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1. BEVEZETÉS 

A külső halálokok közé a balesetek és az erőszakos cselekmények tartoznak. A ’90-es 

évek közepén Magyarországon még a harmadik leggyakoribb haláloki csoport volt (a keringési 

és a daganatos betegségek után); ez idő tájt hazánkban volt az egyik legmagasabb a külső oki 

halálozási ráta egész Európában.  A következő 20 évben a külső okok ugyan visszaestek a 

negyedik helyre a fő halálokok között – az emésztőrendszeri betegségek mögé –, de még mindig 

évente átlagosan közel 8000 halálesetet okoztak. Ezek az okok elsősorban a fiatalabb 

korosztályokat érintik; ugyanakkor, az idősek körében Magyarország az egyik legmagasabb 

külső ok miatti halálozással rendelkező ország Európában. 

Bár a külső okok a halálokok igen heterogén csoportját alkotják, három halálok 

egyértelműen kiemelkedik a többi közül Magyarországon: az öngyilkosságok, a baleseti esések 

és a közlekedési balesetek; számos európai országban is ezek a vezető külső halálokok. 

Érdemes ezekkel tehát külön is foglalkozni, mivel nagymértékben meghatározzák a teljes külső 

oki halálozás mintázatát és trendjeit. Mindazonáltal a külső halálokok nemcsak viszonylag 

magas gyakoriságuk miatt érdemelnek kiemelt figyelmet, hanem azért is, mert erősen függenek 

a társadalmi rendtől és annak változásától; azonban továbbra sem állnak a vizsgálódások 

középpontjában. 

A magyar öngyilkossági halálozási ráta 1960-tól kezdve évtizedeken át folyamatosan  

a legmagasabbak között volt. Ennek megfelelően az öngyilkosságot, mint a vezető külső 

halálokot, számos alkalommal és sokféleképpen vizsgálták már. Délkelet-Magyarországon 

magasabb öngyilkossági arányt jelentettek, mint az ország északnyugati részein. Ezenkívül a 

nagyobb városiasság alacsonyabb öngyilkossági rátával jár. Továbbá, 1986 és 2006 között 

csökkent a befejezett öngyilkosságok száma, de ezt stagnáló szakasz követte. 

Az öngyilkossági halálesetek szezonalitásának vizsgálata alapvető fontosságú, mivel 

ennek eredményei a megelőzés kulcsfontosságú elemei lehetnek. A korábbi magyar 

tanulmányok nyár eleji (május-június) szezonális csúcsról számoltak be. Ez részben a „relatív 

boldogtalanság” jelenségével (a társadalmi élet intenzitásának fokozódása váltja ki) és az ún. 

„megtört remény” (más néven broken promise) hatással magyarázható (a nyár kezdetével a 

beteljesületlen várakozások a csalódás szélsőséges formáihoz vezetnek). 

Az öngyilkosság számos kockázati tényezője már ismert, beleértve szociodemográfiai 

tényezőket, mint a nem, az életkor és a családi állapot (a férfiak, az idősek és a nem házas 

emberek nagyobb valószínűséggel vetnek véget életüknek). Ezenkívül az iskolai végzettség az 

egyik legkövetkezetesebb és legerősebb kapcsolatot mutatja az egészségi állapot különböző 
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indikátoraival, beleértve azokat is, amelyek öngyilkossági gondolatokhoz vezethetnek.  

Ezen tényezők mellett az elkövetési módnak is fontos szerepe lehet az öngyilkossági halálozás 

szezonális vizsgálatában. 

Bár az öngyilkossági halálozás szezonális változását Európa számos országában, így 

Magyarországon is tanulmányozták, a külső oki halálozási ráták általános ciklikus mintázatát, 

illetve éves tendenciáit még nem vizsgálták. Ezek a trendek azért fontosak, mert megelőző 

intézkedésekhez és a kiváltó okok jobb megértéséhez vezethetnek. 

Feltételezzük, hogy más külső halálokoknál is kimutathatóak ciklikus trendek, és hogy 

a külső oki halálozás éves trendjei csökkennek. Korábbi tanulmányok azt mutatták, hogy a 

külső oki halálozás mintázata nemenként, valamint korcsoportonként eltérő. Ezért bontott 

korcsoportos szerkezetet alkalmaztunk, és nemek szerint számítottuk a halálozási trendeket. 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

Az értekezés céljai a következők voltak: 

• a külső okokból bekövetkező halálozási ráták éves és (havi) szezonális tendenciáinak 

vizsgálata Magyarországon az 1995. január 1. és 2014. december 31. közötti 20 éves 

intervallumban (I. tanulmány), vagyis 

o a külső oki halálozási ráták jellemzése, 

o az életkor szerint standardizált halálozási ráták kiszámítása, 

o a külső oki halálozási rátákhoz éves és szezonális trend illesztése, 

o ezeknek az elemzéseknek nemek szerinti bontásban való elvégzése. 

