iskolatípus szerinti különbségeket mutatnak az adatok. 

„magas, és nö-
vekvő tendenciát 
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a fiatalok életmódjára jellemző a fizikailag passzív életmód: a té-
vénézésre fordított idő tartósan magas a 2006-ban és 2010-ben 
végzett vizsgálatok szerint, a számítógép előtt töltött idő is növe-
kedett, miközben a testmozgás rendszeressége és a ráfordított idő 
mennyisége nem változott jelentősen. 
a táplálkozásra vonatkozó adatok közül kiemelendő, hogy nemzet-
közi összehasonlításban és tendenciájában is kedvezőtlen a rend-
szeresen reggeliző hazai fiatalok alacsony aránya (20).

ISKOLÁS GYERMEKEK öNMAGuK ÁLTAL MINŐSíTETT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
a 11-17 éves tanulók döntő többsége egészségi állapotát jónak tartja és elégedett az életével. 
közel minden negyedik tanuló tartja a saját egészségét az átlagnál rosszabbnak, a 15 évesek 
között ez az arány nemzetközi összehasonlításban is kiugróan magas. a panaszok közül magas 
arányban fordul elő a gyakori fáradtság, illetve különböző pszichés tüneteket (pl. az idegesség). 
a fiúknak körülbelül az ötödére, a lányoknak mintegy a negyedére jellemző a gyakori depresszív 
hangulat. az iskolában előforduló kortársbántalmazás valamilyen formájában 10 fiatalból 4 érin-
tett (bántalmazottként vagy bántalmazóként) (20). 
komplex, többirányú összefüggés mutatható ki az iskolához való 
viszonyulás, a tanulmányi eredmények, illetve a különböző egész-
ségmutatók és egészséget befolyásoló magatartások között. szá-
mos vizsgálat kimutatta, hogy az iskolához való kötődés általános 
védőfaktornak tekinthető: ha egy gyermek jól érzi magát az isko-
lában és ott sikerei vannak, akkor jobban teljesít, és egyidejűleg 
jobbnak tartja az egészségét, és egészségtudatosabban él (21).
az iskolához való kötődés hiánya a korai iskolaelhagyás muta-
tóiban is tetten érhető. a 2008-2010 közötti trendszerű javulást 
követően emelkedést tapasztalunk, a 2013-as arány 11,3%. az is-
kolából való kimaradás nemcsak a munkaerő piaci pozíció szem-
pontjából kedvezőtlen, hanem a felnőttkori egészségi állapot rosz-
szabb mutatóival is összefüggést mutat (22).
az iskola szerepével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a különböző rizikómagatartások elő-
fordulásában, illetve a szubjektív jóllét jellemzői mentén is jelentős, iskolatípus szerinti, konzisz-
tensen kimutatható különbségek találhatók, melyek a szakiskolákban tanulók veszélyeztetettebb 
helyzetére hívják fel a figyelmet. 
a hazai iskolarendszer működéséről fontos információkat adnak a 15 éves tanulók köré-
ben végzett programme for International student assessment / nemzetközi Tanulói Tel-
jesítménymérés programja (továbbiakban: pIsa) vizsgálatok. a 2012-es vizsgálat adatai 
a korábbi eredményeknél minden területen gyengébb teljesítményt jeleztek, már sem a 
nyomtatott, sem a digitális tesztekben nem érte el a magyar tanulók teljesítménye az or-
ganisation for Economic co-operation and Development / gazdasági Együttműködési és 
fejlesztési szervezet kutatása átlagát (oEcD-átlagot). a pIsa 2012 adatai ismételten rá-
mutattak arra a jelenségre, hogy iskolarendszerünk még nem kezeli kellőképpen a tanulók 
szociokulturális hátteréből eredő különbségeket, a nemzetközi átlagot meghaladja az isko-
lázatlan és iskolázott szülők gyermekeinek teljesítménye közötti különbség (23).

„fiatalok élet-
módjára jellemző 
a fizikailag pasz-
szív életmód„

„iskolához való 
kötődés általá-
nos védőfaktor-
nak tekinthető„
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az iskolai légkör szempontjából meghatározó a pedagógusok 
jól-léte is. a pedagógusok 5,4-8,1%-a esetében tapasztalható ki-
égés (24). sok a túlterhelt pedagógus, de párhuzamosan jelentős 
alulterhelés is megfigyelhető (25). 
az iskoláskorú gyermekek önminősített egészségi állapotát, éle-
tükkel való elégedettségét és életmódját számos tényező be-
folyásolja. komplex pozitív összefüggés mutatható ki a család 

– elsősorban a szülők magasabb iskolázottságával kapcsolatos – 
jómódja, a tanulók jó iskolai eredménye, a tanulók iskolához való 
pozitív viszonyulása, és a magasabb fokú (érettségit adó) iskolavá-
lasztás, valamint az önminősített jobb egészségi állapot, az élettel 
való nagyobb fokú elégedettség (26) és a kedvezőbb életmódbeli 
szokások között (27). 

a gyermekkori egészségi állapot és egészség attitűd legfontosabb mutatóit a 2. sz. melléklet 
tartalmazza.

ADATGYűJTÉSI PROBLÉMÁK
feltétlenül említést érdemelnek a gyermekek körében végzett adatgyűjtések hiányosságai. Bár a 
háziorvosi / házi gyermekorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői szolgálat is regisztrálja, gyűjti 
és továbbítja a gyermekek fejlődésére és megbetegedéseire vonatkozó adatokat, ezek összeve-
tése során megállapítható volt (13, 14) az adatok csekély megbízhatósága. az adatok megkérdő-
jelezhetősége az eltérő vizsgálati módszereknek, a betegségek nem egységes definiálásának és 
az eltérő életkorban történő adatgyűjtéseknek volt köszönhető. Így az egészségi állapot értéke-
lése során jelenleg a célzott, megbízható módszerekkel gyűjtött, elsősorban kutatási adatokra 
érdemes támaszkodni, ezek azonban országosan nem reprezentatívak, csupán egy-egy földrajzi 
terület gyermeklakosságát, vagy iskola tanulóit reprezentálják. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, 
hogy olyan hazai és nemzetközi összehasonlításra alkalmas megbetegedési adatokkal rendelkez-
zünk, amelyek tükrözik a nemi, életkori, területi és szociodemográfiai különbségeket. 
a gyermekek életmódjára vonatkozó – elsősorban nemzetközi – kutatások eredményeképpen 
bőséges adatállomány áll rendelkezésre, és előny, hogy ezek nagy része szerepel az európai (és 
amerikai) gyermekek egészségére vonatkozó indikátor rendszerben (28-39). a következtetések le-
vonását nehezíti azonban, hogy eltérő módszerekkel és eltérő korcsoportokban történik a gyűjtés. 

a TÁMop-6.1.2.a-14/1-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében lefolytatott kutatás 
eredményei azt tükrözik (kutatási jelentés, 11. sz. melléklet), hogy a teljes körű iskolai egész-
ségfejlesztés megvalósulásához – a koncepció alapjául szolgáló modellel összhangban, annak 
mintájára – további komplex, több színteret, ágazatot érintő megközelítésre van szükség. a feltárt 
hiányosságok, nehézségek alapján olyan célterületeket és beavatkozási irányokat kell kijelölnünk, 
amelyek a jelenlegi helyzetre reagálnak és illeszkednek az intézményi környezethez, elősegítve a 
hatásosabb egészségfejlesztést.

„Az iskolai lég-
kör szempontjá-

ból meghatározó 
a pedagógusok 

jól-léte is.„
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4.2. A HAZAI ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
TöRTÉNETE, JELEN HELYZETE

a több mint ezer éve fennálló magyar iskolarendszer történetének minden időszakában voltak 
egészségvédelmi törekvések. a nagynevű iskolák a reformáció idejétől kezdődően foglalkoztat-
tak orvosokat és egészségügyi ismeretekkel rendelkező tanárokat, akik alkalmazták a testi ne-
velést és fontosnak tartották, hogy a tanulók megismerjék az egészséges életmód szabályait. a 
felvilágosult abszolutizmus korában több rendelet is született, amely megfogalmazta az állam 
feladatát az oktatásban és a tanulók egészségvédelmében.1

AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGüGY RENDSZERE
a XIX. század második felétől párhuzamosan haladtak a tanulók iskolán belüli egészségügyi ellá-
tására és egészségnevelésére irányuló törekvések. az 1882-ben megtartott genfi egészségügyi 
kongresszus - amely behatóan foglalkozott az iskolák egészségügyével- a hazai iskolai egészség-
védelemre is kedvező hatást gyakorolt: fodor józsef javaslatára Trefort Ágoston kultuszminiszter 
1885-ben rendeletet bocsátott ki a középiskolai iskolaorvosok és egészségtan tanárok képzésé-
ről. önálló iskola-egészségügyi szolgálat 1936 óta létezik, hosszú évtizedekig azonban csak a na-
gyobb középiskolákban volt jelen. az 1960-s években alakult ki a gyógyító-megelőző alapellátás 
rendszerébe illesztett iskola-egészségügyi ellátó szolgálat ma is fennálló rendszere (40).
Ennek a rendszernek az előnye, hogy minden köznevelési intézménynek van kijelölt orvosa és 
védőnője, akik elsősorban preventív feladatok ellátására kötelezettek: úgymint az egészség isme-
retek átadása, a gyermekek testi-lelki fejlődésének nyomon követése, a kóros állapotok, betegsé-
gek gyanújának rendszeres szűrővizsgálatokkal való felismerése (a kötelező egészségbiztosítás 
keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1999. (XII.18.) nM rendelet), a már 
diagnosztizált krónikus beteg gyermekek közösségbe való beilleszkedésének elősegítése, és az 
iskoláskorúak védőoltása. az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) nM rendelet 
ezen kívül több más feladat ellátására is kötelezi az iskola orvosát (pl. környezet és étkeztetés 
ellenőrzési, foglakozás-egészségügyi feladatok, a tanulók testnevelési csoportbeosztása). 
az ország leghátrányosabb településein, ahol a legnagyobb szükség lenne erre a tevékenységre, 
a krónikus háziorvos hiány miatt gyakran még a szűrővizsgálatok orvosi része is elmarad. ked-
vező tendencia azonban a főfoglalkozású iskolavédőnők számának emelkedése, akik képesek 
a preventív feladatok zömének ellátására. a tevékenységük színvonalát azonban rontja a tárgyi 
feltételek gyakori elégtelensége.
a fodor józsef Iskolaegészségügyi Társaság, amely multidiszciplináris szakmai és érdekképvise-
leti szervezet, 1966-os megalakulása óta, karöltve az 1991-ben alakult Magyar Védőnők Egyesü-
letével, rendszeres továbbképzések szervezésével segíti az iskolákban folyó ellátás magas szín-
vonalát, ezzel részben pótolva az ezen a téren fellelhető alap-, és továbbképzések hiányosságait.
a fodor józsef Iskolaegészségügyi Társaság, a European Union for school and University Health 
and Medicine (EUsUHM) tagjaként képviseli a magyar iskola-egészségügyet a EUsUHM kétéven-
te rendezett európai konferenciáin, ahol lehetőség van a tapasztalatcserére, együttműködésre 
iskolai egészségfejlesztés témájában is. 

1 1777. I. ratio Educationis; 1806. II. ratio Educationis
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az iskola-egészségügyi szolgálat mellett egyre jobban kihangsú-
lyozódik a pedagógusok egészségnevelésben betöltött szerepe. 
Ez kezdetben az egészségismeretek frontális közvetítését jelen-
tette. az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 4/2001. 
(I. 26.) oM rendeletben foglaltak alapján (10 §. (3) bekezdés) az 
iskola helyi tantervébe – az osztályfőnöki nevelő és oktató munká-
hoz kapcsolódva – be kell építeni az egészséges életre nevelést, 
illetve egészségvédelmet szolgáló tananyagot, melynek időkerete 
az 5-12. évfolyamokon nem lehet kevesebb tanévenként tíz tanórai 
foglalkozásnál. Ezt a szemléletet tükrözi továbbá, hogy az 5-10. év-
folyamokon tanévenként minimum 10 egészségnevelési tartalmú 
osztályfőnöki órát kell tartani. 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS AZ ISKOLÁBAN
az 1970-es években kezdődött „új népegészségtan” mozgalommal párhuzamosan egyre inkább 
teret nyer az egészségfejlesztés szemlélete és gyakorlata. Megjelentek az erről szóló, iskolai 
egészségfejlesztést is érintő nemzetközi dokumentumok, kialakult és egyre bővült az „Egészség-
fejlesztő Iskolák” hálózata. Ez az új szemlélet és a módszerek fejlődése jól követhető a közokta-

tás/köznevelés által elfogadott hazai jogszabályokban és szakmai 
háttéranyagokban is. a közoktatásról szóló 1993. évi lXXIX. tv. 
módosításáról szóló 2003. évi lXI. törvény az iskolák számára már 
a nevelési terv részeként egészségnevelési és környezeti nevelé-
si terv elkészítését írta elő, melyet az iskola orvosával egyeztetve 
kellett elkészíteni. Ugyanebben az évben határozták meg azokat 
az egészségismereteket is, amelyeket a különböző műveltségi te-
rületek tantervébe be kellett építeni. Ehhez 2004-ben az oktatási 
Minisztérium segédletet biztosított (segédlet az iskolai egészség-
nevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez)(41), amely 
mai értelemben véve is nagyon korszerű módon tartalmazza az 
egészségfejlesztő iskola ismérveit, a megvalósulást segítő mód-
szereket, és az egészségfejlesztő aktivitásokat széleskörű csapat-
munkaként írja le.
2003-ban született meg az Egészség évtizedének nemzeti prog-
ramja, amelyben az iskolai egészségfejlesztésre vonatkozóan ma 
is fontos és érvényes célkitűzéseket fogalmaztak meg.
a 2006. évben több nemzeti program született, köztük a „közös 
kincsünk a gyermek” – nemzeti csecsemő- és gyermekegész-
ségügyi program (42), amely külön fejezetben foglalkozott az isko-
lai egészségfejlesztéssel és egészségügyi ellátással, kiemelve a 
problémákat, és meghatározva a szükséges teendőket. a nemzeti 
programok megvalósulásáról azonban elmondható, hogy történ-
tek ugyan érdemi beavatkozások, de nem kellő intenzitással, nem 
kellő ideig, és nem voltak képesek a lakosság széles rétegeit elér-
ni. Ennek főbb okai a hosszantartó, megfelelő politikai támogatott-
ság és a kiszámítható finanszírozás hiánya, a népegészségügyi 

„egyre jobban 
kihangsúlyozódik 

a pedagógusok 
egészségneve-

lésben betöl-
tött szerepe„

„főbb okai a 
hosszantartó, 
megfelelő po-
litikai támoga-

tottság és a 
kiszámítható 

finanszírozás hiá-
nya, a népegész-

ségügyi intéz-
ményrendszer 

nem megfelelő 
szervezettsége, 

valamint az ága-
zatközi interszek-

toriális együtt-
működések 

elégtelensége„
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intézményrendszer nem megfelelő szervezettsége, valamint az ágazatközi interszektoriális együtt-
működések elégtelensége voltak (43). 
jelentős lépés lett volna 2002-ben az iskolai egészségfejlesztés anyagi támogatása, egészségfej-
lesztési normatíva formájában, azonban a támogatás ilyen módja nem valósult meg. 

Eredményként kell azonban említeni a köznev. tv-t, amely rendelkezett az iskolákban a minden-
napos testnevelés bevezetéséről, kötelezővé tette iskolapszichológus alkalmazását és kiemelte a 
lelki egészségfejlesztés jelentőségét. 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztésre vonatkozó rendelkezések a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-
delet keretében kerültek újraszabályozásra. a teljes körű iskolai egészségfejlesztés célja, hogy 
minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatéko-
nyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egész-
ségfejlesztő tevékenységekben.
Ezen kívül az iskolai egészségfejlesztési munka színvonalának növelése céljából rendelkezett ar-
ról is, hogy oktatási intézményekben csak olyan külső szakemberek, programok jelenhetnek meg, 
melyek rendelkeznek a nEfI szakmai ajánlásával. Emellett az 1990-es évek elejétől kezdődően 
léteznek pályakezdő és gyakorló pedagógusok számára szervezett egészségfejlesztési témájú to-
vábbképzések és egészségtan tanári képzések. Megjelentek az Európai Unió által finanszírozott, 
a lakosságra, a fiatalokra és kiemelten az iskolai egészségfejlesztésére fókuszáló programok is 
(TÁMop 3.1-es és 6.1-es azonosító jelű konstrukciók és pályázati kiírások). 
az iskolák prevenciós tevékenységével kapcsolatos felmérések alapján már 2005-ben megállapít-
ható volt, hogy az intézmények 92%-a rendelkezett egészség-, és környezetnevelési programmal. 
az elemzés szerint azokban az iskolákban volt eredményes az egészségnevelési program, ahol 
gondos helyzetelemzésre épült, és figyelembe vette a tanulók és szülők javaslatait, valamint a 
végrehajtás eredményességét is kiértékelték (44). 
Egy másik vizsgálat 2004-ben még problémaként értékelte, hogy az iskolák sok esetben a pre-
venció kevésbé aktív résztvevői, hiszen inkább külső szakembereket vonnak be az ismeretközlési 
tevékenységükbe, holott a készségfejlesztésre nagyobb szükség lenne. Egy 2009-ben végzett 
felmérés megállapította, hogy jelentősen nőtt a rendszeresen prevenciós tevékenységet végző 
iskolák aránya. az iskolai programok tematikájában a drogprevenció mellett már jelentős arány-
ban szerepelnek mentálhigiénével és a táplálkozással kapcsolatos programok is, továbbá az is-
meretátadás mellett a személyiségfejlesztésre koncentráló megközelítések is nagyobb hangsúlyt 
kapnak (45, 46). 
az utóbbi 10 évben született jogszabályok (többek között a nemzeti alaptanterv kiadásáról, be-
vezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) korm. rendelet továbbiakban: 110/2012. 
(VI.4.) korm. rendelet / naT és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szó-
ló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet), szakmai programok és anyagok támogató közeget 
teremtenek az iskolai egészségfejlesztés számára. a programok módszertanát segítendő írott 
anyagok száma is jelentős, számos iskola osztja meg tapasztalatait a világhálón. az előírt ren-
delkezések, programok megvalósulását azonban nagymértékben befolyásolja, hogy a fenntartó 
és az intézmény vezetője mennyire elkötelezett e terület tekintetében, és hogy milyen mértékben 
állnak rendelkezések anyagi és emberi erőforrások. gondot jelenthet, hogy egyes pedagógusok 
gyakorlata akár szélsőségesen eltérő is lehet, és ez esetenként nehezítheti az egészségfejlesztés 
szemléletének és gyakorlatának érvényesítését, amelyhez az is hozzájárul, hogy a hazai oktatá-
si rendszer törekszik rá, de nem képes minden esetben hatékonyan ellensúlyozni a társadalmi 
esélyegyenlőtlenségek közoktatási intézményekben is érvényesülő anomáliáit, sőt nem ritkán a 
társadalmi egyenlőtlenségek növelésének irányába hat. 
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az iskolai egészségfejlesztésre fókuszáló kísérleti projekt – TÁMop-6.1.2.a-14/1-2014-0001  
azonosító számú kiemelt projekt – eredményeit a 10. sz. mellékletben mutatjuk be.

