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Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1988 óta minden évben május 31.-én 
ünnepli  a Dohányzásmentes Világnapot. 
 
Az idei világnapon a Világszervezet a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 
(WHO FCTC) a dohányzás ellenes világjárvány leküzdésében eddig elért sikereit ünnepli, 
ugyanakkor nyomatékosítja a tagállamok (Felek) ezzel kapcsolatos további kötelezettségeit. 
Ezt a tagállamok a közelmúltban rendezett konferenciájukon is megerősítettek, azzal hogy a 
jövőben előtérbe helyezik a dohányfogyasztás ellenőrzésére vonatkozó egészségügyi 
intézkedések megvalósítását. 
 
A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye az első nemzetközi szerződés, amely a 
WHO égisze alatt jött létre 2003-ban és jelenleg a világ legerőteljesebb dohányzás 
szabályozási eszköze. Magyarország 2004. április 7.-én ratifikálta. A jelenleg 172 
tagország és az Európai Unió által aláírt, elfogadott bizonyítékokon alapuló egyezmény 
megerősíti minden ember jogát a legmagasabb szintű egészséghez és új jogi lehetőségeket 
biztosít a dohányzás visszaszorítás területén történő együttműködéshez. A keretegyezményt 
aláíró országok kötelezettségei többek között a következők: 

• Az emberek védelme a dohányfüst expozíciótól. 
• A dohánytermékek reklámjának, hirdetésének, valamint a dohányipari szponzoráció 

tiltása. 
• A dohánytermékek csomagolásának és címkézésének szabályozása . 
• Ár és adó intézkedések alkalmazása.  
• A dohánytermékek összetételének szabályozása. 
• Nemzeti koordinációs mechanizmusok felállítása a dohányzás átfogó szabályozására. 

A népegészségügyi politikák védelme a dohányipar kereskedelemi és egyéb anyagi 
érdekeivel szemben. 

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének középpontba állítása és napirenden 
tartása nagy jelentősséggel bír, hiszen a dohányzás a világon az első számú megelőzhető 
halálok. 2011-ben közel 6 millió ember fog meghalni dohányzással összefüggő 
betegségekben, szívrohamban, agyi érkatasztrófában, rákban, tüdőbetegségben vagy más 
betegségekben, többen, mint tuberkulózis, HIV/AIDS és malária következtében együttvéve. 
Mindez nem tartalmazza azt a mintegy 600.000 embert - több mint egynegyedük gyermek -, 
akik passzív dohányzás miatt fognak meghalni. A dohányzás, amely 100 millió ember 
halálát okozta a 20. században, 1 milliárd embert képes megölni a 21. században. 
Magyarországon évente 30 ezer fő idő előtti, korai haláláért felelős a dohányzás, valamint 
évente 2300 ember életét oltják ki a passzív dohányzásra visszavezethető betegségek.  
 



Ahol a törvényeket végrehajtják, ott nem csak az emberek egészségi állapota javul, de a 
dohányzással összefüggésbe hozható kórházi ellátást igénylő esetek gyors és jelentős 
csökkenésével az egészségügyi rendszerben is számottevő költségmegtakarítás tapasztalható. 
A szakirodalom megállapítása szerint már néhány hónappal a dohányfüst-expozíció ellenes 
törvények bevezetése után a szívinfarktus miatti kórházi esetek száma 15–30%-kal 
csökken. Az egészségnyereség és egészségügyi kiadások csökkenése mellett a törvény 
hatékonynak bizonyul a dohányosok számának csökkentésében is, s ezeken felül több mint 
100 vizsgálat eredményeinek nemzetközi áttekintése alapján az is megállapítható, hogy a 
dohányfüstmentes szabályozás bevezetésének semleges vagy pozitív gazdasági hatása van a 
vendéglátóipari szektorban. 
 
Mint minden más egyezmény, a WHO FCTC is jogi kötelezettségeket ró a tagokra, amelyhez 
az országok (és az Európai Unió) hivatalosan hozzájárultak. A Felek által elfogadott 
irányelvek segítik a kötelezettségek megvalósítását. A Keretegyezmény elsőként elfogadott 
dohányfüst-expozíció elleni védelemről szóló 8. cikkének végrehajtására vonatkozó irányelve 
segíti a Magyar Parlament által ez év áprilisában módosított nemdohányzók védelméről szóló 
törvény megvalósítását. A jogszabály eredményeként Magyarország jelentős mértékben 
csökkentheti a dohányzás lakosságra gyakorolt súlyosan káros népegészségügyi és gazdasági 
következményeit és az Egészségügyi Világszervezet nagy örömmel fogadta  a törvény 
módosítás elfogadását. 

Az idei világnapi kampány kulcsüzenete szerint az országoknak teljes egészében meg kell 
valósítaniuk az egyezményt, hogy megvédjék a jelenlegi és jövő generációkat a 
dohányfogyasztás és a dohányfüst expozíció pusztító egészségi, társadalmi, környezeti és 
gazdasági következményeitől. Nem kétséges, hogy a dohányzás átfogó ellenőrzése, beleértve 
a zárt légtérre vonatkozó teljes dohányzási tilalmat, egyike a legfontosabb népegészségügyi 
jogszabályoknak, amelyeket kormányok hozhatnak. Az államnak hatásos eszközök állnak 
rendelkezésére, melyeket átfogóan kell alkalmazni. 

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a WHO Magyarországi Irodája és az Országos 
Egészségfejlesztési Intézete  közös sajtótájékoztatót tart 2011. május 31. 13.00 órakor a 
Dohányzásmentes Világnap 2011 alkalmából és a nemdohányzók védelméről szóló 
törvény hazai feladatairól az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal tanácstermében  
(1097 Budapest, Gyáli út 2-6. A épület III. emelet tanácsterem). 

 
Kapcsolat, további információ: 
 
WHO Magyarországi Iroda 
Email: whohun@euro.who.int
Telefon: 328-6080, 06-70-380-3445 
 
WHO információ:  http://www.who.int/tobacco/wntd/2011/en/index.html

http://www.euro.who.int/tobacco
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