• az 1995. január 1. és 2017. december 31. közötti magyarországi öngyilkossági 

halálozási mintázatok részletes leírása (II. tanulmány), vagyis 

o az I. tanulmány öngyilkossági mintázatokra vonatkozó megállapításainak 

megerősítése, 

o az öngyilkossági halálozások általános éves és szezonális trendjeinek illesztése, 

o kockázatbecslés végzése az öngyilkosság társadalmi-gazdasági tényezőinek 

(nem, életkor, régió, családi állapot, iskolai végzettség) kimutatására, 

o az öngyilkossági ráták szezonális mintázatának elemzése (az egyik lehetséges 

kockázati tényezőhöz, illetve az elkövetési módhoz igazítva). 
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3. MÓDSZEREK 

3.1. Vizsgálati populáció 

Az (éves) népességre vonatkozó adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)  

által működtetett országos népességnyilvántartásból nyertük (I. tanulmány: 1995-2014,  

II. tanulmány: 1995-2017). Havi népességi adatok nem voltak elérhetőek, ezért az éves 

népességszámot és a havi születési és halálozási adatokat használtuk fel a havi népességszám 

becslésére. A KSH a vizsgált időszak minden hónapjára vonatkozóan szolgáltatott adatokat a 

születések számáról, de nemek szerinti bontásban csak évenként. A születések nemenkénti 

számát az egyes hónapokra azt feltételezve becsültük meg, hogy a nemek aránya egy éven  

belül változatlan. 

3.1.1. Havi adatok a magyarországi külső okokból eredő halálozásokra 

A külső halálokokra vonatkozó havi adatokat a KSH online tette közzé. Ezeket az 

adatokat a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának (BNO-10) kódjai szerint osztályozták. 

A hasonló jellemzőik miatt a halálokok egy részét csoportosítottuk: a közlekedési 

balesetek közé tartoznak a vasúti, gépjármű- és egyéb közlekedési balesetek; a hideggel/fűtéssel 

kapcsolatos balesetek közé tartoznak a füst, tűz és láng által okozott balesetek, valamint a 

túlzott hidegnek való kitettség; az egyéb okok közé tartoznak az egyéb balesetek és a morbiditás 

és mortalitás egyéb külső okai. Mivel a víziközlekedési balesetek, légiközlekedési balesetek és 

villámcsapások miatti halálozások száma túl kicsi (<50) volt, ezeket a halálokokat hozzáadtuk 

az egyéb okok kategóriához. 

Mind a népességre, mind a külső okokból bekövetkezett halálozások számára vonatkozó 

adatokat korcsoportonként a következőképpen osztályoztuk: 0-19 év („fiatalok”), 20-34 év 

(„fiatal felnőttek”), 35-59 év („középkorú felnőttek”) és 60 év felettiek („idősebb felnőttek”). 

Ebből kiszámítottuk a korspecifikus halálozási rátákat. Ezenkívül a külső oki halálozási 

rátákat direkt módon standardizáltuk az 1976-ban közzétett Európai Standard Populáció (ESP) 

segítségével, az összehasonlíthatóság megkönnyítése érdekében (kor szerint standardizált 

halálozási ráta: age-standardised mortality rate, ASMR). 

3.1.2. Az öngyilkossági halálozások mintázatai Magyarországon 

Az öngyilkossági halálozások részletesebb adatai a KSH online adatbázisában voltak 

elérhetők. Elemzéseinkben a következő tényezőket vettük figyelembe (egyszerre csak egyet 

közülük): nem, életkor, (tervezési-statisztikai) régió, családi állapot, iskolai végzettség és 

öngyilkossági (elkövetési) mód. 
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Mind a népességre, mind az öngyilkosság miatti halálozások számára vonatkozó 

adatokat korcsoportonként a következőképpen osztályoztuk: 0-19 év („fiatalok”), 20-34 év 

(„fiatal felnőttek”), 35-49 év („középkorú felnőttek”), 50-64 évesek („idősebb felnőttek”) és  

65 év felettiek („idősek”/nyugdíjasok). 

A területi egységek a NUTS 2013 (Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája, 

2013-as revízió) osztályozás második szintjén alapultak.  

A családi állapotot bináris változóként (házas / nem házas) használtuk az elemzésekben. 

Az iskolai végzettség besorolása az ISCED-97 (Oktatás Nemzetközi Osztályozási 

Rendszere, 1997-es verzió) rendszer szerint történt. 

A következő öngyilkossági elkövetési módokat különböztettük meg (csoportosítva): 

„erőszakos” (akasztás, magas helyről történő leugrás, vízbefulladás, lőfegyver használata), 

„erőszakmentes” (mérgezések; gyógyszermérgezés, mérgezés vegyszerrel és egyéb anyagokkal, 

gázmérgezés), illetve „egyéb/meghatározatlan”.  

Az általános népességre vonatkozóan korspecifikus halálozási rátákat számoltunk. Az 

öngyilkossági halálozási rátákat direkt módon standardizáltuk a 2013-ban közzétett Európai 

Standard Populáció (Revízió, RESP) segítségével az összehasonlíthatóság érdekében (kor 

szerint standardizált öngyilkossági ráta: age-standardised suicide rate, ASSR). 

3.2. Statisztikai módszerek 

Az éves trendeket negatív binomiális (NB) regressziós modellekkel vizsgáltuk a nem  

és külső halálok szerinti elemzésekben. Kiszámítottuk az incidencia-arányszám hányadosokat 

(incidence rate ratio, IRR) és a rájuk vonatkozó 95%-os konfidencia intervallumokat (KI). 