4.3. ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS A NEMZETKöZI 
GYAKORLATBAN ÉS AZ EuRÓPAI uNIÓBAN

a nemzetközi gyakorlatot áttekintve elmondhatjuk, hogy a korszerű iskolai egészségfejlesztés 
alapjait az egészség tágabb értelemben történő meghatározása és az egészséget meghatározó 
egyéni, közösségi és társadalmi tényezők szerepének megértése teremtette meg. 

NEMZETKöZI SZERVEZETEK 
az Egészségfejlesztő Iskolák Európai Hálózata / European network of Health promoting schools 
(EnHps) 1991-ben kezdte meg a működését, három nemzetközi szervezet, az Európai Bizottság, 
az Európa Tanács és a WHo Európai regionális Irodája közös kezdeményezéseként. kezdetben 
hét, mára több mint negyven ország képviselői vesznek részt benne. napjainkra a hálózat ön-
álló szervezeti struktúrában működik, Iskolák az Egészségért Európában / schools for Health 
in Europe (továbbiakban: sHE network) néven, koordinátora a hollandiai centraal Begeleidings 
orgaan, azaz cBo, amely a WHo Európai regionális Irodájának együttműködő központjaként 
koordinálja a nemzeti képviselők tevékenységét. 
Maga a WHo1995-ben indította el globális Iskolai Egészség kezdeményezés / global school 
Health Initiative programját annak érdekében, hogy a leghatékonyabban támogathassa az egyes 
államok iskolai egészségfejlesztési kezdeményezéseit.
a korszerű iskolai egészségfejlesztés a világ legtöbb országában a WHo által deklarált alapelve-
ken nyugszik és a WHo által javasolt intervenciós logikát alkalmazza. az iskolai egészségfejlesz-
tés a WHo számos dokumentumában megjelenik. 

AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉRTELMEZÉSE A NEMZETKöZI 
GYAKORLATBAN
a sHE network állásfoglalása szerint az iskolai egészségfejlesztés alapértékei, amelyek levezet-
hetők az egészségfejlesztés általános alapértékeiből, a következők:

1. méltányosság: egyenlő hozzáférés mindenki számára a tanuláshoz és az egészséghez;
2. fenntarthatóság: a tevékenységek és programok hosszabb időtávon, tervezetten valósulnak 

meg;
3. befogadás: az iskolák olyan tanulási közösségek, ahol minden szereplő bizalmat és 

tiszteletet kap;
4. felhatalmazás: az iskola közösségének minden tagja részese az egészségfejlesztésnek; 
5. demokrácia: az egészségfejlesztő iskola a demokratikus alapértékek szerint működik.
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az iskolai egészségfejlesztés felsorolt alapértékeinek megvalósítását biztosító legfontosabb pillé-
rek a következők:

1. az iskolai egészségfejlesztés teljes körű;
2. minden fontos szereplő részt vesz az iskolai egészségfejlesztésben, 

beleértve a tanulókat, az iskola személyzetét és a szülőket is; 
3. az egészségfejlesztő iskola jobb minőségű oktatásra törekszik, és eredményei is jobbak;
4. a tudományos bizonyítékok szolgálnak a tevékenységek és fejlesztések alapjául; 
5. az iskolák a közösség fejlesztésének aktív szereplői, hozzájárulnak a helyi társadalmi 

tőke fejlesztéséhez és a közösség egészségműveltségének növeléséhez (47).

az iskolai egészségfejlesztés teljes körűségének2 legfontosabb kritériumaira vonatkozóan is több 
nemzetközi ajánlást, dokumentumot találunk. a WHo ajánlásai a teljes körű iskolai egészségfej-
lesztésben 6 fő területet fednek le (48). Ezek a következők:

1. az egészséget támogató vagy figyelembe vevő intézményi 
működési modellek, eljárások, szabályzatok; 

2. az iskola belső fizikai környezete, beleértve a biztonságosságot 
és a baleset-megelőzés szempontjait is; 

3. az iskola belső szervezeti kultúrája és közösségi környezete, beleértve a tanárok 
és tanulók közötti viszonyt, de a tanár-tanár és diák-diák viszonyrendszert is;

4. az iskola falain túlnyúló kapcsolatrendszer, az iskola és az őt körülvevő közösség közötti 
kapcsolatok hálózata, ide számítva a szülőkkel, családokkal, az önkormányzattal, az 
iskolát körülvevő segítő szolgálatokkal (pl. szociális szolgáltatók) fenntartott viszonyt is;

5. az iskola szerepe a tanulók egészséggel kapcsolatos készségeinek 
fejlesztésében tudatos és vállalt, és az oktatási célok között meghatározó a 
fiatalok egészséggel kapcsolatos attitűdjeinek és magatartásának alakítása; 

6. a problémák korai felismerése, a magatartási, tanulási problémákkal kapcsolatos 
szülői éberség és az iskolával, valamint a segítő szolgálatokkal, különösen az 
iskola-egészségügyi szolgálattal történő együttműködés olyan érték és eszköz, 
amely a pozitív példákon keresztül átörökítődik a következő generációkra is. 

a sHE network által megjelölt kritériumok lényegében ugyanezen elemeket tartalmazzák (49).

A MEGVALÓSíTÁS ALAPVETŐ EREDMÉNYEI A NEMZETKöZI DOKuMENTuMOK 
ALAPJÁN
az iskolai egészségfejlesztés nem öncélú tevékenység, és semmiképpen sem olyan mozgalom, 
amit kizárólag az egészségfejlesztés sajátos céljai vezérelnek. az iskolában az egészség és az 
oktatás színvonala kölcsönösen meghatározzák egymást. 
az iskola az egyik legalkalmasabb színtér a tanulók egyéni, egészséggel kapcsolatos ismerete-
inek és készségeinek fejlesztésére. az egyes tantárgyakba illesztett ismeretek megfelelő össze-
szerkesztettség és adekvát pedagógiai módszerek használata esetén egységes egésszé állnak 
össze, hosszú távon meghatározva a fiatalok egészséggel kapcsolatos ismereteit és attitűdjeit. 

2 az eredeti angol fogalom a whole school approach nevet viseli.
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az egészséget támogató környezetben tanuló gyermekek hatékonyabban, jobban tanulnak, job-
bak lesznek az esélyeik az egészséges életre, jobban kötődnek iskolájukhoz és kevésbé jellemzi 
őket az egészségükre kockázatot jelentő magatartás. az egészségfejlesztő iskolában dolgozó 
iskolai személyzet (pedagógusok és más dolgozók) elégedettebb a munkájával, a személyzet kö-
rében kevésbé fordul elő a kiégés és alacsonyabb a fluktuáció, vagyis az iskola egészségfejlesztő 
volta meghatározó az intézmény alapvető céljainak elérésében is (50).
az iskola az úgynevezett rejtett tantervén keresztül is meghatározza az intézményhez kötődő tanu-
lók, dolgozók és szülők egészséghez való viszonyát3.
a nemzetközi ajánlások nemcsak az egyes iskolák, hanem az egészségfejlesztő vagy egészség-
fejlesztővé válni kívánó iskolák számára támogatást nyújtó nemzeti rendszerek, támogató hálóza-
tok vonatkozásában is megfogalmaznak ajánlásokat, a sikeres megvalósítás érdekében. a sHE 
network vizsgálatai alapján a rendszerszintű sikertényezők a következők (51):

•	 politikai szándék és elkötelezettség;
•	 kölcsönös megértés és együttes munka az oktatási és egészségügyi szektorok között, a 

bizalom és a szükséges kapacitások kialakítása érdekében;
•	 támogatás és irányítás az iskolák vezetői részéről;
•	 az oktatási rendszer a sajátjának érzi a kezdeményezést;
•	 a helyi kezdeményezések és eredmények elismerése a nemzeti programon belül;
•	 tanár-továbbképzés.

az iskolai egészségfejlesztés nemzetközi példáit a 3. sz. mellékletben foglaltuk össze.

4.4. A HAZAI ÉS KüLFöLDI JOGSZABÁLYI KöRNYEZET, 
STRATÉGIAI ÉS PROGRAMILLESZKEDÉSEK

RELEVÁNS uNIÓS JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK BEMuTATÁSA
a későbbi fejezetekben bemutatásra kerülő ottawai charta (ottawai karta az egészségfejleszté-
sért, EVsz, genf, 1986) többek között az a dokumentum, ami jelentős mértékben meghatározta az 
egészségfejlesztés stratégiai irányait, nemzetközi és hazai szinten egyaránt, ezáltal befolyásolva 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztést is. a WHo, az Egyesült nemzetek szervezete és az Euró-
pai Unió is számos oldalról közelíti meg ezt a területet, erősítve ezzel a teljes körű iskolai egész-
ségfejlesztés interszektoriális jellegét (52). az uniós célkitűzések, dokumentumok katalizátorként 
hatnak a nemzeti jogszabályalkotásra. az egészség- és az oktatásügy, mint szakpolitika a nemzeti 
kormányok feladatkörébe tartozik, az unió pedig kiegészíti a szakpolitikát. az Európa 2020 doku-
mentum az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében (53) stratégiai célként kezeli 
a foglalkoztatást, a kutatást és innovációt, az éghajlatváltozás- és energiaügyet, az oktatásügyet, 
valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, melyek mindegyike kapcsolódik az egészség-
fejlesztés területéhez. az Egészségügy a növekedésért program (54) hangsúlyozza a gazdasági 
növekedés és a lakosság egészsége közötti kapcsolatokat. a program általános célkitűzése töb-

3 az iskola tanterve a fentiek alapján messze túlmutat a hagyományos oktatási módszereken és az iskolai tan-
anyagon. Magában foglalja az iskola ethoszát, szabályzatait, az ott dolgozók tanulókkal kapcsolatos bánás-
módját, az iskolának, mint a pedagógusok és segítő személyzet munkahelyének egészséget támogató voltát 
és a szervezeti működés során közvetített értékeket is (pl. demokrácia, a részvétel joga, a fontosabb döntések 
megvitatása, az értékelés kultúrája, a tanulók és tanárok önbecsülésének fejlesztése és támogatása)
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bek között az egészségügyi innováció elősegítése és az egészségügyi rendszerek fenntarthatósá-
gának növelése érdekében történő együttműködés, és az uniós polgárok egészségének javítása.

HAZAI JOGSZABÁLYI KöRNYEZET, STRATÉGIÁK
Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.) XVI. cikkében meghatározza, hogy „Minden gyer-
meknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és 
gondoskodáshoz.” a Magyarország 2015. évi nemzeti reform programjának elfogadásáról szó-
ló 1261/2015. (IV.30.) korm. határozat kiemeli, hogy az Európa 2020 célkitűzéseinek megvaló-
sítása érdekében reformokat hajtott végre az oktatás és az egészségügy területén. az „Egész-
ségügyi stratégia prioritásként határozza meg „a népegészségügyi szolgáltatások megújítását, 
középpontban az egészség választását előmozdító ismeretek és készségek fejlesztését, továb-
bá egészségünk érdekében önmagunk és környezetünk felelősségének növelése az egészség 
társadalmi meghatározóinak bevonásával.” „a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi 
értékének növelése; egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvénye-
sítése” stratégiai részcélok megvalósításához járul hozzá a köznevelési intézményekben az óvo-
dai egészségfejlesztés, és a teljes körű iskolai egészségfejlesztés.
az egészségügyről szóló 1997. évi clIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 42. § (1) bekezdése ren-
delkezik az ifjúság-egészségügyi gondozásról, amelynek célja a kiskorúak harmonikus testi és 
lelki fejlődésének elősegítése. a törvény felsorolja, hogy az ifjúság-egészségügyi gondozás so-
rán milyen feladatokat kell ellátni, biztosítani kell többek között a közoktatási intézményekben a 
teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetését és megvalósítását. a törvény külön rendelkezik 
arról, hogy az ifjúság-egészségügyi gondozás során ellenőrizni kell a közegészségügyi, valamint 
a baleset-megelőzési követelmények érvényesülését, kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek 
egészségét veszélyeztető tényezők megelőzésére, felismerésére és megszüntetésére.

az Eütv. végrehajtását szolgálja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, amely meghatározza azt az 
oktatás-szervezési keretrendszert, amiben működőképessé válik a teljes körű iskolai egészségfej-
lesztés. a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen az egész-
séges táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, 
a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzé-
se, a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a 
személyi higiéné területe. a rendeletben megjelent az általános szintű nyomon követés, mérés 
és értékelés feladata, külön pontosítva a fizikai fittség mérését. a köznev. tv, 110/2012. (VI.4.) 
korm. rendelet, és az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) korm. 
rendelet az egészséges életmódra nevelést a pedagógusok kötelezettségeként és a gyermekek, 
tanulók jogaként írják elő.

a 12. sz. mellékletben összefoglaltuk azokat a további jogszabályokat, amelyek keretbe fog-
lalják és meghatározzák azt, hogy a nevelési-oktatási intézmények egyes szereplőinek milyen 
feladataik vannak a teljes körű iskolai egészségfejlesztésben.

az egyeztetés alatt álló nemzeti lelki Egészség stratégia 2014-2020 tervezete (55)4 utal a teljes 