Ezenkívül NB regressziós modellt alkalmaztunk az ún. „túlszóródott” (overdispersed) 

gyakorisági adatokra a lehetséges kockázati tényezők (nem, korcsoport, régió, családi állapot 

és iskolai végzettség) öngyilkossági halálozással kapcsolatos vizsgálatához a II. tanulmányban. 

A 0,05-nél kisebb p-értékeket tekintettük statisztikailag szignifikánsnak. 

3.2.1. Szezonális trendek 

A ciklikus változás elemzéséhez geometriai modelleket használtunk, amelyeket 

Edwards vezetett be. Edwards módszere azonban csak a megfigyelések számát használta. 

Walter és Elwood általánosította Edwards ötletét a kockázati populáció bevonásával. Leírták, 

hogy egy olyan esemény szezonális ingadozása, amely minden évben meghatározott 

időpontban következik be, időben ciklikus mintázatokkal jellemezhető. A Walter-Elwood-féle 

szezonalitási teszt nagyobb statisztikai erővel bír szezonális trendek detektálásában, így az 

robusztus a szezonális hatások kimutatására. 
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Stolwijk és mtsai. leírták az általánosított lineáris modellek (generalised linear model, 

GLM) alkalmazását szezonalitás vizsgálatára, amely a Walter-Elwood módszer kiterjesztése és 

hasonló geometriai megközelítéseken alapul. A szezonális trendek vizsgálatára (is) a GLM 

családból származó NB regressziót alkalmaztuk. 

A II. tanulmányban az öngyilkossági halálozások szezonális változását NB 

regresszióval vizsgáltuk az elemzések során, először nem és elkövetési mód szerint: a halálozás 

hónapja volt az egyetlen független faktor a modellben. Ezenkívül szinuszos és koszinuszos 

tagokat is illesztettünk a modellbe az éves szezonalitás kontrollálására. Ezt követően az egyik 

szignifikáns kockázati tényezőt (amelyet a korábban említett „kezdeti” NB regresszióból 

kaptunk) magyarázó változóként hozzáadtuk a (fundamentális) modellhez. 

Következésképpen a havi halálozási adatokat vizsgált időszakra nézve összesítettük, 

majd ezeknek a havi adatoknak a ciklikus trendjeit a fent említett módszerekkel vizsgáltuk. 

A fent említett modellek mindegyike tartalmazta a megfelelő réteg-specifikus 

populációt (egy adott kockázati tényező szintjeire lebontva) expozíciós változóként  

(II. tanulmány). Ezenkívül negyedéveket is használtunk az öngyilkosságok ciklikus 

tendenciáinak vizsgálatára, amelyeket a következőképpen definiáltunk: 1. negyedév (január, 

február és március), 2. negyedév (április, május és június), 3. negyedév (július, augusztus és 

szeptember) és 4. negyedév (október, november és december). 

4. EREDMÉNYEK 

4.1. A külső okokból eredő halálozás szezonális változása Magyarországon 

1995 és 2014 között összességében 154 211 külső okból bekövetkező halálesetet 

regisztráltak Magyarországon (66% férfi és 34% nő).  Az öngyilkosság/önsértés, a baleseti 

esések és a közlekedési balesetek voltak a leggyakoribb okok (35%, 33% ill. 16%). 

A nyers számokhoz és a korspecifikus halálozási rátákhoz hasonlóan az életkor szerint 

standardizált ráta (ASMR) is az öngyilkosság és önsértés esetében volt a legmagasabb, 100 000 

főre nézve évente 24,1 (95% KI: 23,9–24,3). A legtöbb öngyilkosság (az összes eset 52%-a) a 

35-59 éves korcsoportban történt; a legmagasabb korspecifikus halálozási arány azonban a 60 

év feletti korcsoportban volt megfigyelhető: 45,1 / 100 000 fő / év. 

Mind a nyers számokat, mind az életkor szerint standardizált halálozási arányokat 

tekintve a második leggyakoribb halálok a balesetszerű esés volt: 19,8 / 100 000 fő / év  

(95%-os KI: 19,6-20). A 20 év alatti korosztályban ez a halálok egyáltalán nem jelent meg.  

Ez volt az egyetlen olyan halálozási ok, amelynek (még nyers számokat tekintve is) több női, 
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mint férfi áldozata volt (54%, illetve 46%). A 35-59 éves korcsoportban jóval több férfi volt 

ezen külső ok áldozatai között (a korspecifikus halálozási ráták 100 000 főre vetítve évente:  

18,2, illetve 2,6). A 20-34 éves korosztályban egyáltalán nem volt női áldozata ennek a 

haláloknak. A 60 év feletti korcsoportban azonban az ebből az okból eredő halálesetek többlete 

is elég volt a nőknek ahhoz, hogy arányaiban „meghaladják” a férfiakat e tekintetben – még ha 

ez a különbség nem is volt szignifikáns (100 000 főre vetítve évente 25,1, illetve 24,6). 