4 kopp Mária lelki Egészség stratégia (tervezet)
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körű iskolai egészségfejlesztésre, hangsúlyozva az iskola lelki egészséget támogató működésére, 
a stratégia megvalósításának nyomon követésére és az értékelésre független szakmai bizottság 
létrehozását irányozza elő. a nemzeti Drogellenes stratégiáról 2013-2020 – Tiszta tudat, józan-
ság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen elnevezésű stratégiai dokumentumról szóló 80/2013. 
(X. 16.) ogY határozat (továbbiakban: 80/2013.(X.16.) ogY határozat) egészségfejlesztő szemlé-
letmódot alkalmaz. kiemeli a köznevelési intézményekben az iskolai egészségügyi szolgáltatások, 
egyéb tanácsadó, támogató hálózatok védő szerepét, támogatja az egészségfejlesztésre épülő 
folyamatok ösztönözését, a köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztés rendszerszintű 
megvalósítását. a 80/2013. (X.16.) ogY határozat két szintet is meghatároz a stratégia megvaló-
sításával kapcsolatban: az államigazgatás területén adódó feladatok és tevékenységek megva-
lósítása, összehangolása, helyi szinten a kábítószer-probléma kezelésében részt vevő szereplők 
feladatainak és tevékenységének összehangolása. a kábítószerügyi koordinációs Tárcaközi Bi-
zottság a kormány kábítószerügyi tanácsadó testülete, amely lehetőséget biztosít a szakmai és 
ágazatközi egyeztetésre az államigazgatási szereplők számára. a kábítószerügyi Tanács a civil 
szervezetekkel történő együttműködés fórumaként keretet biztosít a szakpolitikai programok elő-
készítésével, megvalósításával, nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos konzultációra. 
a két fórum közötti kapcsolatot a Tanács elnökeként funkcionáló állami vezető biztosítja. Helyi 
szinten a kábítószerügyi Egyeztető fórumok hangolják össze a szakmai feladatokat. külön mel-
léklet határozza meg a stratégia nyomon követéséhez szükséges legfontosabb indikátorokat. a 
stratégia megvalósítását célzó feladatok a későbbiekben jóváhagyandó szakpolitikai programok 
tervezési szintjén fognak véglegesedni a felelősök, a források és a határidők megjelölésével.
a köznevelési-fejlesztési stratégia (56) komplex, egészségközpontú személyiségfejlesztést hatá-
roz meg, intézkedések és kezdeményezések az óvodai és iskolai egészségfejlesztés témaköré-
ben tartalmi módszertant és működési modell kidolgozását irányozza elő. a stratégia megvalósí-
tását az oktatásért felelős minisztérium köznevelésért felelős államtitkársága koordinálja. külön 
indikátorrendszert is meghatároz a stratégia, éves jelentéstételi kötelezettséggel. fokozatváltás a 
felsőoktatásban stratégia (57) „egészségfejlesztő egyetem” kialakítását célozza meg, ágazatközi 
együttműködés keretében. nem emel ki a dokumentum megvalósítást koordináló szervezetet, 
illetve a stratégia egészére vonatkozóan nem határoznak meg indikátorokat.
a Magyar nemzeti felzárkózási stratégia II. (a továbbiakban: felzárkózási stratégia) intézkedé-
si tervei (58) az egészségfejlesztést az egészségügy egyik feladataként határozták meg, több 
területet és célcsoportot érintően. a felzárkózási stratégia végrehajtását a szociális ügyekért és 
Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság koordinálja, a három éves időszakokra, kormány-
határozatban rögzített intézkedések előrehaladásának nyomon követésére rendszeres, könnyen 
áttekinthető, egységes monitoring rendszer került kidolgozásra. a nemzeti Ifjúsági stratégiáról 
szóló 88/2009 (X.29) ogY határozat (a továbbiakban: nIs) átfogó célja az ifjúságban rejlő erő-
források kibontásának és az ifjúság társadalmi integrációjának elősegítése. Ennek elérésére az 
egészségügy területén növelni kell az ifjúság környezetében végzett egészségvédelmi, egészség-
fejlesztési intézkedések hatékonyságát és kiterjedtségét. az oktatás minden szintjére kivetíti az 
egészségfejlesztési alapismeretek beépítését, szükségesnek tartja az egészségfejlesztés integ-
rálását a pedagógusképzés és továbbképzés rendszerébe. a nIs-ben foglaltak megvalósítása 
két éves időtartamra vonatkozó, kormányzati szinten rögzített cselekvési tervben meghatározott 
feladatok mentén történik. a Magyary zoltán programban 12.0 (59) nem jelenik meg az egész-
ségfejlesztés, mint multiszektoriális kérdéskör. a 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai 
célú fejlesztéseinek megalapozása (60) szakpolitikai stratégia nem operál az egészségfejlesz-
tés összetett feladataival, munkahelyi egészségfejlesztést, munkavédelmi, munkaegészségügyi, 
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munkahelyi egészségfejlesztési szempontok érvényre juttatását hangsúlyozza. a nemzeti Vidék-
stratégia 2020 (61) több ponton is kapcsolódik az egészségfejlesztéshez: meghirdeti a „Egész-
séges helyi terméket a közétkeztetésbe” programot, stratégiai területként határozza meg a vidéki 
szellemi és fizikai infrastruktúra, az egészségfejlesztés, az életképes vidéki települések, a helyi 
közösségek kialakítását. az egészségügyi ellátás, az egészségfejlesztés programjában az ellátó-
rendszerre fókuszál, az iskolai színteret nem említi. a Vidékpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozá-
sát célozza meg, a vidékstratégia megvalósítása országos koordinációs feladatainak ellátására. 
a stratégia céljainak nyomon követésére indikátorrendszert határoz meg. a sport XXI. nemzeti 
sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI.27.) ogY határozat fejlesztési irányként jelöli meg az iskolai 
testnevelés és a diáksport fejlesztését.
Több stratégiában kifejezetten vagy áttételesen megjelenik a teljes körű iskolai egészségfejlesztés. 
az egészségügyön és az oktatáson kívüli ágazatok azonban nem foglalkoznak mélyebben ezzel 
a területtel, interszektoriális jellegét nem hangsúlyozzák, az akció szintű, konkrét beavatkozások 
hiányoznak. a közigazgatásban főosztályi szintű feladatként jelenik meg a szakmai stratégiaalko-
tás, elemzés, tervezés, fejlesztés, monitorozás. különböző ágazatközi bizottságokban jelenik meg 
továbbá a stratégiák tervezése és a végrehajtás nyomon követése. a szakmai, civil szervezetek 
bevonásának mélységéről, véleményeik hozzáadott értékéről kevés az érdemi információ. Mind-
egyik stratégia előírja az értékelést, több esetben pontos indikátorrendszert is meghatároz, és az 
értékelés, mint feladat meg is jelenik a közigazgatás különböző szintjein. az értékelés folyamatá-
ról, eredményeiről azonban kevés tájékoztatás áll rendelkezésre. 
a finanszírozás tekintetében a fentebb említett stratégiák egyike sem rendel összegszerűen forrást 
a feladatok megvalósításához. Elmondható, hogy költségvetésenként változik a fókusz. a teljes 
körű iskolai egészségfejlesztés területe kiemelten igényli a fejlesztési többletforrások bevonását, 
ami elsősorban a 2014-2020-as tervezési időszakra szóló uniós és egyéb nemzetközi finanszíro-
zású pályázati programokat jelenthetik, másrészt a jelenlegi finanszírozási rendszer átalakítását 
teszi szükségessé. fontos, hogy a finanszírozás lehetővé tegye az ágazat hosszú távú tervezését 
és szervezet-, kapacitás-, tartalomfejlesztését is.

fejlesztéspolitikai oldalról az Új széchenyi Terv – Társadalmi Megújulás operatív program ke-
retében (TÁMop-3.1-es és TÁMop-6.1-es azonosító jelű konstrukciók és pályázati kiírások), az 
egészségtudatos magatartás széles társadalmi réteggel történő megismertetése, elterjesztése, 
az egészségi kockázati tényezők megismerése érdekében egészségfejlesztési programok, ko-
ragyermekkori programok indultak, és számos program valósult meg a köznevelés területén is. 

a nemzeti fejlesztés 2030 – országos fejlesztési és Területfejlesztési koncepcióról szóló 1/2014. 
(I.3.) ogY határozat hosszú távú célkitűzésként határozta meg az egészséges és megújuló társa-
dalom kialakítását, ennek alkotóeleme az egészséges életmód, a mozgás, a kultúra, a közművelő-
dés, a táplálkozás, a köz/egészségügyi szolgáltatások, a megelőzés és a rekreáció. a széchenyi 
2020 Emberi Erőforrás fejlesztési operatív program (továbbiakban: Efop) a humán tőke és a 
társadalmi környezet javításával járul hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások 
kezeléséhez, hangsúlyt helyez az egészségügyi beruházásokra. Beavatkozás szintjén jeleik meg 
a koragyermekkori nevelésben a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, va-
lamint a teljes körű iskolai egészségfejlesztés, mint tartalmi, módszertani fejlesztés.

a teljes körű iskolai egészségfejlesztéshez szükséges alapvető jogszabályok rendelkezésre állnak 
és szervezési, rendszerfejlesztési és működtetési tevékenységekre irányulnak. a teljes körű isko-
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lai egészségfejlesztés ágazatközi jellege egyszerre jelent komoly 
szabályozási feladatot és kihívást. a makro (törvény, stratégia) – 
mezo (kormányrendelet, kormányhatározat stb.) – mikro (önkor-
mányzati rendelet) szintű rendszerben gondolkodás megkezdő-
dött, de több területen párhuzamosság vagy éppen hiányosság 
áll fent. Ezen a területen nem működik jelenleg egységes központi 
koordináció, minden szakterület a saját oldaláról közelíti meg a tel-
jes körű iskolai egészségfejlesztést. a nemzetközi trendek hazai 
jogszabályi beágyazottsága részleges, leginkább makro szinten 
jelenik meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok kö-
rében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, az óvodai 
ellátást, és a sport, ifjúsági ügyeket. az Eütv. alapján a települési 
önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, csa-
ládi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési 
tevékenységekben az ezeket végző szervekkel és személyekkel, 
valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket a tevékeny-
ségeket.

4.5. PROBLÉMAFA ÉS SWOT ELEMZÉS

PROBLÉMAFA A CÉLTERüLETEK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
Mint azt a fejezet előző részeiben bemutattuk, a korosztályos és a felnőttkori fő megbetegedési 
mutatók jelentik az iskolai egészségfejlesztéshez kapcsolódóan a legfőbb problémát. a mélyebb 
okok feltárásához a problémafa megrajzolásán keresztül kívánunk közelebb jutni. 
a problémafa (3. ábra) kialakításakor figyelembe vettük az egészséget befolyásoló legfontosabb 
tényezőket, a helyzetelemzésben bemutatott, a hazai felnőtt és gyermek lakosság egészségi ál-
lapotára, egészség-magatartására és az iskolákban folyó, egészségfejlesztésre vonatkozó adato-
kat. az egészséget befolyásoló tényezőket, 1974-ben komplex módon összefoglaló lalonde-riport 
szerint (62) a betegségek és halálozások okait biológiai tényezők, környezet, életmód és egész-
ségügyi ellátás csoportjaiba lehet osztani. a problémafa rendszerének kialakításakor az egész-
séget befolyásoló általános tényezők mellett figyelembe vettük az egészséget befolyásoló „belső” 
és „külső” tényezőket, ezért a problémák azonosításához felhasználtuk a magatartást befolyásoló 
három legfontosabb elemet, a képességet, a motivációt és a környezetet (lehetőséget), melyek 
alapjaiban meghatározzák az életmódot. Ezek részletes bemutatása a 5. Elméleti és módszer-
tani háttér című fejezetben történik meg (63, 64). a viselkedés megváltoztatásához szükséges 
környezet jelen értelmezésében tartalmazza azokat a külső tényezőket, melyek befolyásolják az 
egészséget (4. ábra).

„A teljes körű 
iskolai egészség-

fejlesztés ága-
zatközi jellege 

egyszerre jelent 
komoly szabá-

lyozási feladatot 
és kihívást.„
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SWOT ELEMZÉS öSSZEFOGLALÁSA
a sWoT-lista (5.ábra) elkészítését és a lista kiértékelését a koncepció megalkotása során azért tar-
tottuk fontosnak, mert ez a módszertan az egyszerű használhatósága mellett megfelelő eszköz a 
jelenlegi helyzet, a megvalósult, vagy megvalósítás alatt álló beavatkozások eredményességének 
és működőképességének megítélésére, valamint az elemzés eredményét felhasználhatjuk ahhoz, 
hogy a legfontosabb beavatkozási területeket és feladatokat meghatározzuk. (42)
azokat az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket azonosítottuk, amelyek 
kapcsolatban állnak a koncepcióval. a sWoT-listát abból a szempontból elemeztük, hogy milyen 
következményei vannak a koncepcióra nézve, a koncepció megalkotásánál milyen további be-
avatkozási területek feltárásának kell megtörténnie. 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztés tevékenysége mellett nagyszámú szakember köteleződött 
el, emellett egy megbízható tudásbázis alakult ki a témában, azáltal, hogy a nemzetközi és hazai 
tapasztalatok, programok, jó gyakorlatok elérhetővé váltak. a jogszabályi háttér biztosításával 
a lehetőség adott a beavatkozásra, a beavatkozás sikerességét és minőségének színvonalát az 
országos szakmai intézményi háttér és a meglévő, valamint kiépítés alatt álló szakmai hálózatok 
garantálják. a humán kapacitás növelésével (iskolavédőnők), a szakirányú továbbképzések biz-
tosításával, a lelki egészségre, a személyiségfejlesztésre koncentráló megközelítések hangsúlyo-
sabbá válásával hatékonyabbá válhatnak az iskolai egészségfejlesztést célzó tevékenységek. szin-
tén a hatékonyságot támogatják a hazai, uniós, nemzetközi forrásokból származó támogatások.
a helyi szempontok figyelembe vételével, a helyi adaptáció támogatásával, az ágazatközi együtt-
működés, kommunikáció erősítésével, ágazatközi szakemberek képzésével és foglalkoztatásá-
val, az iskolai egészségfejlesztést szolgáló és támogató stratégiák megalkotásával kiaknázhatók 
a jogszabályok által megteremtett lehetőségek. a nemzetközi gyakorlatok hazai adaptálása, a 
hazai tapasztalatok megosztása, a kutatások, felmérések során összegyűjtött adatok optimális 
felhasználása, az ágazatközi, tematikus tudásmegosztás biztos alapot teremthetnek a teljes körű 
iskolai egészségfejlesztés sikeres végrehajtásához.
nem elég azonban az erősségek kihasználása és a lehetőségek megragadása, a gyengeségek 
kezelése, valamint a veszélyek elhárítása, vagy legalább tompítása szükséges. 

Az egészség problémafája

Egészség

Biológiai tényezők Életmód Környezet
Egészségügyi
szolgáltatások

Képesség Motiváció Környezet

Magatartás/viselkedés Fizikai/társas környezet

4. ábra: az egészség problémafája a lalonde-riport és

a coM-B modell szintézisével
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azonnali beavatkozást igényel a pedagógusok és iskola-egészségügyi szakemberek érdekeltsé-
gének megteremtése, a motivációjuk serkentése, a kiégésük megelőzése, a humán kapacitás 
növelése (elsősorban iskolapszichológusok, iskolaorvosok), a teljes körűség szemléletének kiala-
kítása és a közös nyelv használatára való törekvés ösztönzése. szorosan kapcsolódó feladat a 
megfelelő fizikai és infrastrukturális környezet és a finanszírozási feltételek megteremtése. Ezáltal 
javulhat az iskolákat érintő egészségügyi szolgáltatások, valamint a lelki egészséget érintő be-
avatkozások minősége.
érdekeltté kell tenni a kulcsszereplőket, a stakeholdereket, a különböző ágazatok képviselőit a 
teljes körű iskolai egészségfejlesztésben való aktív részvételben, a fejlesztési feladatok támoga-
tásában. az elköteleződés és együttműködési hajlandóság megteremtéséhez és fenntartásához 
elengedhetetlen a szakmai hálózatok megerősítése és továbbfejlesztése, az ágazatközi együttmű-
ködés serkentése, amely egységes, központi koordináció révén érhető el. 
gátat kell szabni a negatív példamutatásnak, a média kedvezőtlen hatásának, és hangsúlyozni 
kell az egészségfejlesztésben fontos szereplők, mint a pedagógusok, a családok, a nevelőkör-
nyezet szerepét, gondoskodni kell az egészségfejlesztési tevékenységekbe való bevonásukról. 
érzékenyíteni szükséges az iskolák fenntartóit, az intézmények vezetőit is, segíteni kell az elköte-
leződésük megteremtésében. Ezáltal kedvezőbb megítélése, nagyobb társadalmi elfogadottsága 
alakulhat ki az egészségfejlesztő tevékenységeknek, és ennek megfelelően támogatóbbá válhat a 
környezet és eredményesebb hatást gyakorolhat az egészségtudatos magatartás kialakulásában 
és rögzülésében. 
a koncepció megalkotása biztosítja a vonatkozó stratégiák megalkotásának keretét, a teljes körű 
iskolai egészségfejlesztéshez kapcsolódó beavatkozások eredményességének nyomon követé-
se és kiértékelése, az értékelés alapján az intézkedések felülvizsgálata pedig biztosítja az intéz-
kedések hatékonnyá válását. 
ahhoz azonban, hogy a teljes körű iskolai egészségfejlesztés érdekében szerveződő tevékenysé-
gek elérjék a céljukat, elengedhetetlen azon szemlélet erősítése, miszerint a különböző ágazati 
stratégiák megalkotását, valamint az iskolai egészségnevelési programok összeállítását meg kell 
előznie egy átfogó helyzetelemzésnek, és a beavatkozások dinamikus fejlesztésének, fejlődésé-
nek érdekében a végrehajtás eredményeit ki kell értékelni, a tapasztalatokat figyelembe kell venni 
az intézkedési tervek felülvizsgálata során. 

öSSZEFOGLALÁS, KöVETKEZTETÉSEK

A Helyzetelemzés című fejezetben áttekintésre került az iskolai egészségfejlesztés el-
sődleges célcsoportjának a népegészségügyi helyzete. A hazai és nemzetközi kutatások 
igazolják, hogy a később megjelenő betegségek kialakulásában jelentős szerepet játszik 
a fiatalkori mozgásszegény életmód, amely gyakran táplálkozási hibával, vagy egyéb koc-
kázatos magatartásformával (pl: dohányzás, kábítószer-, túlzott alkoholfogyasztás, sze-
mélyi higiéné hiánya) is párosul. A jelenlegi iskola-egészségügyi rendszer folyamatosan 
emberi és tárgyi erőforrás problémákkal küzd, azonban elkötelezettsége és szervezett-
sége számos lehetőséget hordoz magában. A külföldi példák egyértelműen bizonyítják, 
hogy hasonló gazdasági fejlettségű országok is tudtak eredményeket felmutatni az iskola 
egészségfejlesztés területén. 
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A jelenlegi támogató jogszabályi környezet ellenére az interszektoriális megközelítés nem 
valósul meg, amely megmutatkozik a meglevő stratégiák, és az azok végrehajtását koordi-
náló szervezetek ágazaton belüli elszigeteltségében. 
A problémafa és a SWOT analízis rámutatott a célterületekre és a lehetséges beavatkozási 
irányokra. 
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Az Elméleti és módszertani háttér című fejezet célja, hogy a Helyzetelemzés című feje-
zetben leírt, elsősorban nemzetközi példák alapján összefoglalja azokat az alapokat, 

amelyek segítségével a teljes körű iskolai egészségfejlesztés főbb célterületei és a meg-
valósításukhoz szükséges beavatkozások meghatározhatók. 

MODELLEK AZ ISKOLAI SZíNTÉREN

a WHo egészségdefiníciója szerinti testi és szellemi jólét állapotának elérése multiszektoriális és 
holisztikus megközelítést igényel, tekintettel arra, hogy az egészség kultúránként és koronként 
mást jelent (66). az ottawai charta 1986-ban megalkotott modelljének vizsgálatakor öt kulcste-
rület és ehhez illeszkedő dimenzió körvonalazódik, amelyek iskolai színtéren alkalmazva is értel-
mezhetők:

1. az egészséget szolgáló közpolitika.
2. kedvező környezet kialakítása. 
3. a közösség tevékenységének erősítése.
4. az egyéni képességek fejlesztése.
5. az egészségügyi ellátás átszervezése.

az ottawai charta modelljét számos új megközelítés követte, melyeket szintén érdemes számítás-
ba venni a célterületek és beavatkozások megalkotásakor.

a WHo közreműködésével 2013-ban létrejött egy 2013-2016 közötti időszakra vonatkozó iskolai 
egészségfejlesztési stratégia5 (67), melynek alapja egy európai hálózat kialakítása volt, a célja 
pedig, hogy mind az egészségügyi, mind az oktatási szektor szakpolitikájának részét képezze az 
iskolai egészségfejlesztés (lásd 4.3. Iskolai egészségfejlesztés a nemzetközi gyakorlatban és az 
Európai Unióban című alfejezetben, a 4. Helyzetelemzés című főfejezeten belül).

a WHo stratégiájával összhangban az amerikai Betegségmegelőzési és járványügyi központ /
centers for Disease control and prevention – továbbiakban: cDc – létrehozta a koordinált Isko-
lai Egészség programot / coordinated school Health program (továbbiakban: csH) (68), amely 
magában foglalja az oktatás, az egészség és a szociális ágazat erőforrásait (6. ábra). Ezen erő-
források felhasználásával az iskolák olyan átfogó és komplex programokat valósíthatnak meg, 
illetve szolgáltatásokat hozhatnak létre, amelyek elősegítik az egészség fejlesztését és a krónikus 
betegségek, valamint azok kockázatának megelőzését. a modell alapján, megfelelő szabályozási 
háttér esetén, az iskolák hatékony és átfogó programot tudnak megvalósítani.
 

5 a sHE stratégia tervét 2013. október 10-én tárgyalták és fogadták el.
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csH-val párhuzamosan Európában létrejött a sHE network (részle-
tesen lásd az 4.3. alfejezetben).

a Whole school, Whole community, Whole child / Teljes Iskola, 
Teljes közösség, Teljes gyermek modell (továbbiakban: Wscc mo-
dell) összefogja és továbbgondolja a hagyományosan koordinált 
iskolai egészség megközelítés és a „Teljes gyermek” keretmunka 
elemeit (7. ábra). az új modell az association for supervision and 
curriculum Development / felügyeleti és Tananyagfejlesztési Egye-
sület (továbbiakban ascD) és a cDc dolgozta ki – együttműköd-
ve az egészségügy, népegészségügy, oktatás és iskolai egészség 
kulcsvezetőivel – hogy megerősítsen egy egyesített és együttműkö-
désen alapuló megközelítést a tanuláshoz és egészséghez. Míg a 
koordinált iskolai egészségfejlesztés-szemlélet nyolc komponens-
ből áll, ez a modell tíz összetevőt tartalmaz. 

Koordinált iskolai egészségprogram (CSH) nyolc eleme

Egészség-
szolgáltatások

Tanácsadás,
lelkiés szociális

tanácsadás

Egészség-
nevelés

Dolgozók/
személyzet 
egészség-
fejlesztése

Egészséget
támogató

iskolai
környezet

Étkeztetés

Fizikai
aktivitás

Család/
környezet
bevonása

6.ábra: koordinált iskolai egészségprogram (csH) nyolc eleme (69)

„WSCC modell 
összefogja és 

továbbgondolja 
a hagyományo-
san koordinált 

iskolai egészség 
megközelítés és 

a „Teljes gyer-
mek” keretmun-

ka elemeit„
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A KuLTúRA SZEREPE AZ EGÉSZSÉGBEN, A COM-B MODELL

a brit népegészségügyi szakemberek legújabb megközelítése szerint (70) a népegészség-
ügy továbbfejlesztésének úgynevezett ötödik hullámát (hangsúlyváltását) az egészség kul-
turális beágyazottságának figyelembevétele képezi. 
a kulturális értékeket alapvetően a társadalom tagjai alakítják. a kulturális különbségek és 
a különbségek által befolyásolt viselkedési mintázatok jelentik a hatékony egészségügyi 
beavatkozások eltérő sikerrel történő megvalósulását (71). Ezen jelenség kezelésére létre-
jött megközelítés szerint egy bizonyítékokon alapuló gyakorlat kialakításának és hatékony 
megvalósításának sikere nagyban függ a viselkedés-változást előidőző beavatkozástól. 
az iskola rejtett tantervének része a kultúra, melyet az iskolai légkör generál. Emellett része 
az iskola házirendje, a fennálló viselkedési normák, az iskola pedagógusai által elfogadott 

– diákokkal szemben alkalmazott – diákokkal kapcsolatos viszonyulás, valamint az ezen 
értékekkel telített működésmód (72). Ezért tehát az iskola, mint intézmény – a család elsőd-

7. ábra: ascD és a cDc által kifejlesztett „Teljes iskola, teljes 

közösség, teljes gyermek” modell (Wscc).
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6. ábra: a „Viselkedésváltoztatás kereke”

leges szocializációjának színtere mellett – kiemelt szereppel bír az 
egészséggel kapcsolatos értékek tudatos közvetítésében. fontos 
szerepet játszik a fejlődésben, ismeretátadó funkciója mellett ala-
kítja a társas-érzelmi képességeket, amelyek által hatással van a 
testi-lelki egészségi állapotra és az egészségmagatartásra. 
Mindezek mellett az iskola fizikai környezete is – a kultúra része-
ként – szerepet játszik az egészségfejlesztésben (73). az egész-
ségről alkotott elképzelések alapvetően kulturálisan meghatáro-
zottak. Ezért elengedhetetlen annak megértése, hogy a kultúra 
és az egészség egymással összefügg, a kulturális tényezők befo-
lyásolják az egészségfejlesztő viselkedést (74). Michie és munka-

társai 2011-ben a viselkedés megváltoztatását leíró keretrendszert dolgoztak ki három alapvető 
meghatározó tényezővel, úgymint képesség/capability (pszichológiai, fizikai), lehetőség/opportu-
nity (szociális, fizikai), motiváció/motivation (automatikus, reflektív) = viselkedés/behavior/coM-B 
modell (8. ábra). a fent említett feltételek képezik a viselkedés megváltoztatásához szükséges mo-

„az iskola  
kiemelt szereppel 
bír az egészség-
gel kapcsolatos 
értékek tudatos 
közvetítésében„
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dell „kerekének” középpontját, melyek együttesen képesek a visel-
kedés megváltoztatását elősegíteni. E három feltétel kialakulását 
9 beavatkozással lehet megteremteni, melyek megvalósulását a 
külső cikkelyben található 7 szakpolitikai eszköz teszi lehetővé. a 
viselkedési minták megváltoztatásával egyúttal az adott egyén és/
vagy társadalom viselkedése is befolyásolhatóvá válhat a tudatos 
és nem tudatos (nem megfigyelhető) rétegek megváltozásának 
eredményeképpen. Ez nem egy lineáris modell, ebben a viselke-
dési rendszerben a komponensek kölcsönhatásban vannak egy-
mással, akárcsak a funkciók és az intervenciók rétege a szakpoli-
tikai rétegen belül (63). annak érdekében, hogy az egyén és/vagy 
a társadalom egészségkultúrája pozitív irányba változzon többféle 
beavatkozással és szakpolitikai eszközzel szükséges beavatkozni.
 
a modell segítségével meghatározható, hogy a magatartás meg-
változtatásához szükséges elemeket (motivációt, lehetőséget és 
képességet) milyen szakpolitikák és azokon keresztül milyen be-
avatkozások befolyásolhatják. a „Viselkedésváltoztatás kereke” 
rámutat arra, hogy a szakpolitikák és beavatkozások együttes ha-
tása szükséges a magatartás megváltoztatásához. a törvényeken, 
szabályozásokon túl fontos szerepe van többek között az oktatás-
nak, a környezet átalakításának és az egészséges életmód gya-
korlásához szükséges feltételek megteremtésében. a fiatalok ma-
gatartásváltoztatásához szükséges beavatkozásokat is e komplex 
gondolkodásmód mentén kell kialakítani.

a cDc és az ascD által kidolgozott Wscc modell elemei összhangban vannak a fent bemutatott, 
a coM-B modellen alapuló viselkedés-változtatási modellel, amely a koncepció célterületeihez, 
valamint az azokhoz kapcsolódó beavatkozásokhoz illeszkedik.

öSSZEFOGLALÁS, KöVETKEZTETÉSEK

Az Elméleti és módszertani háttér című fejezetben bemutatásra kerültek az egészség-
fejlesztéssel kapcsolatosan használt nemzetközi modellek. Az iskolai egészségfejlesz-
tés esetében számos módszertani megközelítés létezik, azonban mindegyikre jellemző 
a komplex szemlélet, melynek eredményeként az egyén magatartásváltoztatásán túl a 
közvetlen és távolabbi környezet megváltoztatására is törekszik. Annak érdekében, hogy 
hazánkban is komplex, átfogó iskolai egészségfejlesztés alakuljon ki, a Koncepció alko-
tás során a WSCC-modellt a célterületek azonosítására, míg a beavatkozások és szakpo-
litikai eszközök meghatározására a „Viselkedésváltoztatás kereke” modellt választottuk. 

„Annak érde-
kében, hogy az 
egyén és/vagy 
a társadalom 
egészségkul-
túrája pozitív 
irányba változ-
zon többféle be-
avatkozással és 
szakpolitikai esz-
közzel szükséges 
beavatkozni.„
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A fejezet célja, hogy bemutassa az egészségfejlesztés során alkalmazott elvek értelmezé-
sét az iskolai színtér tekintetében.

az egészségfejlesztés ottawai charta szerinti öt kulcsfontosságú tevékenységét a 5. Elméleti és 
módszertani háttér című fejezetben bemutattuk. a tevékenységek kiindulópontja három fő stra-
tégia (képessé tevés, közbenjárás, pártolás), amelyek minden tevékenység kivitelezésekor alkal-
mazhatók (9. ábra).

az elméleti alapokból az elvek, kompetenciák és tevékenységek levezetési mátrixát a 4. sz. 
melléklet tartalmazza. Maguk az elvek nem színtér specifikusak, viszont az értelmezésük, 
mögöttes tartalmi kibontásuk hordoz a köznevelési intézmények szempontjából fontos, az iskolai 
színtérre értelmezhető kifejtéseket (75).
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A JÓL-LÉTET (EGÉSZSÉGET) TÁMOGATÓ KORMÁNYZÁS
az iskolai színtér esetében ez az intézményvezetés és az önkormányzati, érdekképviseleti fóru-
mok szempontjából egyaránt értelmezhető. a döntési felelősség minden szintjét érinti, hogy a 
szereplők jól-létének elsődlegességét kell szem előtt tartani, illetve az oksági viszonyokat idáig 
levezetve kell tudni bemutatni.

EGÉSZSÉGET MINDEN SZAKPOLITIKÁBA
az iskolai színtér helyi „szakpolitikája”, szakmapolitikája, szűkebben véve a tantárgyi struktúra és 
tartalom, illetve ezek megvalósulásának szintjén értelmezhető. az egészséget támogató ismeretek 
átadását nem csak egy tantárgy keretében kell elképzelni, hanem minden tantárgyban meg kell 
jelennie az életkori sajátosságoknak és a helyi adottságoknak megfelelő módon. Tágabban értel-
mezve kihat a tanórán kívüli tevékenységekre, az intézmény technikai és környezeti vetületeire is. 

EGÉSZSÉG ELŐFELTÉTELEIT ÉS FORRÁSAIT MEGTEREMTŐ /  
FENNTARTÓ öNKORMÁNYZÁS
Tény, hogy maga az egészség – belátható módon – kevéssé fejleszthető az előfeltételek és forrá-
sok hiányában. az iskolai színtéren a társadalom minden szegmense leképeződik. az egészség 
előfeltételeinek megléte/hiánya a színtér szereplői között nem egyforma mértékű. Ezért az önkor-
mányzási – demokrácia tanulási – fórumokon, helyzetekben priorizálni kell az egészség előfelté-
teleinek megteremtését és a gyarapításukon alapuló fejlesztését (5. sz. melléklet).

MÉLTÁNYTALAN (EGÉSZSÉG-)EGYENLŐTLENSÉGEK MEGSZüNTETÉSE
az egészség-egyenlőtlenségek azon csoportjának azonosítása, amelyek az adott időbeni és tár-
sadalmi kontextusban nem szükségszerűek és társadalmi intézkedésekkel csökkenthetők vagy 
megszüntethetők. az iskolai színtéren ez a társadalmi felelősségvállalás tanulása/tanítása gya-
korlása szempontjából is az irányadó fókusz.

EGÉSZSÉGHATÁS BECSLÉSEN ALAPuLÓ DöNTÉSEK
az iskolai színtéren az akciók, tevékenységek tervezésénél feltétlenül meg kell vizsgálni a várha-
tó egészséghatást. Előre meg kell határozni, hogy a tevékenység olyan, meghatározott időbeli, 
térbeli kiterjedéssel és körülhatárolt céllal, célcsoporttal, mérhető hatással szervezett komplex 
tevékenység – vagy annak konkrét eleme –, amelynek során az egyes emberek és/vagy közössé-
gek az egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és életmódbeli meghatározóit az egészségük 
számára kedvező irányban alakítják.

INTERPROFESSZIONALITÁS
az iskolai színtér megfelelő terep a szakmaközi – tantárgyakhoz rendelt szaktudások – együttmű-
ködésének modellezésére, minta értékű bemutatására a gyakorlatban. Ez egyfelől erősíti a taní-
tási célok megvalósulását, másfelől az együttműködési mintával jelentős nevelő hatás is elérhető. 
Társadalmi haszna, hogy a különböző szaktudások (kompetenciák és erőforrások) megosztását, 
összeadódását, magasabb minőségi szintre emelését, új tudás létrehozását biztosítja.
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HOLISZTIKuS SZEMLÉLETű FEJLESZTÉS
az egészségfejlesztési kezdeményezéseknek elő kell mozdítaniuk a fizikai, mentális és spirituális 
egészséget egyaránt. a direkt, lineáris gondolkozásmód mellett a komplex, belső kölcsönhatások-
kal rendelkező, több változós logikai modellek megismerésével, megismertetésével a felnövekvő 
generáció általános megküzdési stratégiáihoz szolgáltatunk hátteret, alapokat. az egészség fo-
galmának korszerű értelmezése, illetve az értelmezési lépések egymásutániságának fejlesztése 
is ide tartozik.

SZüKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK TRANSZPARENCIÁJA
az iskolai színtéren a társadalom minden szegmense leképeződik. adottságok, képességek és 
ismeretek szempontjából különböző egyének, csoportok egy színtéren, egy időben vannak jelen. 
a valódi befogadás csak úgy valósítható meg, ha a különböző csoportok tagjai, a közös feladatok 
és sikerélmények kapcsán egyértelműen tisztán láthatóvá (transzparenssé) tudják tenni a többi 
csoport(tag) számára szükségleteiket és igényeiket és ezek alapján kölcsönös elfogadással, nyer-
tes-nyertes helyzeteket tudnak teremteni.

EGÉSZSÉG-KOMPETENCIA ALAPú OKTATÁS, ISMERETKöZLÉS
a modern pedagógia, a tantárgyakhoz kötött, ismeretközlési folyamatról áthelyezve a hangsúlyt, 
egyre inkább már a kompetenciák fejlesztésére fókuszál. az ismeretközlést jó esetben az ismere-
tek gyakorlati alkalmazásának is követnie kell. az egészségfejlesztési kompetenciák is levezethe-
tők az ottawai charta alapján. az egészség kompetencia alapú oktatása nyújtja azt a felhatalma-
zást az egyénnek, hogy a saját egészségéért ő is tehet, ő is felelős.

SZíNTÉR ALAPú MEGKöZELíTÉS
színtér legegyszerűbben megfogalmazva az, ahol az egyén és a probléma „otthon” van és ahol 

– lehetőség szerint – a megoldást meg kell találni. az iskolai színtér számos csoport, szereplő kö-
zös szocializációs terepe. figyelembe kell venni, hogy egyfelől a köznevelési intézmény egésze az 
adott település intézményi hálózatának egyik kultúra-közvetítő eleme. Másfelől egy szabályokhoz 
kötött működésű komplex szolgáltatás, ahol a szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltatók idejük 
nagy részét töltik, jellemző egységes szabály-, norma- és értékrendszer szerint. Ez a fajta kettős-
ség és komplexitás indokolja az iskolai színtérhez kötött egészségfejlesztési gyakorlati módszer-
tan elkülönítését más színterektől (pl.: település, informális közösségek, munkahely).