A harmadik leggyakoribb halálok a közlekedési baleset volt: 11,2 / 100 000 fő / év  

(95%-os KI: 11,1-11,4). Bár a legtöbb közlekedési balesetből adódó halálesetet a 35-59 éves 

korosztályban regisztrálták, a legmagasabb korspecifikus halálozási rátát a 60 év felettiek 

korcsoportjában találjuk. A közlekedési balesetek áldozatainak 79%-a férfi volt, és minden 

korosztályban (nyers számban és arányosan is) több férfi áldozat volt. A férfiak és a nők közötti 

különbség a leginkább szembetűnő a 20-34 éves korcsoportban volt (100 000 főre vetítve 

évente 22,1, illetve 2,7). 

A többi külső ok egy nagyságrenddel kisebb volt (halálozási arányokat tekintve), mint 

a vezető okok. Ezért itt azok nem kerülnek ismertetésre. 

4.1.1. Éves halálozási trendek 

Az éves kor szerinti standardizált adatok NB regressziós modellje csökkenő tendenciát 

mutatott a vizsgált időszakban a külső okokból bekövetkezett halálozás minden haláloki 

típusára nézve, kivéve az egyéb okokat (IRR: 1,014; 95% KI: 1,006–1,021; p<0,001).  

A fulladással kapcsolatos halálokok esetében azonban az éves trend csak a férfiaknál volt 

szignifikáns (p<0,001). Továbbá a balesetszerű alkoholmérgezés éves trendje is szignifikáns 

volt (p=0,038); a férfiaknál azonban – ők tették ki az áldozatok 95%-át – már nem (p=0,057). 

A vezető külső halálokok közül az éves trend mindegyik esetében szignifikáns volt 

(p<0,001). Az éves öngyilkossági ráta az 1995-ös, 100 000 főre eső (maximális) 31 főről  

2014-re a 100 000 főre vetített 16-ra csökkent. Az IRR éves trendje 0,974 volt (95%-os KI: 

0,971–0,977). Ehhez hasonlóan csökkenő trend volt megfigyelhető a baleseti esések és a 

közlekedési balesetek éves halálozási rátájában (100 000 főre eső 31-ről 12-re ill. 17-ről 5-re 

csökkent); az éves IRR 0,957 (95%-os KI: 0,950-0,964), ill. 0,951 (95% KI: 0,939–0,963) volt. 

Hasonló éves tendenciák figyelhetők meg nemek szerint is. 

4.1.2. Szezonális trendek 

Az öngyilkosságból és önártalomból eredő halálozások összesített száma volt a 

legmagasabb a külső okokból bekövetkezett halálozások közül. A külső halálozások összesített 

számát tekintve december volt az év leggyakoribb hónapja. A Walter-Elwood módszerrel 
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szignifikáns ciklikus trendet találtunk a havi halálozások számában mindenféle külső oki 

kategóriánál, a balesetszerű alkoholmérgezés kivételével. 

Szignifikáns szezonalitás mutatkozott a balesetszerű esések halálozási rátáiban, téli 

tetőzéssel (decemberi csúcs). Téli csúcsot állapítottunk meg a balesetszerű vízbefulladás vagy 

elmerülés (január) és a hideggel/fűtéssel kapcsolatos balesetek okozta halálozások  

(január/február) rátáiban is. Az egyéb okok esetében is szignifikáns volt a csúcs (decemberben); 

ez azonban a külső halálokok egy igen heterogén csoportja, ezért óvatosan kell kezelni. 

A Water-Elwood módszer szignifikáns szezonalitást mutatott ki az öngyilkosság és 

önsértés halálozási rátáiban, nyári csúccsal (június). Nyári csúcs volt megfigyelhető a 

balesetszerű vízbefulladás és elmerülés (június/július) és az elektromos áram által okozott 

balesetek (július) halálozási rátáiban is. A közlekedési balesetek halálozási rátája szignifikánsan 

tetőzött szeptemberben. A halálozási ráták ciklikus váltakozása azonban nem volt kimutatható 

sem másfajta külső okból eredő halálozás, sem az együttes külső oki halálozás esetében. 

Érdemes megjegyezni, hogy a balesetszerű esések esetében a szezonalitás csak a nőknél 

volt szignifikáns; a többi külső halálok esetében nem volt ilyen különbség a nemek között. 

Általában legfeljebb egy hónapos különbséget észleltünk a csúcsok között.  

Az NB regressziós modellek megerősítették a Walter-Elwood módszerrel kapott 

eredményeket. Nem volt szignifikáns kétcsúcsú szezonalitási modell. 

4.2. Az öngyilkossági halálozások mintázatai Magyarországon 

Összesen 60 210 öngyilkosságot regisztráltak Magyarországon 1995 és 2017 között 

(76% férfi és 24% nő). A 35 év felettiek csoportja az összes áldozat több mint 86%-át tette ki. 

Az akasztás, gyógyszermérgezés és a magas helyről történő leugrás volt a leggyakoribb 

(meghatározott) elkövetési mód (62%, 12%, illetve 6%). 

4.2.1. Az öngyilkosság mintázata szociodemográfiai tényezők szerint 

4.2.1.1. Nem és korcsoport 

Az öngyilkossági ráta (SR) körülbelül 3,5-szer volt magasabb a férfiaknál, mint a nőknél 

(100 000 főre nézve évente 42, illetve 12). A férfi/nő (F/N) ráta a 20-34 éves korosztályban volt 

a legmagasabb (5,3), majd az idősebb korosztályok felé haladva fokozatosan csökkent. 