SZuBSZIDIARITÁS
a problémákat lehetőleg a legalacsonyabb szinten, azok keletkezési helyén kell megoldani, és 
a felsőbb szintek beavatkozásának a szükséges minimumra kell korlátozódnia, de a szükséges 
segítséget meg kell adni. Tehát a tapasztalati szakértelem helyben van, a probléma tulajdonos 
által megfogalmazott problémákra kell reagálni. nyilvánvaló, hogy a köznevelés felmenő rend-
szerében, már az alapoknál is kiemelt fontosságú, magának a probléma megfogalmazásának és 
kommunikálásának tanítása. Viszont itt a legnagyobb veszély, hogy a probléma tulajdonos helyett 
(más státuszú, más generációhoz tartozó) fogalmazza meg a problémát.
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KöRNYEZET TuDATOSSÁG
a környezeti tudat (környezettudat) az egyének és a társadalom környezeti értékrendje, melyet a 
környezetről alkotott tudás és a morális meggyőződés alakít ki. Integrálja az ember-környezet in-
terakció megértéséhez szükséges ismereteket és azt a szemléletmódot, amellyel körvonalazható 
környezetünk – benne az emberi élet – ökológiai, gazdasági, társadalmi fenntarthatósága. a tár-
sas környezet jellemzője a légkör, melynek alakításában komoly felelősség hárul a köznevelési 
intézmények minden dolgozójára. 

ESÉLYEGYENLŐSÉG
az iskolai színtéren a táradalom minden szegmense leképeződik. adottságok, képességek és 
ismeretek szempontjából különböző egyének, csoportok egy színtéren, egy időben vannak jelen. 
a köznevelési intézmények szolgáltatásaikkal jelentősen csökkenthetik az egyenlőtlenségekből 
adódó későbbi hátrányokat (felzárkóztatás, specifikus fejlesztések, tréningek, tehetséggondozás), 
vagyis az egyenlőség megteremtését (nem az egyformaságét!) támogatják. az esélyek egyenlő-
ségének szolgálata a társadalom minden intézményétől elvárás, horizontális elv, minőségi kri-
térium. Mivel az egyenlőtlenségek kialakulását is számos, komplex tényező eredményezi, ezért 
ezek csökkentése, újratermelődésének megakadályozása a különböző szolgáltatások összehan-
golása nélkül nem valósítható meg. Ezek koordinálásában, ezen igények kommunikálásában az 
iskolai színtérnek kulcsszerepe lehet.

PARTNERSÉG
Működési mód, mely nem a hierarchiából fakadó előre leszabályozott területek jellemzője. Egyen-
rangú együttműködés, a közösen elfogadott célért, a sikerek és kudarcok közös vállalásával. az 
egészségfejlesztés tevékenységeit áthatja. a partnerségre, az iskolai színtér elsősorban a nevelő-
testületi működési móddal tud általános mintát nyújtani. a gyermek közösségekben a partnerség 
tanulásához, gyakorlásához elengedhetetlen a megengedő légkör, és azon helyzetek kiaknázása, 
amikor van lehetőség zárt alternatívák közötti együttes szabad választási gyakorlatokra. 

FELHASZNÁLÓ KöZPONTú SZOLGÁLTATÁS
a célcsoport igényeinek megfelelő, az egészséget elősegítő tevékenységek jellemzője. a célcso-
portot nem csak a szolgáltatás felhasználójának tekintjük, hanem felhatalmazónak is arra, hogy 
szolgáltasson. nyilvánvaló, hogy az információáramlás érdekben, a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben is szükség van az életkori sajátosságok figyelembevételével a ciklikus igény és elége-
dettség mérésekre, a szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében.

öSSZEFOGLALÁS, KöVETKEZTETÉSEK

Az egészségfejlesztés elvei az iskolai színtéren is értelmezhetők, sok esetben gyakorlati 
vonatkozásúvá tehetők. A stratégiából következő akciók priorizálásában és a rendelkező 
erőforrások elosztásában az elvekhez igazodó döntések segítenek. 
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A fejezet célja, hogy a fentebb bemutatott helyzetelemzés és problémafa alapján be-
mutassuk a gyakorlatban megvalósuló teljes körű iskolai egészségfejlesztés jövőbeni 

vízióját, felvázolva az elérendő állapotot. 

a gyermek életét áthatja az egészség, az egészséget értéknek tekinti, megtartásának fontossága 
számára nem kérdés és döntéseinél ez alap szempont. Ezt úgy képzeljük el, hogy a mindennapi 
életébe beépülve az erre irányuló cselekvéseiben ott van, természetesnek mondható, alap attitűd-
ként van jelen. az iskolai színtér ennek – ideális esetben a családi környezet mellett – bölcsője, 
alakítója, támogató közege, központja, ahol a gyermek ismereti és gyakorlati oldalról is megéli, 
elsajátítja az egészséges életmódot. 
arra törekszünk, hogy egy olyan gyakorlati megvalósítást célzó jövőképet mutassunk be, amely 
valós, a hétköznapi életben értelmezhető, a szereplők által jól körülhatárolt célok megfogalmazá-
sát teszi lehetővé, amelyek mentén a szükséges beavatkozások meghatározhatók.

JöVŐKÉP:
a teljes körű iskolai egészségfejlesztés felülről irányított, támogatott és innovatív kezdeménye-
zések összhangjában, egymást erősítve valósul meg. Ennek keretében az iskola és fenntartója 

– alapfeladatai mellett – az egészséges infrastrukturális és lelki környezet biztosításán túl lehetősé-
get ad az iskola valamennyi szereplője – kiemelten a gyermekek – számára, hogy az egészségre, 
mint értékre tekintsenek, az egészséget élményként tudják megélni. 
a gyermekeket a köznevelésben képessé kell tenni az egészség és az egészséges választására.

az iskola tevékenységével – amelyben azonos fontosságú a közismereti tárgyak oktatása mel-
lett az egészségre nevelés is – felkészíti tanulóit az élethelyzetek, problémák kezelésére, a meg-
küzdés technikáira. a gyermek kialakuló értékrendjének és döntéseinek az iskola közvetlenül, 
illetve a későbbi életszakaszokban közvetetten alakítója, formálója lesz úgy, hogy közben ez a 
szemlélet az iskola saját kultúrájába is beépül, annak szerves részévé válik alkalmazkodva a 
fejlődő – változó – világ és technika kihívásaihoz.

a 10. ábrán részletesen bemutatásra kerül a teljes körű iskolai egészségfejlesztés jövőképének 
leírása a főbb szereplők (tanuló, pedagógus, iskolaigazgató, helyi és országos politikai szereplők, 
beszállítók) szemszögéből.
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A fejezet leírja az 5. Elméleti és módszertani háttér című fejezetben bemutatott modellek 
alapján azokat a célterületeket, a lehetséges változtatási célokkal együtt, amely terüle-

teken a beavatkozások hatásos és hatékony iskolai egészségfejlesztést eredményeznek. 

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet minden köznevelési intézmény 
részére előírja a teljes körű iskolai egészségfejlesztést, melynek 
négy alaptevékenységét az iskola mindennapi életébe építve 
rendszeresen kell elvégezni. a megvalósításban részt vesz a teljes 
tantestület az iskolában, a gyermekekkel kapcsolatos feladatokat 
ellátó szakemberek, az iskola technikai személyzete, és minden ta-
nulója. az eredményességet a szülők és az iskola környezetének 
támogató együttműködése biztosítja.
a célterületek és a beavatkozási irányok ezen alaptevékenységek 
megvalósítását hivatottak támogatni (76). 
az alábbi fejezetben a koncepció megalkotása során azonosított 
problémákra (4.5 alfejezet) reagáló célok és célterületek kerültek 
meghatározásra, amely területeken a beavatkozások eszközeinek 
alkalmazásával pozitív irányú változást várunk. Általánosságban el-
mondható, hogy az azonosított problémák egymással összefügg-
nek, ily módon egy adott beavatkozás az alábbi célterületek vala-
melyikén többféle problémára hatással lehet és ez fordítva is igaz.

CÉLOK: 
Általános cél: 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztéssel hozzájárulni a kedvezőtlen megbetegedési és halálozá-
si mutatók javulásához, növelni a várható élettartamot és az egészségben töltött életévek számát.

Részcélok: 
1. cél, hogy a kialakítandó rendszerben végrehajtott beavatkozások lehetőleg bizonyítékokon 

alapulóak legyenek, biztosított legyen a beavatkozások hatásosságának és hatékonysá-
gának mérése, valamint a végrehajtó köznevelési intézményrendszer folyamatos szakmai 
és végrehajtási támogatást kapjon, amelynek hátterében kormányzati interszektoriális 
együttműködés áll. 

2. cél, az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, az egészségtudatos 
magatartás széles társadalmi réteggel történő megismertetése, elterjesztése, valamint 
az egészségi kockázati tényezők megismertetése helyes szemléletet közvetítő ismeretek 
átadásával. 

3. cél, hogy a megfelelő szemléletmód kialakítása már gyermekkorban elkezdődjön, ennek 
érdekében a köznevelési színtéren olyan egészségfejlesztési programok végrehajtása, 
amelyek megvalósulásával általánossá válik az egészségtudatos magatartás.

4. cél, hogy megtörténjen a köznevelésben résztvevő szakemberek és diákok 
szemléletformálása, ismeretbővítése és az ehhez szükséges szakmódszertani háttér 
kidolgozása.
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5. cél, a tanulók életkori sajátosságaihoz és a pedagóguskompetenciákhoz igazodva a teljes 
körű iskolai egészségfejlesztés részét képező, vagy ahhoz köthető pedagógiai-szakmai 
feladatok ellátásának és szolgáltatások nyújtásának erősítése, módszertani alapjainak és 
szakmai-módszertani hátterének kidolgozása. 

6. cél a gyermekek, tanulók egészségtudatos, jövőorientált életvezetési szokásainak 
kialakítása, ennek keretében elsődlegesen a fizikai aktivitási szintjük növelése és 
táplálkozási, fogyasztási szokásaik befolyásolása, egészséges irányba terelése, valamint a 
lelki egészséget biztosító készségek, kompetenciák kialakítása. 

7. cél, hogy kialakuljon az iskolai egészségfejlesztés szervezeti háttere, amely a köznevelési 
intézmény mellett magában foglalja az iskola-egészségügyi ellátást, az oktatásigazgatást, 
illetve az egészségfejlesztéshez kapcsolódóan munkát kifejtő szakmai, és civil szervezeteket 
és az azokban munkát végzőket. 

8. cél, hogy a gyermekek egészségtudatos, jövőorientált életvezetési szokásainak 
kialakításában kiemelten fontos szerepet betöltő szülők, nevelőkörnyezet és kortárs 
csoportok is aktívan vegyenek részt az iskolai egészségfejlesztésben. 

9. cél azon pozitív érzelmek és attitűdök életre hívása és támogatása, amellyel a tanuló 
személyiségfejlődése és tudatos, kedvező irányba ható életvezetése közvetlenül 
megerősíthető.

10. Elérendő cél a résztvevők bevonása révén, hogy a kedvező irányú viselkedésváltozás 
hosszútávon fenntartható legyen és pozitív hatása felnőttkorra is megmaradjon.

11. cél, hogy a köznevelési intézményekben zajló egészségfejlesztési tevékenység 
kapcsolódjon jól működő, egészségfejlesztési célokat is magukon hordozó projektekhez, 
kezdeményezésekhez, programokhoz, különösen olyanokhoz, melyek a köznevelésben 
sikeresek, ismertek. 

8.1. ISMERETÁTADÁS, KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

formális, strukturált egészségnevelés, mely oktatás-nevelési tervek kombinációját tartalmazza. 
releváns információátadáson, valamint elméleti és gyakorlati készségek fejlesztésén keresztül 
segíti a gyermekeket egészséges döntéseik meghozatalában. az egészségnevelés, amelyet meg-
felelően felkészített pedagógusok végeznek, a tanulókat életkoruknak megfelelő kihívások elé 
állítja, leköti őket, ily módon elősegíti a diákok tudásának, képességeinek fejlesztését, amelynek 
birtokában képesek lesznek jól dönteni, egészségismereteiket növelni, egészségesen élni és má-
sok egészséggel kapcsolatos döntéseit támogatni.

Ezen célterületen – ismeretátadásban és készségfejlesztésben – prioritás a szakembereknek, 
valamint az adott intézmény igazgatójának és pedagógusainak továbbá a családi-, nevelő környe-
zetnek a téma iránti érzékenyítése, továbbképzése, az egészségfejlesztési ismeretek és készség-
fejlesztés pedagógusképzésbe való beépítése. adott intézményben a konkrét egészségismeretek 
tantárgyi és tanítási órán kívüli meghatározása. Ennek megvalósulásában kiemelt szerepük és 
feladatuk van a kormányzati szereplőknek.
Indikátor: a tantestületi pedagógusok, az iskola-egészségügyi dolgozók részvételi aránya egész-
ségfejlesztés célú akkreditált továbbképzésen.
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a problémafában azonosított problémák közül e célterület az egészségismeretek hiányát (ezen 
belül kevés ismeret az egészséges életmód lehetőségeiről, valamint az egészségkárosító ténye-
zőkről) hivatott pozitív irányba befolyásolni.

8.2. ÉLETMÓD/EGÉSZSÉGMAGATARTÁS

az iskola olyan környezetet képes teremteni, mely lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy olyan 
egészséggel kapcsolatos ismereteket és életmódot sajátítsanak el, amelynek keretében értékké 
válik a fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás, valamint az egészségkárosító szenvedélyektől 
mentes (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, illegális szerfogyasztás) élet. Továbbá értékké válik 
a tanórai keretek között történő és tanórai kereteken kívüli szórakoztató, kihívást jelentő, hasznos, 
kreatív idő eltöltés, valamint a testi, és lelki egészség megőrzésének elősegítése. 
az iskola jelentős segítséget képes nyújtani a szerhasználattal kapcsolatos függőségek megelő-
zésében, a tanulók személyiségének fejlesztésével, az iskolai közösségek fejlesztésével, a kortár-
sak által gyakorolt hatások pozitív befolyásolásával.
az iskolában történő átfogó fizikai aktivitást biztosító tevékenység magában foglalja a testnevelés 
kerettantervét, valamint a tanulók fizikai aktivitását. a program együttesen fókuszál a következő 
öt elemre: mindennapos testnevelés, tanórán kívüli fizikai aktivitás (élményszerű, életkornak meg-
felelő tevékenységek, játékok), munkatársak, család és közösség bevonása szervezett keretek 
között.
az iskolában biztosítani kell a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben előírtak megvalósulását, a diákok számára a megfelelő 
étkezési időt és az étkezés megfelelő körülményeit, a mosdókon kívül ingyenes vízvételi lehető-
séget, továbbá az iskolai büfékben (valamint az étel és ital automatákban) az egészséges étel- és 
italválasztás lehetőségét, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához. fontos, 
hogy a diákok tanuljanak az egészséges táplálkozásról és azt a gyakorlatban is megtapasztal-
ják, az elérhető élelmiszereken, az iskolai büfé és a közétkeztetés által szolgáltatott, egészséges 
ételeken, a megfelelő higiénés és esztétikai körülmények megteremtésén keresztül. Emellett az 
iskolai közösségnek támogatnia kell az egészséges táplálkozást az egészséges ételek és italok 
fogyasztásával, az iskolai táplálkozási programokban való részvétellel, a családok bevonásával. 
 
E célterületet hatékonyan befolyásolni képes szereplők a fenti elvárások megvalósításában el-
kötelezett kormányzat, továbbá az adott intézmény igazgatója és pedagógusai, valamint – pl. az 
étkeztetés esetében – maguk a szolgáltatást nyújtók és a prevencióban résztvevő egyéb szakem-
berek, valamint a családok.

a célterületen prioritás az egészséges életmódot támogató tárgyi- és szociális iskolai környezet, 
napirend biztosítása. a diákok bevonása az egészséges életmód népszerűsítésébe, a kortárskép-
zés és az életmód-tanácsadás biztosítása.
Indikátor: a gyermekek életmódjának, ismereteinek változása standardizált kérdőívvel felmérve, a 
nETfIT (nemzeti Egységes Tanulói fittségi Teszt) adatainak változása.
a fenti célterület meghatározásával az alábbi problématerületeket kívánjuk befolyásolni: elterjedt 
egészségtelen életmód (környezet negatív hatása; negatív minták), valamint hozzáférés hiá-
nya (infrastrukturális hiányosságok).
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8.3. ISKOLAI KuLTúRA, POZITíV LÉGKöR

a megfelelő, pozitív iskolai légkör elősegíti a diákok aktív részvételét az iskolai eseményeken, se-
gíti a megfelelő társas kapcsolati készségeik kialakulását. Megfelelő, tudatos szervezetirányítási 
stratégiák, vezetés, csoportdinamikai szemlélet, a közösség kohézióját erősítő és a hagyományőr-
zés fontosságát szem előtt tartó hozzáállás jellemzi.
Támogatja a tanulók és az iskolai személyzet lelki egészségét: feszültség-mentes, feszültséget 
kezelő és oldó kommunikáció, stressz-mentes környezetre törekvő, illetve kialakult stresszt megfe-
lelő módon kezelő hozzáállást biztosít, valamint elősegíti a bizalom és biztonságérzet kialakulását, 
mely jobb tanulmányi eredményhez vezethet. 

az iskola kultúráját és pozitív légkörét alapvetően az intézmény életében résztvevő intézmé-
nyi döntéshozók, az iskola személyzete, a szülők és maguk a tanulók befolyásolják visel-
kedésükkel, az intézmény írott és íratlan szabályaival, valamint eseti és rendszeres esemé-
nyeivel is.

prioritás az egymás tiszteletén, elfogadásán, segítésén alapuló iskolai légkör kialakítása, stressz-
kezelő, problémamegoldó készségek kiscsoportos gyakorlati elsajátítása, a pedagógusok men-
tálhigiénés szemléletének erősítése képzések, továbbképzések keretében, iskolapszichológusok 
alkalmazása minden szakiskolában.
Indikátor: intézményi szinten a tanulók iskolához való viszonyának alakulása, intézményi lemorzso-
lódás változása, iskolai agresszió, bántalmazás előfordulási gyakorisága, betöltött iskolapszicho-
lógusi státuszok száma a szakiskolákban.

a célterületen történő beavatkozás az alábbi problémákat igyekszik kezelni: Az egészség, mint 
érték hiánya; nem megfelelő támogató környezet (nincs /gyenge támogató családi, nevelő 
környezet, negatív kortárshatás, korai lemorzsolódás).