4.2.1.2. Korspecifikus ráták 

A legtöbb öngyilkosságot elkövető korcsoport eltérő volt: összességében az 50 és 64 év 

közöttiek (az esetek 29%-a), férfiaknál a 35-49 évesek (31%), nőknél a 65 év felettiek (40%). 

A legmagasabb korspecifikus öngyilkossági ráta azonban az utóbbi korcsoportban volt 
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megfigyelhető összességében és nemenként is. Mind a teljes populációban, mind nemek szerint 

növekvő rátákat észleltünk felfelé haladva a korcsoportok között. 

1995–2017 folyamán ezen korspecifikus arányok csökkentek (47–67%-kal). Hasonló 

csökkenések voltak megfigyelhetők nemek szerint, egy kivétellel: a 20 év alatti nők aránya 

emelkedett (100 000 főre vetítve 0,7-ről 1,1-re, 57%-kal). 

Ebben a korcsoportban 1995-ben 8-szor több férfi áldozat volt, mint nő. Ezzel szemben 

2017-ben alig több mint kétszer annyi. 

4.2.1.3. Kor szerint standardizált ráták 

A teljes populációban a kor szerint standardizált öngyilkossági ráta (ASSR) 1995 és 

2017 között 100 000 főre vetítve évente 27,3 volt (95%-os KI: 27,1-27,5). A férfi és női 

részpopulációban az ASSR ugyanebben az időszakban 46,2 (45,8-46,6), illetve 12 (11,8-12,2) 

volt. 1995-ben az éves öngyilkossági ráta 100 000 főre vetítve 36,7 volt (95% KI: 35,5–37,9); 

2017-ben ugyanez a ráta már kevesebb, mint a fele volt: 16,5 (15,7–17,3). A vizsgálat 23 éve 

alatt ezek a ráták hasonlóan a felére csökkentek mindkét nem esetében: a férfiaknál 59,7-ről 

(57,3-62) 28,2-re (26,6-29,8), a nőknél 18,1-ről (16,9-19,2) 7,2-re (6,5–7,9). 

4.2.1.4. Régió 

Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb az öngyilkossági ráta mind 1995-ben, mind 

2017-ben, valamint a teljes időszakra nézve (nemek szerint is); hasonlóképpen, a Dél-Alföldön 

volt a legmagasabb az arány minden tekintetben. Az F/N ráta Közép-Magyarországon volt a 

legalacsonyabb (2,6), a legmagasabb pedig Nyugat-Dunántúlon (4,3). 

4.2.1.5. Családi állapot 

A teljes populációra nézve közel azonos volt az öngyilkossági ráta a házasok és a nem 

házasok körében. Ezt a látszólagos ellentmondást feloldja, hogy a 20 év alatti korosztályban 

kevés a házas (és nagyon kevesen halnak meg öngyilkosságban).  

Ha csak a 20 év feletti részpopulációt vesszük figyelembe, a nem házasok halálozási 

rátája több mint másfélszer nagyobb volt (100 000 főre nézve évi 40,2, illetve 26,2). Ezek a 

ráták hasonló mértékben (56-60%-kal) csökkentek 1995 és 2017 között a két csoportban. Az 

F/N ráta körülbelül 25%-kal volt magasabb a házasok részpopulációjában (4,3, illetve 3,4). 
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4.2.1.6. Iskolai végzettség 

1998 és 2017 között az öngyilkossági halálozások rátája a magasabb szintű iskolai 

végzettséggel fokozatosan csökkent. Így volt ez 2017-ben is; 1998-ban azonban az általános 

iskolát el nem végzettek ebben a tekintetben nem maradtak el a szakiskolát végzettektől.  

19 év alatt az utóbbi csoport öngyilkossági rátája közel egyharmadára csökkent. A legnagyobb 

F/N ráta is ebben a csoportban volt megfigyelhető (4,8); ezt követően a ráta a magasabb iskolai 

végzettségűek felé haladva fokozatosan csökkent. 

4.2.2. Kockázati tényezők 

A kategóriákon belüli csoportok incidencia-arányszám hányadosait (a kategóriában 

legalacsonyabb öngyilkossági kockázatú csoporthoz, vagyis az ún. referenciacsoporthoz 

viszonyítva) az NB regresszióból kaptuk. Az öngyilkosság kockázata szignifikánsan (p<0,001) 

magasabb volt a férfiaknál, mint a nőknél (IRR=3,5). 

Növekvő öngyilkossági kockázat volt megfigyelhető a korcsoportok között: a 20-34, 

35-49, 50-64 és 65 év feletti korcsoportok incidencia-arányszáma (a 20 év alatti korosztályhoz 

képest) 7,6 (95% KI: 6,9–8,2), 18,3 (16,7–19,9), 20,7 (19,1–22,5), illetve 23,7 (21,8–25,8) volt. 

A nyugat-dunántúli régióban volt a legalacsonyabb az öngyilkosság kockázata. A 

legrosszabb régiók (Észak- és Dél-Alföld) öngyilkossági kockázata (a fenti régióhoz képest) 

körülbelül kétszerese volt (IRR=1,8, illetve IRR=2). 

A teljes populációban nem volt szignifikáns különbség (p=0,714) a házasok és a nem 

házasok incidencia-arányszámai között; azonban csak a 20 év feletti részpopulációt tekintve az 

öngyilkossági kockázat szignifikánsan (p<0,001) magasabb volt a házasok, mint a nem házasok 

esetében (IRR=1,5). Megvizsgáltuk a nem házasok öngyilkossági kockázatát a 15 év feletti 

részpopulációban is, ahol enyhe csökkenés mutatkozott (IRR: 1,3; p<0,001). 

Az alacsonyabb fokú iskolai végzettségűek körében az öngyilkossági kockázat 

szignifikánsan növekvő tendenciája volt kimutatható, a következő incidencia-arányszámokkal  

(a legképzettebb csoporthoz, azaz a felsőfokú végzettségűekhez képest): befejezett középiskola 

1,55 (95%-os KI: 1,47–1,64), szakmunkásképző/szakiskola 2,97 (2,81–3,13), általános iskola 

3,67 (3,47–3,88), valamint az általános iskolát be nem fejezettek 4,29 (3,96–4,65). 

4.2.3. Általános trendek 

Az éves adatok NB regressziós modellje csökkenő trendet mutatott az éves 

öngyilkossági rátában (IRR: 0,972; 95% KI: 0,969-0,975; p<0,001). Hasonló szignifikáns 
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(p<0,001) csökkenő tendenciát tapasztaltunk mind a férfiak (IRR: 0,972, 95% KI: 0,969-0,976), 

mind a nők (IRR: 0,969, 95% KI: 0,966-0,972) esetében. 

Az Edwards-teszt segítségével szignifikáns (p<0,001) ciklikus trendet találtunk a havi 

öngyilkossági halálozásokban, június végi tetőzéssel. Ugyanígy szignifikáns (p<0,001) 

szezonális mintázat volt megfigyelhető mindkét nem esetén az öngyilkossági rátákban júniusi 

tetőzéssel és a csúcsok tekintetében lényegében nem volt eltérés a nemek között. A negyedéves 

szezonális vizsgálatok hasonló eredményekre vezettek. 

4.2.4. Szezonalitás kockázati tényező szerint 

Az NB modellben az egyik szignifikáns kockázati tényezőt hozzáadva a szinuszos és 

koszinuszos tagokhoz, a szezonális mintázat és a faktor is szignifikáns maradt. Az egyes 

tényezők minden szintjén az öngyilkossági halálozások száma június eleje és július eleje között 

érte el a csúcsot. Általában nem volt fél hónapnál nagyobb eltérés az öngyilkosságok csúcsaiban 

egy adott faktor szintjein belül. 

4.2.5. Szezonalitás öngyilkossági mód szerint 

Az öngyilkosságok elkövetési módja szerint voltak eltérések a csúcsok között. Az 

erőszakmentes módokon elkövetett öngyilkosságok csúcsa június elején volt; az erőszakos 

módszerekkel elkövetettek június végén tetőztek. 

Az erőszakos és az erőszakmentes módszereken belül azonban nagyobb eltérések is 

voltak a csúcsok között: több mint egy hónap (magas helyről leugrás, lőfegyver használata), 

illetve közel két hónap (gyógyszermérgezés, mérgezés vegyszerrel). Összességében pedig még 

több mint két hónapos eltérést is észleltünk. A negyedéves csúcsok közel azonosak voltak a 

havi bontás szerint megfigyeltekkel. 

5. DISZKUSSZIÓ 

5.1. Főbb megállapítások 

A vezető külső halálokok az öngyilkosság, a véletlen esések és a közlekedési balesetek 

voltak, amelyek az összes külső oki halálozás 84%-át tették ki. A külső okok miatti halálozások 

száma minden korcsoportban magasabb volt a férfiaknál. A vizsgált időszakban szinte minden 

külső haláloki kategória esetében csökkenő éves trendet találtunk a standardizált halálozási 

rátákra nézve. Ebből következően Magyarországon javuló tendencia figyelhető meg a külső 

okokból bekövetkezett halálozás tekintetében. Ez a csökkenés (55%-kal, a 100 000 főre vetített 
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évi 94 főről 42-re) különösen fontos, mivel a kelet-közép-európai országokban hagyományosan 

magas a külső okokból eredő halálozás. 

Magyarország azonban még mindig messze van az EU-15 átlagától a külső oki 

halálozási rátákat tekintve (a magyar ráta közel kétszer magasabb nála). Továbbá a külső 

okokból bekövetkezett halálozások csökkenése elsősorban a baleseti halálozás látványos 

csökkenésének tudható be. Ez összefügg a 2004-es EU-csatlakozással és az ekkor bevezetett 

irányelvvel, amely minden forgalomba kerülő járműtípusba kötelezővé teszi a biztonsági 

övrendszer beszerelését. Mindazonáltal nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Magyarország 

ugyanebben az évben a halálokok kézi kódolásáról gépi kódolásra váltott át. 