8.4. EGÉSZSÉG SZOLGÁLTATÁSOK (AZ EGYES 
TANuLÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK)

az iskola egészségügyi szolgáltatásai elsősorban az aktuális és várható egészségügyi problémák 
felismerésére, a területi alapellátással és szakellátásokkal együttesen történő megoldására szol-
gálnak. Ide tartoznak az iskolán belül nyújtott kétévenkénti egészség-állapotszűrések, a diákok-
nak tartott egészségfejlesztő órák, tanórán kívüli csoportfoglalkozások, személyes tanácsadás, a 
krónikus beteg tanulók gondozásában való közreműködés, és az életkorhoz kötött védőoltások 
beadása. Továbbá részét képezheti a rekreáció (wellness promotion), a diákok, dolgozók, szü-
lők egészségnevelése. a fenti tevékenységek hatásos megvalósuláshoz szükséges a különböző 
szakemberek (dietetikus, logopédus, gyógytornász, ifjúságvédelemi, szociális, bűnmegelőzési 
szerv, rekreációs szakember) rendszeres iskolai jelenléte, valamint a minden iskolában jelen lévő 
iskola-egészségügyi szakemberekkel történő együttműködése (team munka). Megjelennek a kor-
társ és jól-létet támogató szolgáltatások, a pedagógiai szakszolgálattal történő szoros együttmű-
ködés. Ezen szolgáltatások összehangolásához és kialakításához sok esetben a humánerőforrás 
kapacitásfejlesztése szükség.
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prioritás tehát az iskola-egészségügy tárgyi és személyi feltételeinek, finanszírozásának javítása, 
ágazatközi és helyi szorosabb együttműködés kialakítása, szűrővizsgálati adatok felhasználása 
az iskolai egészségfejlesztés tervezésénél, az életmódhoz kapcsolódó rizikószűrés. az iskolásko-
rúak egészségi állapotának megbízható értékelése érdekében javasolt az iskola-egészségügyi 
adatszolgáltatás revíziója, indikátor alapú áttervezése, hasonlóan ahhoz, ahogy ez a 0-7 éves 
korosztály esetében a TÁMop 6.1.4 projekt keretében történik. 
Indikátor: nevelési-oktatási intézmények száma, ahol van intézményen belül megfelelően felsze-
relt iskola-egészségügyi rendelő, betöltött főfoglalkozású iskolaorvosi és iskolavédőnői státuszok 
száma.

a célterület az alábbi problémákra igyekszik megoldást nyújtani: rossz fizikai és kiegyen-
súlyozatlan lelkiállapot, egészség ismeretek hiánya, esélyek egyenlőtlensége az ellá-
tásban (egészségügyi, szociális), társas kapcsolati problémák, nem megfelelő probléma 
feldolgozás.

8.5. EGYÉNI MENTORÁLÁSI FuNKCIÓ 

a lelki, viselkedési és szociális szolgáltatások, a pszichológiai nevelés, pszicho-szociális felméré-
sek segítségével olyan indirekt és direkt beavatkozásokat valósítanak meg, melyek egyéni vagy 
csoportos tanácsadás során keresnek megoldást a tanulók pszichológiai, pedagógiai, szociális 
és szinte minden előforduló problémájára. a szolgáltatást továbbá rendszerszinten is vizsgálja, 
megelőzi és beavatkozásokat valósít meg a tanulók és az iskolai környezet egészséges mentális 
állapota érdekében. cél a gyermek és a nevelőkörnyezet fókuszba helyezése, esetmenedzselés-
sel, tehetséggondozással, fejlesztéssel. fontos a bizalom kiépülésének elősegítése. a mentor/
tanácsadó végigkíséri az adott tanulót az iskolai évek során és maga, és/vagy egyéb bevont 
szakemberek segítségével segít megoldani a felmerülő (pl. tanulási, családi, szociális) problémá-
kat. kiemelkedő fontossággal bír az egyéni problémák kezelése team munka megvalósulásával, 
amelyben a rendszer – egészségügy, szociális szféra, gyermekvédelem – együtt vesz részt és 
keres megoldást a kialakult helyzetre.

az egyéni mentorálás és probléma team munkába történő kezelésének megvalósulását befolyá-
soló szereplők elsősorban a kormányzat, az intézményvezetők, pedagógusok és a fenti tevékeny-
séget végző szakemberek.

prioritás a lelki, egészségi, szociális szempontból veszélyeztetett gyermekek szűrése, a megfelelő 
támogató háttér biztosítása, szakemberek feltérképezése, együttműködése. az egyéni mentorá-
lás mellett az egyéni problémák team munkában történő kezelése (egészségügy/szociális ellátás/
gyermekvédelem).
Indikátor: iskolai lemorzsolódás arányának alakulása.

az alábbi azonosított problémák megoldását várjuk a mentorálási szolgáltatástól: rossz vagy 
kiegyensúlyozatlan lelki állapot (én hatékonyság/változáshoz való viszony; társas kapcsola-
ti készségek hiányosságai; nem megfelelő megküzdési technikák alkalmazása/nem megfelelő 
probléma feldolgozás, alacsony impulzuskontroll); egészség, mint érték hiánya; megfelelő 
támogató környezet hiánya (nincs/gyenge támogató családi környezet; negatív kortár-
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shatás, korai lemorzsolódás). a szolgáltatás továbbá rendszer szinten is vizsgálja, megelőzi 
és – amennyiben szükséges – beavatkozásokat valósít meg a tanulók és az iskolai környezet 
egészséges mentális állapota érdekében.

8.6. MEGFELELŐ FIZIKAI KöRNYEZET

az iskola fizikai környezete magában foglalja az iskola épületét, az iskola épületén kívüli területet 
és az iskola környezetét. a megfelelő fizikai környezet biztosítja a biztonságos működést normál 
körülmények vagy renoválás ideje alatt, valamint megvédi a diákokat, dolgozókat a fizikai veszé-
lyek (sérülés-megelőzés, akadálymentesség) és a biológiai, kémiai ártalmak (pl.: por, zajszennye-
zés, magas UV) ellen. Emellett az alapvető higiénés és környezetvédelmi elvárásoknak is eleget 
tesz (pl.: szelektív hulladékgyűjtés). Biztosítja a kiegyensúlyozott légkörhöz és a neveléshez-okta-
táshoz szükséges tárgyi feltételeket (közösségi tér, elkülönített helyiségben történő fogadóórák, 
konzultációk, modern oktatástechnikai feltételek).
prioritás a biztonságos és barátságos környezet megteremtése, egészséget támogató infrastruk-
turális feltételek biztosítása (testnevelés, étkeztetés, ivóvíz, tankert, tankonyha biztosítása).
Indikátor: a tanulók és az iskola személyzetének a fizikai adottságokkal, környezettel való elége-
dettsége.

a fizikai környezet adottságait befolyásolni képes érdekhordozók az intézmény fenntartója, a kor-
mányzat, valamint az adott intézmény vezetője.

a fizikai környezet tekintetében az alábbi problématerületek kerültek meghatározásra: hozzá-
férés hiánya/elégtelen társadalmi-gazdasági tényezők (infrastrukturális hiányosságok).

8.7. ISKOLAI DOLGOZÓK JÓL-LÉTE

a dolgozók fizikai és mentális egészségének védelme hozzájárul a diákok egészségének és ta-
nulmányi eredményeinek javulásához is. az egészséges, kiegyensúlyozott pedagógusok és az is-
kola munkatársai sokkal produktívabbak, toleránsabbak, nagyobb segítő attitűddel rendelkeznek, 
a diák személyiségét tisztelik, figyelembe veszik, ennek megfelelően személyközpontú pedagó-
giai gyakorlatot alkalmaznak. kevesebbet hiányoznak és mintaként szolgálnak a diákok számára. 
Egy átfogó egészségfejlesztési program olyan beavatkozásokat, szabályozásokat és támogatást 
nyújt, mely csökkenti a rizikómagatartást, javítja az egészségi állapotot és biztosítja a biztonsá-
gos környezetet a munkavállalók számára. a pedagógusok és a technikai személyzet számára 
együttesen biztosít munkaidőben preventív, lelki egészséget megőrző, önismeret- és hivatássze-
rep fejlesztő, esetmegbeszélő foglalkozásokat. rendelkezik munkahelyi egészségfejlesztési prog-
rammal, valamint igyekszik kompenzálni, motiválni a pedagógusokat.

prioritás a munkahelyi egészségfejlesztési program készítése és a kiégés prevenció.
Indikátor: a dolgozók életmódjának, egészségmagatartásának, továbbá az iskolai személyzet kö-
zérzetének alakulása, standardizált kérdőív alapján.

a dolgozók jól-létét leginkább befolyásolni képes szereplők az intézmény fenntartója és vezetése, 
valamint a kormányzat.
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a fenti célterületen elvárt változások pedig az alábbi problémák tekintetében várhatóak: rossz 
vagy kiegyensúlyozatlan lelki állapot; elterjedt egészségtelen életmód, hozzáférés 
hiánya/elégtelen társadalmi-gazdasági tényezők.

8.8. MEGFELELŐ CSALÁDI KöRNYEZET KIALAKíTÁSA 

alapvetés, hogy a hatékony egészségnevelés feltétele az iskola és a családok / nevelőkörnyezet 
által nyújtott minta és értékek koherenciája. Ennek eléréséhez megfelelő családi környezet kiala-
kítására van szükség, amelyben a szakemberek és az iskola dolgozói szorosan együttműköd-
nek a családokkal, családban nem élő tanulók esetében a nevelőkkel, a diákok teljesítményének 
és egészségének fejlesztése érdekében. az iskolai dolgozók elősegítik a szülőkkel/nevelőkör-
nyezettel való megfelelő kapcsolat kialakítását és a már meglévő kapcsolatok ápolását (iskolai 
programokon való részvétel, közösség fejlesztése, szülőklubok és egyéb tematikus foglalkozások 
szervezése). 

prioritás a hátrányos helyzetű családokkal való együttműködés javítása, szociális munkások, 
mentálhigiénés szakemberek (akár pedagógus diplomára épülő posztgraduális képzés kereté-
ben) számának növelése a hátrányos helyzetű tanulókat nagy számban oktató intézményekben. 
Indikátor: a szülők szülői értekezleteken való részvételének aránya, iskolai programokon való 
részvételi szám, a szülő-gyerek kapcsolatban bekövetkező pozitív változás.

a családok elkötelezésében, értékformálásában legnagyobb hangsúllyal bíró szereplők maguk a 
pedagógusok és azok az iskolában dolgozó szociális, mentálhigiénés és egészségügyi szakem-
berek, akik kapcsolatba kerülnek a tanulók szüleivel, nevelőkörnyezetével.

a fenti célok elérése az alábbi problématerületekre kíván hatást gyakorolni: egészség, mint ér-
ték hiánya, tanulási problémák; elterjedt egészségtelen életmód (negatív minták); nincs 
megfelelő támogató környezet (szociális problémák, nem támogató/veszélyeztető családi kör-
nyezet; negatív kortárshatás, korai lemorzsolódás).

8.9. ISKOLÁN KíVüLI KöZöSSÉGEK BEVONÁSA 

a közösség szereplői, közösségi csoportok, szervezetek, helyi vállalkozások, erőforrások megosz-
tásával és önkéntes hozzájárulással támogathatják az iskolai egészségfejlesztést, míg a diákok, 
az iskola dolgozói és a családok hozzájárulhatnak a közösségfejlesztéshez a szolgáltatások, az 
iskola rendelkezésére bocsátott eszközök igénybevételével. 

prioritás az akkreditált egészségfejlesztési programmal rendelkező civil szervezetek, intézmények 
feltérképezése, bevonása.
Indikátor: az együttműködések számának növekedése (rendezvény, program, képzés, az együtt-
működés tartalmától függően).
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az iskolán kívüli helyi környezet közösségeinek bevonását elősegítő szereplők lehetnek az önkor-
mányzatok, hatóságok, egészségügyi szolgáltatók, civil szervezetek, egyházak, valamint az iskola 
vezetői.
 
a közösségek bevonásával olyan problémák kezelése valósulhat meg, mint a megfelelő támo-
gató környezet hiánya; a hozzáférés hiánya/elégtelen társadalmi-gazdasági tényezők 
(infrastrukturális, humánerőforrás hiányosságai).

8.10. KöZöSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 

az iskola a kultúrájával vállal szerepet a közösség (helyi intézmények, hatóságok, önkormányzatok) 
életében, amit a helyi intézményeknek támogatni szükséges. Elősegíti a közösség egészségének 
és kapcsolathálójának fejlesztését. lehetőségeket teremt vagy példát mutat (pl. nem kampánysze-
rű szemétszedés, hanem a környezet folyamatos tisztán tartása, faültetés, iskolakert gondozása 
tevékenységekben). az úgynevezett „nyitott iskola” lehetőséget biztosít a folyamatos, egészség- 
megőrzési, egészségfejlesztési és további sportesemények megvalósulásában.

prioritás ez esetben a kulturális, kapcsolati háló erősítése. 
Indikátor: a helyi kezdeményezések (település szintű) során a diákok és pedagógusok részvételi 
aránya.

a közösségi szerepvállalást ösztönző szereplők lehetnek az adott intézmények igazgatói, pedagó-
gusai, valamint maguk a tanulók is. 
a fenti célterületben bekövetkező változások az alábbi azonosított problémákat hívatottak kezelni: 
egészség, mint érték hiánya; elterjedt egészségtelen életmód (környezet negatív hatása, ne-
gatív minták); nincs megfelelő támogató környezet (nincs/gyenge támogató családi környezet, 
negatív kortárshatás, korai lemorzsolódás/iskolaelhagyás); hozzáférés hiánya/elégtelen tár-
sadalmi, gazdasági tényezők (infrastrukturális hiányosságok, humánerőforrás hiányosságok, 
rossz médiaüzenetek).

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet minden köznevelési intézmény részére előírássá tette a teljes 
körű iskolai egészségfejlesztést, melynek az iskolákra vonatkozó négy alaptevékenységét és az 
azt kiegészítő három további fontos feladatát a pedagógusok részére az EMMI Egészségügyért 
felelős Államtitkársága és köznevelésért felelős Államtitkársága Útmutatóban foglalja össze. Ez 
a mindennapi gyakorlat szempontjából határozza meg azokat a területeket, ahol a peda-
gógusok a napi tevékenységükbe tudják beépíteni az iskolai egészségfejlesztést.

ENNEK RöVID LÉNYEGE:
a teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendsze-
res, az iskola mindennapi életébe beépülő végzését jelenti, minden tanulóval, a teljes tantestület 
és alkalmazotti közösség, az iskola-egészségügyi szolgálat szakemberei, a szülők és az iskola 
környezetének bevonásával, szakmai ellenőrzés és segítés mellett:

I. Egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés – helyi fogyasztás ösz-
szekapcsolásával);
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II. Mindennapos testnevelés minden tanulónak az egészségfejlesztési kritériumok teljesítésé-
vel, valamint az ezt kiegészítő egyéb testmozgási alkalmak;

III. a gyermekek kiegyensúlyozott, érett személyiségfejlődésének (azaz lelki egészségének) 
elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfej-
lesztő hatásának alkalmazásával (pl. ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi 
rítusjátékok, kézművesség);

IV. az egészségismeretek készség szintű elsajátításának elősegítése (ezen belül baleset-meg-
előzés és elsősegélynyújtás; személyi higiéné; a szenvedélybetegség kialakulásához veze-
tő szerek fogyasztásának, valamint a gyermeket, tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a 
megelőzése is).

A TELJES KöRű ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS NÉGY ALAPTEVÉKENYSÉGÉT 
KIEGÉSZíTŐ FONTOS FELADATOK:

A. a szülőknek, az iskola nem-pedagógus dolgozóinak és az iskola környezetének bevonása, 
valamint az iskola egészséges munkahellyé válása (ezen belül az iskolában dolgozók men-
tális egészsége, stressz-kezelő képessége, a szervezeti kultúra javítása, a pedagógus és 
nem-pedagógus kollégák hivatásszemélyiségének gondozása és a tárgyi környezet, időbe-
osztás lehetőségek szerinti javítása a jobb egészség érdekében).

B. a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósulásának rendszeres nyomon követése a 
köznevelés rendszerében, valamint az egészségügy részéről.

C. az iskolák segítése az iskola-egészségügy és a népegészségügy intézményei, valamint a 
szociális, gyermekjóléti, kulturális intézmények, sportszervezetek, civil és egyházi közössé-
gek részéről.

a célterületekről és beavatkozási irányokról szóló fejezet a teljes körű iskolai egészségfejlesz-
tés I-IV. alaptevékenységének és a-c kiegészítő feladatának minél eredményesebb megvalósítá-
sát hívatott támogatni (76). 

öSSZEFOGLALÁS, KöVETKEZTETÉSEK

A bemutatott modell alkalmazásával 10 olyan célterület azonosítható, ahol a megfelelően 
végrehajtott beavatkozásokkal az iskolai egészségfejlesztés teljes körűsége biztosítottá válik. 
Ezek a területek a következők:

Ismeretátadás, készségfejlesztés; 
Életmód/egészségmagatartás; 
Iskolai kultúra, pozitív légkör; 
Egészség szolgáltatások (az egyes tanulókat támogató szolgáltatások); 
Egyéni mentorálási funkció; 
Megfelelő fizikai környezet; 
Iskolai dolgozók jól-léte; 
Megfelelő családi környezet kialakítása; 
Iskolán kívüli közösségek bevonása; 
Közösségi szerepvállalás.
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A fejezet célja bemutatni, hogy a felvázolt „Viselkedés-változtatás kereke” modell szerint 
alkalmazott beavatkozások és szakpolitikai eszközök a célterületeken hogyan hasz-

nálhatóak fel kormányzati szinten. A fejezet továbbá tartalmazza a beavatkozások és a 
célterületek közötti koherenciák bemutatását, valamint a már meglévő és lehetséges  
interszektoriális kapcsolatokat.

ahogy azt már a korábbi fejezetekben ismertettük, a célterüle-
teken a célok eléréséhez szükséges beavatkozások meghatáro-
zásához a „Viselkedésváltoztatás kereke” modellt használtuk. a 
modell magában foglalja a magatartás megváltoztatásához szük-
séges elemeket (motivációt, lehetőséget és képességet), valamint 
azt, hogy azokat milyen szakpolitikai eszközökkel és azokon ke-
resztül milyen beavatkozásokkal tudjuk befolyásolni.
a modell hét szakpolitikai eszközt és kilenc beavatkozást határoz 
meg. a szakpolitikai eszközök a szakpolitikák szintjén valósulnak 
meg és segítik elő a beavatkozások megvalósulását, melyek ké-
pesek befolyásolni a magatartás megváltoztatásához szükséges 
elemeket. 
a fejezet törzsanyagában a szakpolitikai eszközökre fókuszá-
lunk, azonban céljaink eléréséhez fontos az összes beavatkozást 
megismerni, hiszen a szakpolitikai eszközök és a beavatkozások 
együttes hatása képes elősegíteni a teljes körű iskolai egészség-
fejlesztés céljainak megvalósítását. fontos azonban megjegyezni, 
hogy a megvalósítás függ a helyi erőforrásoktól, a beavatkozások 
alkalmazhatóságától, a hatásosságtól, a költséghatékonyságtól, 
az elfogadottságtól, a beavatkozás lehetséges „mellékhatásaitól” 
és a méltányosság fennállásától. az előző fejezetekben már kifej-
tésre kerültek a célterületek, melyek szorosan összefüggenek egy-
mással, és ezek működését, megvalósulását kívánják a beavatko-
zások elősegíteni.

9.1. A SZAKPOLITIKAI ESZKöZöK, VALAMINT  
A BEAVATKOZÁSOK ÉS A KuLCSSZEREPLŐK VISZONYA

a modell magába foglalja az egyén és közösség egészségét befolyásoló eszközöket, azonban 
ahhoz, hogy a beavatkozások átláthatóak és a gyakorlatban is jól használhatóak legyenek, 
kulcsszereplőket rendeltünk melléjük. a teljes körű iskolai egészségfejlesztés célterületeinek 
megvalósításához kulcsfontosságú szereplők a kormányzat és önkormányzat képviselői, hiszen 
a lehetőségek megteremtéséhez szükséges beavatkozások alapját a szakpolitikai eszközök 
adják. a célterületek eléréséhez további fontos szereplő a média, melynek fontos szerepe van 
az információ átadásában és a motiváció elősegítésében. a célterületek megvalósítása azonban 
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nem valósulhatna meg a non-profit szervezetek, illetve a termelők, szolgáltatók bevonása nélkül.
ahogy azt fent már említettük a modell célja az egyén és közösség egészségét befolyásoló esz-
közök bemutatása, tehát az egyén, jelen esetben a tanuló környezete is a kulcsszereplők közé so-
rolandó. a közösség, a család és az iskola mind olyan szereplők, amelyek alapjaiban határozzák 
meg a beavatkozások megvalósításán keresztül a célterületek elérését.

9.2. A KORMÁNYZAT SZEREPE 

az alábbiakban azokat a szakpolitikai eszközöket kívánjuk bemutatni, amelyek segítségével a 
kormányzat elő tudja segíteni a teljes körű iskolai egészségfejlesztés minél eredményesebb meg-
valósulását.
példákon keresztül szemléltetjük az adott szakpolitikai eszközök megvalósulási lehetőségeit, 
valamint ismertetjük, mely beavatkozásokra van hatással az adott szakpolitikai eszköz, továbbá 
fontosnak tartjuk, hogy az egyes eszközöknél bemutassuk az esetleges egyéb kulcsszereplőket.

KöRNYEZETI/SZOCIÁLIS TERVEZÉS
az iskola fizikai és társadalmi környezetének tervezése, fejlesztése és /vagy befolyásolása.

a kormányzati szereplőknek lehetőségük van a környezeti és társadalmi tervezésen keresztül 
elősegíteni a teljes körű iskolai egészségfejlesztést. a környezet fejlesztésének része például a 
várostervezés, melynek fontos eleme az iskola és annak környéke. Várostervezés során lehetőség 
nyílik az iskola megközelíthetőségének kialakítására, így például kerékpár utak tervezése lehetsé-
ges, mely hozzájárul a testmozgás fejlesztéséhez.
a társadalomfejlesztés része az oktatás, kutatás támogatása, fejlesztése. fontos, hogy megfele-
lően képzett pedagógusok és egészségügyi, népegészségügyi szakemberek vegyenek részt az 
iskolai egészségfejlesztés megvalósításban. a felsőoktatási modulok, továbbképzések tervezése-
kor érdemes figyelembe venni az aktuális eredményeket, tendenciákat és azok alapján tervezni 
tananyagot mind a pedagógus, mind a népegészségügyi szakemberek számára. a szakemberek 
oktatásuk során olyan szemlélettel kell, hogy találkozzanak, mely átadható a többi kulcsszereplő-
nek, ezáltal is formálva a társadalom kulturális jellemzőit. a kutatás támogatásával pedig olyan új 
irányok meghatározását segíthetik elő, melyek még hatékonyabbá teszik az iskolai egészségfej-
lesztés rendszerét új szolgáltatások, megfelelő környezet kialakítását segítve ezzel elő.
a környezet és társadalmi fejlesztés tehát segíti a lehetőségek és a megfelelő környezet kialakítását.

JOGALKOTÁS
jogszabályok megalkotása, módosítása.

a szakpolitika képviselőinek lehetősége van olyan jogi szabályozások kezdeményezésére, meg-
valósítására és módosítására, melyek támogatják a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megva-
lósulását. a köznev. tv. módosításával például lehetőség nyílik egészségfejlesztéssel foglalkozó 
tantárgy bevezetésére, mely elősegíti az ismeretátadást és készségfejlesztést, valamint motiválja 
a tanulókat a mindennapi mozgásra és az egészséges táplálkozásra. Törvények megalkotása 
révén megerősíthetők, fejleszthetők és létrehozhatók olyan egészségügyi szolgáltatások, melyek 
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biztosítják a tanulóknak az egyéni tanácsadást, mely nagyban hozzájárul a mentális egészség fej-
lesztéséhez, ezáltal a rizikómagatartások kialakulásának csökkenéséhez. Törvény megalkotása 
útján lehet olyan akadálymentes fizikai környezet kialakítását elősegíteni, mely biztosítja a peda-
gógusok és tanulók számára a biztonságos intézményt.
Továbbá a kormányzat képviselőinek lehetősége nyílik arra, hogy támogassa a többi kulcsszerep-
lőt a megfelelő jogi háttér biztosításával. Törvényalkotással lehetőség nyílik a helyi termelők, szol-
gáltatók támogatására oly módon, hogy ők termékek és szolgáltatások révén támogatni tudják az 
iskolai egészségfejlesztés rendszerét.
a jogalkotás a lehetőségek megteremtésén és a környezet átalakításán túl, elősegíti az oktatást, a 
képzést, a meggyőzést, az ösztönzést, a korlátozást, a kényszerítést, mely beavatkozások együt-
tesen képesek a magatartás megváltoztatására.

SZABÁLYOZÁS
rendeleteken, rendelkezéseken keresztül olyan alapelvek és jó gyakorlatok alkalmazására van 
mód melyek elősegítik az iskolai egészségfejlesztést.

a szabályozás eszközére jó példa a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, mely előírásokat tartalmaz 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatosan, valamint leírja, hogy minden gyermek 
részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő te-
vékenységekben. a rendelet tehát elősegíti az ismeretátadást, készségfejlesztést, a testmozgás 
és az étkezés megvalósulását, ezáltal egy jobb iskolai légkör biztosítását. jó gyakorlatok alkal-
mazását meghatározó rendelkezéssel motiválni lehet a pedagógusokat az egészséges életmód 
mintájának átadására, valamint a családok, közösségek bevonására. 
a szabályozások, a jogi szabályozásokhoz hasonlóan a lehetőségek megteremtésén és a környe-
zet átalakításán túl, elősegítik az oktatást és képzést, a meggyőzést, az ösztönzést, a korlátozást, 
a kényszerítést, mely beavatkozások együttesen képesek a magatartás megváltoztatására.

Ágazatközi jogszabályi környezet megteremtése mezo-szintű szabályozással lehet a leghatéko-
nyabb.
jogszabályi formája lehet a kormányrendelet – cselekvési terv, célok, feladatok, határidők, forrá-
sok, felelősök, monitoring módszertan meghatározásával. önálló szervezetet szükséges kialakíta-
ni a feladat teljesítése érdekében.
a teljes körű iskolai egészségfejlesztés jogszabályokban meghatározott feladatainak nyomon kö-
vetése, mérése, értékelése, a gyakorlati megvalósulás alapján a kodifikálás folyamatos felülvizs-
gálata szükséges és elengedhetetlen feladat. 
az egyes ágazatok közül az egészségügy és az oktatás között a legmarkánsabb az összekap-
csolódás. Más szakpolitikák csak margón tartják a területet, vagy éppen nem is érintik ezt a 
kérdéskört. 
javasolt ágazatközi egyeztetések elindítása, melyek elősegíthetik az egymástól való tanulást és a 
tematikus tudások összekapcsolását. 

KöLTSÉGVETÉSI INTÉZKEDÉSEK
az adó- és költségvetés politika alkalmazása az egészséges választás támogatása érdekében, a 
teljes körű iskolai egészségfejlesztés fenntartásához szükséges erőforrások biztosítása.
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Megfelelő adópolitika révén olyan pénzügyi erőforrások szabadulnak fel, melyek lehetőséget biz-
tosítanak a célterületeken történő beavatkozásokra. 
a megfelelő költségvetés politikával további célterületekhez tartozó célok megvalósítását se-
gítjük elő. az iskolák támogatási rendszerének tervezésekor kiemelt figyelemmel kell lenni a 
hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskolákra, mert az itt tanuló gyermekek egészségi állapo-
tának és egészségmagatartásának javítá sán keresztül lehetséges a rendelkezésre álló 
források talán leghatékonyabb felhasználása. Emellett figyelembe kell venni, hogy melyek az 
egészségfejlesztést szemléletükben kiemelten támogató iskolák, hiszen ebben az esetben 
lehetőség nyílik ezen iskolák testmozgási lehetőségeinek, étkezési rendszerének további tá-
mogatására. 
a költségvetési intézkedések a lehetőségek megteremtésén és a környezet átalakításán túl, elő-
segítik a képzést, a kényszerítést, az ösztönzést, mely beavatkozások együttesen képesek a ma-
gatartás megváltoztatására.

IRÁNYELVEK
olyan dokumentumok létrehozása, melyek olyan ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyek szüksé-
gesek a változások eléréséhez.

a stratégiai tervdokumentumok készítése kulcsfontosságú az iskolai egészségfejlesztés céljainak 
megvalósulásához. a megfelelő stratégia hiánya könnyen akadályt gördíthet a célok elérésének 
útjába. a nemzeti lelki Egészség stratégia 2014-2020 tervezete6 (55) iránymutatást ad a lelki 
egészséget támogató szükséges szolgáltatások kialakításához és elemei segíthetik a családok 
és közösség bevonását, valamint a pedagógusok jóllétének elősegítését.
a megfogalmazott irányelvek olyan jó gyakorlatokon alapulnak, melyek hatékonyan segíthetik az 
ismeret és készségfejlesztés kialakulását, elősegítve ezzel a testmozgást és az egészséges étke-
zést. a koncepció is egy olyan dokumentum, mely útmutatást nyújt a teljes körű iskolai egészség-
fejlesztés kialakításához.
az irányelvek, a szabályozásokhoz hasonlóan a lehetőségek megteremtésén és a környezet átala-
kításán túl elősegítik az oktatást, a képzést, a meggyőzést, az ösztönzést, a korlátozást, a kénysze-
rítést, mely beavatkozások együttesen képesek a magatartás megváltoztatására.

KOMMuNIKÁCIÓ/MARKETING
Társadalmi értékeket közvetítő tartalmak kommunikációja, feltételeinek megteremtése. 

a megfelelő kommunikáció és marketing képes az információ átadására és olyan képességek 
kialakítására, melyek elősegítik az egészséges életmód kialakítását. Megfelelő tömegkommuni-
kációs kampányokkal növelhető a tudás, fejleszthető a képesség és hosszú távon olyan minták 
alakíthatóak ki, melyek alapjaiban segítik a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósulását. 
Társadalmi célú hirdetésekkel az iskolán túl a család és a közösség is bevonható a tanuló egész-
ségfejlesztésének folyamatába. Helyi kommunikációs csatornákon keresztül a pedagógus, egész-
ségfejlesztéssel foglalkozó szakember képes arra, hogy támogassa a testmozgást, az egészsé-
ges étkezést, a lehetőségek prezentálásán keresztül.

6 kopp Mária lelki Egészség stratégia (tervezet)
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a kommunikáció és marketing nagyszerű eszköz az oktatásra, a képességek kialakítására, a 
kényszerítésre, a mintaadásra, továbbá ösztönözi, meggyőzi a szereplőket a teljes körű iskolai 
egészségfejlesztés megvalósításának elősegítésére.

 
SZOLGÁLTATÁS
szolgáltatások megvalósítása az egészségfejlesztés elősegítése érdekében.

az egészséget támogató szolgáltatások létrehozása kulcsfontosságú a teljes körű iskolai egész-
ségfejlesztés megvalósítása során. az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások 
létrehozása nagyban elősegíti a tanulók egészségének fejlesztését. a pszichológiai és szociális 
tanácsadás lehetőségének biztosítása, mely nem csak a tanulók mentális egészségét fejleszti, 
de elősegíti a családok együttműködését, bevonását és a megfelelő otthoni és iskolai légkör 
kialakítását.
a szolgáltatások kialakítását nagyban elősegítik a már említett szabályozások és költségvetési 
eszközök felhasználása. Megfelelő jogi és pénzügyi háttér segítségével egyszerűbb a megfele-
lő környezet kialakítása, a testmozgás és egészséges táplálkozás kialakítását elősegítő szolgál-
tatások létrehozása. fontos azonban, hogy a már létező szolgáltatások elérését is segítheti a 
kormányzat azáltal, hogy együttműködik, illetve támogatja az egyéb szereplőket, mint például a 
termelőket, helyi szolgáltatókat. Továbbá szolgáltatás lehet a pedagógusok, egészségügyi szak-
emberek továbbfejlesztésére irányuló szakmánkénti és közös tréningek szervezése, mely tevé-
kenység szintén hozzájárul a hatékony iskolai egészségfejlesztés megvalósulásához.
a megfelelő szolgáltatások kialakítása a lehetőségek megteremtésén túl elősegíti az oktatást, a 
képzést, a kényszerítést, a mintaadást, továbbá ösztönözi, meggyőzi a szereplőket a teljes körű 
iskolai egészségfejlesztés megvalósításának elősegítésére.

9.3. A SZAKPOLITIKAI ESZKöZöK ÉS A BEAVATKOZÁSOK 
ALKALMAZÁSÁNAK BEMuTATÁSA A FIZIKAI AKTIVITÁS, 
MINT CÉLTERüLET BEFOLYÁSOLÁSÁN KERESZTüL

a szakpolitikai eszközök és a beavatkozások alkalmazásának bemutatása a fizikai aktivitás, mint 
célterület befolyásolásán keresztül a 6. sz. mellékletben történik meg.

9.4. A BEAVATKOZÁSOK ÉS A SZAKPOLITIKAI 
ESZKöZöK KAPCSOLATA

a beavatkozások és a szakpolitikai eszközök kapcsolatát a 7. sz. melléklet tartalmazza.