Magyarországon 1995 és 2014 között (de főleg 2007 óta) csökkenő tendenciát mutatott 

a közlekedési balesetek által bekövetkezett halálozás. Ez valószínűleg a KRESZ szigorításának 

köszönhető. Ezen rendelet egyik legfontosabb eleme az, hogy az ittas vezető szigorúan  

büntethető („zéró tolerancia”), és már alacsony alkoholfogyasztás esetén is magas  

helyszíni bírság szabható ki. Fontos megemlíteni, hogy a 2007-es törvénymódosítás  

látványos médiavisszhangot váltott ki, ezáltal a polgárok megfelelő tájékoztatást kaptak  

a változásokról, ami így szintén hozzájárulhatott a balesetek számának jelentős mértékű 

csökkenéséhez. Úgy gondoljuk, hogy a KRESZ-ben a sebesség további korlátozása hasonló 

(pozitív) következményekkel járna. 

Jelentősen csökkent a balesetszerű (halálos) esések száma is, és 2005-ben meredek 

csökkenés volt megfigyelhető. Feltételezhetjük, hogy ebben a csökkenésben néhány 

szabályozás is szerepet játszott: 2004-ben új rendelet született a helyi közutak kezelésének 

szakmai szabályairól, amely kötelezi az önkormányzatokat a téli útkezelési tervek 

kidolgozására. Magyarország korábban az élen járt azon országok között, ahol a legmagasabb 

az esés okozta halálozási ráta az EU-ban; 2012-ben e tekintetben Szlovákia vette át a helyét. 

Következésképpen a balesetszerű esések megelőzése szempontjából fontos a megfelelő 

szabályozási háttér megteremtése és annak érvényesítése. 

1995 és 2017 között az öngyilkossági halálozási ráták csökkenő éves tendenciája volt 

megfigyelhető: az éves öngyilkossági ráta a felére csökkent. Hasonló trendek figyelhetők meg 

mindkét nem esetében. A magasabb arányú csökkenés ellenére az életkorral standardizált 

öngyilkossági halálozási ráta még most is körülbelül másfélszer magasabb, mint az EU átlaga. 

Mind az öngyilkosságok, mind a baleseti esések miatti halálozási ráta magasabb volt az 

idősek körében, ezért az időseket támogató szociális és egészségügyi rendszer fejlesztése a 

megelőzés fontos eleme lehet. 
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Az öngyilkossági ráta kockázatbecsléseit nem, korcsoport, régió, családi állapot és 

iskolai végzettség szerint végeztük el, rávilágítva arra, hogy a férfiaknál a kockázat közel  

3,5-szer nagyobb, mint a nőknél. A férfiak öngyilkossági kockázata minden korcsoportban  

több mint háromszoros volt. Az öngyilkossági halálozás szignifikánsan nagyobb kockázata  

volt megfigyelhető a nem házasok esetében; a magasabb életkor és alacsonyabb iskolai 

végzettség is növelte az öngyilkosság kockázatát. 

A legtöbb külső oki halálozási ráta szezonalitásában szignifikáns téli vagy nyári tetőzés 

volt megfigyelhető (kivéve a közlekedési baleseteket, amelyek csúcsa szeptemberre esett). 

Szignifikáns szezonalitás volt kimutatható a havi öngyilkossági halálozási rátákban, a csúcsot 

június végén érte el. A szezonális hatás mintázata szinte változatlan maradt, miután a fent 

említett (szociodemográfiai) tényezőket kiigazítottuk a szezonalitásra nézve az NB regressziós 

modellekben. A lőfegyverhasználat és gyógyszertúladagolás kivételével (május közepe, ill. 

vége) minden elkövetési mód halálozási rátáiban olyan szezonális trendeket találtunk, amelyek 

csúcspontjai június vége és július közepe közé estek. A gázmérgezésből eredő öngyilkosságok 

havi halálozási rátáiban azonban nem volt szignifikáns szezonális váltakozás, elsősorban az 

esetek alacsony száma miatt. 

Fontos lenne, hogy a háziorvosok tudják, mikor tetőzik az öngyilkosság: bár a nyári 

csúcspont már nem meglepő a kutatók számára ezen a területen, a háziorvosok körében mindez 

jóval kevésbé ismert. Természetesen nem csak az egészségügyi szakemberek felelősek a 

megelőzésért; az öngyilkossággal kapcsolatos tudatosság növelése is elengedhetetlen: mivel 

még mindig általános tévhit, hogy a téli ünnepek időszaka az év legnyomasztóbb időszaka, a 

depressziós emberek nyáron kevesebb figyelmet kapnak, amikor valóban szükségük lenne rá. 

5.2. Erősségek és limitációk 

Az adatok anyakönyvi nyilvántartásokból származnak; bár Magyarország népmozgalmi 

statisztikáinak teljesítményindexe az egyik legjobb a világon, halálok-torzítások lehetnek 

benne. Emellett a hivatalos magyar népességbecslések nem vették figyelembe az 1995-2001 

közötti időszak nemzetközi migrációját, mindez 1999-ről 2000-re hirtelen népességnövekedést 

okozott. A közzétett adatok korlátai ellenére biztosak vagyunk abban, hogy eredményeink valós 

tendenciákat tükröznek (populációs szinten). 

Ahelyett, hogy csak (standardizált) halálozási rátákat közöltünk volna, regressziós 

modelleket használtunk a külső okokból (ideértve az öngyilkosságokat is) bekövetkezett 

halálozások magyarországi tendenciáit. Az incidencia-arányszámok szezonális ingadozások 

vagy ciklikus trendek szerinti leírása számos epidemiológiai tanulmányban fontos, mivel a 
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populációs szintű vizsgálat a megelőzésben is hasznosítható. A „túlszóródás” jelensége nem 

befolyásolta az eredményeinket, mivel mind a kockázatbecslésben, mind a halálozási trendek 

vizsgálatában az NB regressziós módszert alkalmaztuk. Ezekben az elemzésekben a 

rendelkezésre álló leghosszabb vizsgálati időszakot használtuk, nemek szerinti bontásban is 

elemezve az adatokat. 

Tudomásunk szerint kutatásunk az első epidemiológiai tanulmány, amely a szezonalitás 

hatását vizsgálta a külső okokból bekövetkező halálesetekre Magyarországon (I. tanulmány). 

Az országos adatokon epidemiológiai vizsgálatot végeztünk szociodemográfiai 

jellemzők (nem, korcsoport, régió, családi állapot és iskolai végzettség) öngyilkossági 

kockázatával kapcsolatosan (II. tanulmány). A havi ciklikus trendelemzések során az Edwards 

tesztet is alkalmaztuk, amely megerősítette az NB regressziós modell eredményeit, mivel 

mindkettő hasonló eredményt hozott. Tudomásunk szerint ez volt az első epidemiológiai 

tanulmány, amely (NUTS2 szintű) régiónként ilyen részletesen vizsgálta az öngyilkosságok 

szezonális ingadozását Magyarországon. 

A környezeti hatások szerepet játszanak a halálozás etiológiájában. A rendelkezésre  

álló magyar havi középhőmérséklet- és csapadékadatok általában alátámasztották ezeket a 

hipotéziseket a külső okokból eredő halálozásokra. Sajnos nem álltak rendelkezésre havi 

(részletes) környezeti adatok az ok-okozati összefüggés pontosabb vizsgálatához. Annak 

ellenére, hogy a napi hőmérsékleti adatok nem állnak rendelkezésre, hőséggel összefüggő 

szezonális hatásokat találtunk az öngyilkosság, a balesetszerű vízbefulladás / elmerülés és a 

közlekedési balesetek okozta halálozásban. 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 

A megfelelő szabályozási háttér megteremtése és érvényesítése fontos volt a külső 

okokból bekövetkezett halálesetek megelőzésében. Magyarország azonban még mindig messze 

van az EU élvonalától mind a külső oki, mind az öngyilkossági halálozás tekintetében. 

Megelőző intézkedéseket kell tenni a külső okokból (különösen az olyan szezonális 

eltérésekkel bíró okok esetén, mint a közlekedési balesetek és az öngyilkosságok) bekövetkező 

halálozás csökkentése és a várható élettartam meghosszabbítása érdekében (pl. fokozott rendőri 

jelenlét az utakon tanévnyitókor, az öngyilkosságról és annak szezonális mintázatáról szóló 

kulturális nevelési programok a média bevonásával – mind a polgári lakosságot, mind az 

egészségügyi szakembereket megcélozva – a férfiakra, idősekre, depressziós betegekre való 

nagyobb odafigyelés érdekében, különösen nyáron); ennek a hipotézisnek a részletes egyéni 

adatokkal történő megvizsgálásához azonban további kohorsz vizsgálatok szükségesek. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

• Magyarországon 1995-2014 és 1995-2017 között vizsgáltuk a külső okokból és 

(részletesen) az öngyilkosságokból eredő halálozási ráták éves és szezonális alakulását. 

• Az öngyilkosságok, a balesetszerű esések és a közlekedési balesetek halálozása 

szignifikánsan csökkent. A csökkenő éves trend mind a férfiak, mind a nők esetében 

szignifikáns volt. 

• Az öngyilkossági kockázat szignifikánsan magasabb volt a férfiaknál, mint a nőknél, és 

az életkorral nőtt, az iskolai végzettséggel pedig csökkent. A házasság védőfaktor volt 

az öngyilkosság ellen. 

• Szignifikáns csökkenő trendet tapasztaltunk az éves halálozásban a testi sértés, a 

hideggel/fűtéssel kapcsolatos és az elektromos áram okozta balesetek esetében is. 

• Szignifikáns szezonalitás volt tapasztalható téli-csúccsal a balesetszerű esések, a 

hideggel/fűtéssel kapcsolatos balesetek és az egyéb balesetszerű fulladás és elzáródás 

okozta halálozások rátáiban. 

• Szignifikáns szezonális trendek figyelhetők meg júniustól júliusig tartó tetőzéssel  

az öngyilkosságból, a balesetszerű vízbefulladásból vagy elmerülésből, valamint az 

elektromos áram okozta balesetekből eredő halálozások rátáiban. 

• Az öngyilkossági halálozás szezonális mintázata (tetőzés június végén) a szocio-

demográfiai tényezők kiigazítása után szinte változatlan maradt. 

• Az elkövetési módok között a szezonális csúcsok tekintetében voltak eltérések. 

• A környezeti hatások szerepet játszanak az öngyilkosságok és a baleseti halálozások 

etiológiájában. 
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