9.5. A BEAVATKOZÁSOK, A SZAKPOLITIKAI ESZKöZöK 
ÉS A CÉLTERüLETEK KAPCSOLATA

a beavatkozások és szakpolitikai eszközök célterületekre irányuló hatásait a 8. sz. melléklet 
táblázatai foglalják össze.
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9.6. LEHETSÉGES ÉS MÁR MűKöDŐ 
INTERSZEKTORIÁLIS KAPCSOLATOK

a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósításában – ahogyan az egészséget befolyásoló 
beavatkozások többségénél – elengedhetetlen az aktív, hatékony és szoros együttműködés az 
ágazatok között. a közös célok együttes megvalósítása mellett fontos ez azért is, hogy az erőfor-
rások, az egyes ágazatok által készített szakmai anyagok, valamint megvalósítani tervezett prog-
ramok kapcsán ne legyenek duplikációk. a különböző ágazati dokumentumokat összhangba kell 
hozni és egymáshoz kell kapcsolni. a teljes körű iskolai egészségfejlesztés megvalósításában 
kiemelt szerepe van az ágazatok közösen végzett munkájának, azonban fontos hangsúlyozni, 
hogy a tématerület két fő felelőse az egészségügyi és a köznevelési ágazat.
Ez az alfejezet annak bemutatását célozza, hogy az egyes ágazatok intézkedései, célkitűzései 
hogyan alakíthatják, segíthetik, játszhatnak szerepet a teljes körű iskolai egészségfejlesztés meg-
valósításában.

a társágazatokhoz kapcsolódó legfontosabb stratégiákat és azok illeszkedését, teljes körű iskolai 
egészségfejlesztéshez való kapcsolódását a 9. sz. melléklet mutatja be.

EGÉSZSÉGüGY 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztés az egészségügyi ágazat számára kiemelt prioritás, hiszen 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztés keretében megvalósuló feladatok jelentős mértékben hoz-
zájárulnak a gyermek egészségének alakulásához, a betegségek megelőzéséhez és az egész-
ség fejlesztéséhez7. az egészséges gyermekkor feltételeinek a biztosítása pedig kihat az egyén 
testi-, lelki egészségére, ezáltal pedig társadalmi-gazdasági teljesítőképességére az egész életén 
át. a teljes körű iskolai egészségfejlesztés lehetőséget biztosít arra, hogy az iskolában dolgozó 
szakember, pedagógus az iskolában végzett tevékenységeket úgy alakítsa, hogy az a gyermek, a 
tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

Az érintett társágazatokkal közös célkitűzéseink:
•	 a lakosság egészségmagatartásában döntő fordulat elérése, ehhez a megfelelő fizikai-, 

társadalmi-, gazdasági-, és jogi környezet biztosítása. 
•	 az egyének és közösségek egészségtudatosságának, az egészséghez és az egészségügy-

höz való viszonyulásának és a hazai egészségkultúrájának fejlesztése. 
•	 a gyermekek egészségfejlesztésének és a szülők egészségkultúra fejlesztésének össze-

kapcsolása. 
•	 az egész életcikluson átívelő mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás 

elterjesztése. 
•	 nem a versengés, hanem a részvétel, az együttmozgás örömének, a kooperáció fontossá-

gának hangsúlyozása, a testmozgás általi sikerélmények megélésének népszerűsítése. a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése.

•	 az élethosszig tartó egészséges táplálkozás megalapozása.

7 Teljes körű iskolai egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, melyek különösen az egészséges táplálko-
zás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, 
a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a bántalmazás és iskolai erőszak 
megelőzése, a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, a személyi higiéné területére terjednek ki.
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a jövőben az egészségügyi ágazat célja az eddigi tevékenységek továbbvitelén túl, a mindenna-
pos testmozgás megszerettetése: a szabadban végzett rendszeres testmozgás mindennapos gya-
korlattá válása, és az egészséges táplálkozás megismertetése. olyan közeg kialakítása a gyer-
mek körül, amelyben az egészséges környezet, a rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás, 
a jó személyi higiéné és a lelki egészség érték.

kapcsolódó dokumentumok:
nemzeti lelki Egészség stratégia 2014- 2020 tervezet;8

80/2013. (X. 16.) ogY határozat a nemzeti Drogellenes stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józan-
ság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen;
közös kincsünk a gyermek” – nemzeti csecsemő- és gyermekegészségügyi program.

KöZNEVELÉS
a köznevelés rendszerében kiemelt szerepet tölt be a teljes körű iskolai egészségfejlesztés. 
a köznev. tv. céljai között szerepel, hogy olyan szabályokat alkosson, melyek lehetővé teszik a 
gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet egy teljes fejeze-
te (X. fejezet) szól a gyermek, a tanuló egészségének, biztonságának, testi épségének védelmé-
vel kapcsolatos feladatokról, a feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályokról. a fejezet 
külön címei foglalkoznak az egészségfejlesztéssel, az egészséges táplálkozással kapcsolatos és 
az óvoda- és iskolapszichológiai tevékenységekkel, továbbá a testi-lelki egészség fejlesztéséhez 
kapcsolódó feladatokkal. az iskolákban folyó szakmai munka két fő dokumentumon, a naT-on 
valamint a kerettanterveken nyugszanak. Minkét dokumentum kiemelt helyen említi a tanulók tes-
ti-lelki egészségének kérdését, nem egy-egy konkrét tantárgy keretében fejlesztendő kompetenci-
aként, hanem az iskolai élet egészére tekintve. a pedagógus az, aki közvetlenül, napi szinten lép 
kapcsolatba a tanulókkal, akinek kiemelt feladata az, hogy a megfelelő módon, megfelelő hozzá-
állással nevelje a gyermekeket. Így a teljes körű iskolai egészségfejlesztés kapcsán a köznevelés 
kereteit adó jogszabályok, valamint a pedagógusok szakmai munkája megkerülhetetlen.

FELSŐOKTATÁS
a fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégia (77) célkitűzései között szerepel a felsőokta-
tás szolgáltató funkciójának megerősítése mind a hallgatók, mind a helyi társadalom irányába. 
a felsőoktatási intézmények jelentős közösségi, kulturális és sporthoz köthető infrastruktúrával 
rendelkeznek, amelyek elsősorban a hallgatókat és az oktatókat szolgálják, azonban lényeges 
szempont, hogy a rendszeres testmozgást, a megfelelő életvitelt és az egészségtudatos magatar-
tást elősegítő szolgáltatások ne zárványként működjenek az intézményekben, hanem legyenek 
nyitottak, a hallgatókon és az oktatókon túl a környező társadalom számára is. Így a rendszeres 
testmozgást és fizikai aktivitást elősegítő sport és egészségfejlesztő szolgáltatások fejlesztése, 
összehangolása fontos cél, a szabad infrastrukturális és szolgáltatási kapacitásokkal rendelkező 
felsőoktatási intézmények bekapcsolódhatnak az ilyen irányú helyi igények kielégítésébe, így a 
rekreációs és egészségfejlesztő városi fejlesztések egyik alapjává válhatnak. kiemelt cél a sport, 
testnevelési, egészségnevelési programok kiterjesztése, hiszen ezek szélesebb társadalmi kö-
zeget is mobilizálnak. Így az egészségtudatos életmód és számos megbetegedés kialakulásának 

8 kopp Mária lelki Egészség stratégia (tervezet)
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megelőzése szempontjából kulcsfontosságú rendszeres testmozgáshoz, fizikai aktivitáshoz és a 
sportoláshoz való pozitív hozzáállás is javul, elősegítve ezzel az egészségkultúra fejlődését és 
szélesebb körű elterjedését.

a felsőoktatásban a pedagógusképzés egy sajátos stratégiai ágazat, ahol a jövőbeni változások-
nak a köznevelés megújulását kell szolgálniuk. az új köznevelési törvényben létrejöttek a peda-
gógusképzés megújításának jogi keretei úgy, mint a pályaalkalmassági vizsga, a tanárképzés 
főszabályként kétszakossá válása, illetve az osztatlanképzéshez történő visszatérés. Mindezekkel 
párhuzamosan áttekintésre kerül a gyakorlóintézmények jelenlegi működési rendszere és kapa-
citása. a továbbképzések rendszerének újragondolásával lehetőség nyílik akár a hatékonyabb 
iskolai egészségfejlesztés megvalósításához.
fenti célkitűzések elérésének alapja, hogy a költségvetési finanszírozás az állam által „megren-
delt”, ellátandó közfeladatok (oktatás, köznevelési, egészségügyi szolgáltatások stb.) elismert 
költségeit biztosítja

SZOCIÁLIS üGYEK ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS 
a Magyar nemzeti Társadalmi felzárkózási stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, 
romák – (2011-2020) II. (a továbbiakban: MnTfs II.) értelmében a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok egészségfejlesztése, egészségvédelme, a megelőzési programok, célzott tájékoztató 
kampányok alapvetőek mind a munkavállalást érintő képességek, készségek helyreállítása, fenn-
tartása szempontjából, mind a gyermekek iskolai teljesítményét tekintve, és nagy jelentőséggel 
bírnak az általános jóllét, lelki egészség, az egészséges öntudat és identitás fejlődésének, kiala-
kulásának szempontjából is. 
a megelőzés lényegében – a testi és lelki higiénét célzó neveléssel – már az óvodában elkez-
dődik, gyermekek által elfogadott, támogatást nyújtó felnőttek/gyermektársak modellként való 
megjelenésével, valamint a szülők partnerként történő bevonásával. Emberközeli, prevenciós 
kampányokra van szükség a célcsoport közvetlen tájékoztatása érdekében, melynek fontos 
részét kell, hogy képezze a civil szervezetek bevonásával nyújtott személyes mintaadás, pozitív 
példák bemutatása, mely az egészséges életmód, egészségtudat, az egészséges környezet 
kialakítását ösztönzi.

csecsemő-, gyermek- és ifjúsági egészségügy fejlesztése:
szükség van a gyermek-egészségügyi alapellátások nagyarányú fejlesztésére, különös tekintettel 
a hátrányos helyzetű régiókra. Ma a feladatokhoz mértek kritikusan alacsony a csecsemő- és 
gyermek szakorvosok száma. Ez az állapot a leghátrányosabb helyzetű kistérségeket fokozottab-
ban sújtja. a csecsemő- és gyermekorvosi humánpolitikai program kialakításakor és a szolgálta-
tások tervezése során kiemelt figyelemmel kell lenni a kapacitáshiányok kiegyenlítésére.
a hátrányos helyzetű, tartósan rászoruló családok, gyerekek egészségi állapota tekintetében 
kulcsszerepe van a védőnőnek, így a védőnői hálózatnak az alapellátás egészébe szervesen 
integrált megerősítése különösen fontos. különösen nagy teher hárul a védőnőkre a hátrányos 
helyzetű kistérségekben, ahol több esetben nagy lakosságszámú szegregátumban dolgoznak. a 
védőnői életpálya-modell tervezése során figyelemmel kell lenni a nehéz terepen dolgozó védő-
nők ösztönzésére, anyagi és társadalmi elismerésének biztosítására.
szükség van egységes, korszerű ismeretek és módszerek kifejlesztésére és átadására a gyer-
mek-egészségügyi alapellátás szakemberei (védőnő, házi-, gyermekorvos) számára a munkájuk 
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hatékonyságának növelése érdekében, és a szülők számára a gyermek fejlődésével, gondozásá-
val, nevelésével kapcsolatos szülői tudatosság és kompetencia növelése érdekében.
a korai életkorban elsődlegesen az egészségügyi alapellátás van kapcsolatban a családokkal, 
így ezen szakembereknek hatalmas lehetősége és felelőssége van a koragyermekkori optimális 
fejlődés megalapozásában. kiemelt jelentősége van a korai felismerésnek, szűrésnek és a korai 
fejlesztésnek, a csecsemőhalandóság és a koraszülöttek (a kis súlyú élve születések) magas 
számának visszaszorítása érdekében. az egészséget befolyásoló rizikótényezők csökkentése ér-
dekében a hátrányos helyzetű családokat lehetőleg már a gyermek születése előtt azonosítani 
kell, hogy minél korábbi szakaszban elérhetők legyenek a célzott egészségügyi szolgáltatások.
Tovább kell javítani a gyermek-egészségügyi alapellátás és szakellátás, valamint a szociális és az 
egészségügyi alapellátás és a köznevelés kapcsolatát.
a gyermek- és serdülőkori mentális problémák kezelésére célzott, az egész ország területét lefe-
dő szolgáltatásokat kell kialakítani. Továbbá a gyermek- és ifjúságpszichiátria fejlesztése terén 
tapasztalható komoly ellátási hiányok enyhítése érdekében gyermek-pszichiátriai központokat 
kell létrehozni, ki kell szélesíteni az iskolapszichológusi hálózatot, valamint meg kell szervezni az 
állami gondoskodásban élő gyermekek mentális ellátását.

CSALÁD ÉS IFJúSÁGüGY
a család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában, így szoros összefüggés áll fenn a csa-
ládi életre nevelés és az egészségnevelés között. a naT önálló fejlesztési területként, nevelési 
célként határozza meg a családi életre nevelést, és az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kul-
túra kérdéseivel is. a célkitűzések a leghangsúlyosabban az új „életvitel és gyakorlat” műveltségi 
területben jelennek meg korosztályos bontásban. a naT a családi életre nevelést más műveltségi 
területek, illetve tantárgyak segítségével is segíti (pl.: etika, történelem, néprajz, biológia). Emellett 
a naT külön is kihangsúlyozza az iskola és a család együttműködésének fontosságát. 

kapcsolódó dokumentumok: 
88/2009. (X. 29.) ogY határozat nemzeti Ifjúsági stratégiáról;
nemzeti család- és szociálpolitikai Intézet fejlesztési programjai;
fehér könyv a gyermeket vállaló és nevelő családokról.

SPORT
a sport XXI. nemzeti sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI.27.) ogY határozat rögzíti: a WHo már 
1997-ben leszögezte, hogy minden gyermeknek legalább napi egy óra aktív mozgásra van szük-
sége. Bizonyított tény, hogy a korai halálozáshoz, valamint a munkaképesség csökkenéséhez ve-
zető civilizációs népbetegségek megelőzhetők, és ennek az egyik fontos eleme a gyermekkorban 
elkezdett rendszeres testmozgás. az utóbbi évek kedvező és kedvezőtlen tapasztalatai hazánk-
ban is egyértelművé tették, hogy a nemzet fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségká-
rosodások megelőzése, a káros szenvedélyek elleni eredményes harc, a felnövekvő generáció 
mozgásban gazdag, sportos életvitelének kialakítása csak a nevelési-oktatási intézményekre, a 
pedagógustársadalomra alapozva valósítható meg. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a testnevelés 
és a sport valamennyi – az egyén és a társadalom szempontjából – hasznos funkciója (egészség-
megőrzés, rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, mozgáskultúra fejlesztése, nemzeti tudat 
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erősítése, a közösségi magatartás kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a nemzetek és az 
országok közötti kapcsolatok fejlesztése, a szabadidő kulturált eltöltése, szórakozás és szórakoz-
tatás) érvényesülhessen a közoktatás intézményeiben is.
 
TEsI 2020 Testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések:
a Testnevelés stratégia 2020 létrejöttét több jelentős tényező együttléte sürgette, de leginkább 
a felnőtt lakosság testi és lelki egészségi állapotának kedvezőtlen képe és a fiatalok mozgássze-
gény életvezetési szokásainak kialakulása. a közelmúltban elfogadott oktatásszervezési dönté-
sek (mindennapos testnevelés bevezetése, köznev. tv., naT 2012) mind a mennyiségi, mind a 
minőségi oldalon változásokat indukálnak. a stratégia arra kíván rámutatni, hogy Magyarország 
az uniós szakpolitikai ajánlások mentén, azokat tagállami szinten támogatva, kezdeményezőként 
lép fel a minőségi testnevelést is érintő egészségvédő testmozgás népszerűsítése érdekében az 
oktatás és képzés területén. 

a minőségi testnevelés-oktatás közneveléshez kapcsolódó szolgáltatások területén történő kiala-
kításának egyik feltétele az iskolai testnevelést támogató pedagógiai-szakmai és egészségügyi 
szolgáltatások hálózatba szervezése és fejlesztése. az intézkedés célja, hogy a minőségi testne-
velés megvalósítása érdekében megtörténjen az iskolai testnevelés oktatásában, a pedagógiai 
munka ellenőrzésében illetve annak pedagógiai-szakmai vagy egészségügyi támogatásában 
szolgáltatóként, szakértőként részt vevő szakemberek feladatainak egymáshoz történő illesztése 
és lehatárolása, továbbá kompetenciáik megfelelő fejlesztése. 

öSSZEFOGLALÁS, KöVETKEZTETÉSEK

A teljes körű iskolai egészségfejlesztésben foglalt feladatok továbbvitelét, hatékonyságuk 
növelését az ágazatok közötti, az iskola-egészségügyi szakemberek, a pedagógusok és a 
nevelési-oktatási intézményekben dolgozó további szakemberek együttműködésével, ak-
tívabb együtt gondolkodással, tapasztalatcserével, közös programokkal és célkitűzéssek-
kel érhetjük el. Az ágazatok együttműködésében szükséges megvalósulnia a már lezajlott 
tevékenységek monitorozásának, a jövőbeli célkitűzések meghatározásának. Továbbá a 
már megszerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztásának, alkalmazásának, fej-
lesztésének, az elkészült szakmai és módszertani anyagok, stratégiai dokumentumok, 
iránymutatások felhasználásának, szükség szerinti frissítésének.
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