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Spanyolnátha Budapesten 1918-1919

• Budapesten az influenza spanyol betegség nevet viselő változata
járványos formában bizonyíthatóan már 1918 nyarán megjelent, az
első tüneteket az olasz hadszíntérről a Zita Kórházba szállított
katonákon, foglyokon észlelték.

• Rövid idő alatt megfertőződött egy teljes pavilon csaknem összes
betege, beleértve az orvosokat és az ápolószemélyzetet.

• A helyzet súlyosságát tovább fokozta, hogy nem sikerült pontosan
azonosítani a kórokozót, sem a fertőzőmechanizmusát leírni. Ebben
az időben a vírusok létezéséről még nem tudtak, így a tudósok
különböző, korábban ismert vagy ismeretlen baktériumtörzseket (pl.
Pfeiffer baktérium) gyanítottak a háttérben.

• Sok beteg a szövődményként fellépő bakteriális fertőzésbe halt
bele, a szövetek mikrobiológiai vizsgálatát követően legtöbbször a
streptococcus baktérium jelenlétét mutatták ki, ezért sokáig ezt a
kórokozót „gyanúsították”.



Spanyolnátha Budapesten 1918-1919

• E bizonytalanság és a biztos gyógymód hiányában egyetlen, több
évszázad alatt kipróbált védekezési módszer maradt, a fertőzöttek
minél szélesebb körű, szigorú hatósági intézkedésekkel
foganatosított elkülönítése, a különböző csoportosulások
megakadályozása.

• A tömeghisztériától tartó hatóságok azonban világszerte óvakodtak
attól, hogy a háborúból és a politikusokból kiábrándult lakosság elé
tárják a spanyolnátha-halálozás valódi adatait, igyekeztek a
számokat lehetőség szerint szépíteni.

• Az állami hatóságok képviselői a nem merték az emberek szabad
mozgását a végletekig korlátozni, a nagyvárosok és a modern
tömegközlekedés korában ez amúgy is óriási erőfeszítéseket
igényelt volna.

• Az újabb korlátozó intézkedések, még ha a lakosság érdekében
történtek is, mindenütt ellenkezést váltottak ki, nem lehetett tudni,
mi vezethet beláthatatlan politikai következményekhez. Ezek a
jelenségek a vesztes országokban fokozottabban jelentkeztek.



Spanyolnátha Budapesten 1918-1919

• A főpolgármester 1918. szeptember 30-án rendeletet bocsátott ki.
• Első lépésként bezáratta az oktatási intézményeket – az egyetemek és az

ellátást nyújtó tanoncotthonok kivételével –,
• megtiltotta a látogatást a kórházakban,
• előírta a fertőzöttek szigorú elkülönítését.
• Az utóbbi intézkedés véget vetett annak a már a sajtóban is sokat

emlegetett gyakorlatnak, hogy a tömegével a kórházakba szállított
influenzásokat helyhiányra hivatkozva a tífuszosok, szamárköhögésben és
más ragályos betegségekben szenvedők közé fektették.

• A főpolgármester 1918. október 6-án bocsátott ki rendeletet az
influenzafertőzöttek kötelező bejelentéséről, amit visszamenőleg október
1-től írt elő.

• E naptól kezdve információt kért a kórházak és gyógyintézetek igazgatóitól,
az orvosoktól, a közlekedési vállalatok igazgatóságaitól, az oktatási
intézmények és a gyárak, üzemek, szállodák vezetőitől arról, hogy hány
megbetegedés fordult elő, ezek közül mennyi volt a tüdőgyulladások és
mennyi a halálozások száma.



Spanyolnátha Budapesten 1918-1919

• A polgármester az illetékes minisztériumtól a mozik és
mulatóhelyek, egyetemek bezárását kérte, azonban
mindössze e létesítmények nyitva tartásának
korlátozását sikerült elérni.

• A mozik üzemeltetői a korlátozás miatti veszteségek
elkerülése érdekében inkább önként bezártak október
13-ig.

• A kávéházak zárva tartásának ötletét végül a
bizottságok elvetették, mivel fontos szerepet játszottak
a közétkeztetésben.

• A megelőzés érdekében alaposabb takarítást írtak elő,
a férőhelyek számát egyharmaddal csökkentették, s
kora délután néhány órára szellőztetés és rendkívüli
takarítás céljából átmenetileg bezártak.



Spanyolnátha Budapesten 1918-1919

• Kijelölt budapesti járványkórházak gyorsan megteltek,
ezért a város vezetése a katonai hatóságokhoz fordult
újabb ágyak, teljes pavilonok átengedéséért a Zita
Kórházban.

• 1918.Október 9-ig 1107 ágyat különített el a főváros az
influenzabetegek kezelésére, melynek következtében
mindössze 137, vagyis alig egy napra elegendő férőhely
maradt szabadon.

• Október közepén a katonaság a Zita Kórházat az
influenzabetegek kezelésére engedte át, ahol összesen
2000 beteg elhelyezésére nyílt lehetőség.

• Az ápoló-, orvos és a gyógyszerhiányon is jelentkezett













Spanyolnátha Budapesten 1918-1919

• 1918. Októberben 21 499 fertőzöttet jelentettek be a 
kezelőorvosok, novemberben pedig 9149 főt. 

• A betegek száma szemmel láthatóan csökkent, a 
halálozási arány ezzel szemben az előző havi 8-ról 9%-ra
emelkedett, december elején pedig elérte a 10%-ot. 

• A spanyolnátha Budapesten  1919 elején hirtelen véget 
ért.

• A következő járványhullám 1920 januárjában ütötte fel 
a fejét a fővárosban, majd a februári tetőzés után 
gyorsan megszűnt. 

• A rendelkezésre álló adatok alapján a második járvány 
betegeinek számát az 1918-as harmadára becsülhetjük.



SARSCoV2 Járvány 2020.

• Nemzetközi események: 

• 2019. december 1. első eset Kínában 

• 2019. december 31. Első hír a fertőzésekről

• 2020. január 23. Karantén Hubei
tartományban, Kínában

• 2020. január 24. A WHO jelzése az új típusú 
koronavírus járványról



SARSCoV2 Járvány 2020.

• 2020. január 25. EMMI egészségügyi 
háttérintézményekkel (NNK, OMSZ, ÁEEK, DPC 
) munkacsoport alakul koronavírus-járványra 
való egészségügyi felkészülésre:

• Egészségügyi Akcióterv 

• NNK járványügyi eljárásrend-jelentés 
elrendelése

• DPC kórházi ellátási eljárásrend

• OMSZ betegtranszport eljárásrend



Első intézkedések

• 2020. március 4. első két igazolt SARS-CoV-2
fertőzött beteg elkülönítése a DPC-ben,
kontaktok járványügyi felkutatása.

• 2020. március 8. fekvőbeteg-ellátó
egészségügyi szolgáltatók, a szociális
intézmények, valamint a fogyatékossággal
élőket ellátó intézmények vonatkozásában
látogatási tilalom elrendelése.



Első intézkedések
• 2020. március 11. egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése, amely 12-től 

lép hatályba 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet:
• határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a szlovén és osztrák határon 
• beutazási tilalom Olaszországból, Kínából, Koreából és Iránból érkező 

külföldiek számára
• az ezen országokból érkező magyar állampolgárok egészségügyi 

vizsgálaton esnek át, eredménytől függően intézményi vagy hatósági 
házi karanténba kerülnek

• a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
• köznevelési intézményben rendkívüli szünetet csak a minisztérium 

rendelhet el
• zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több 

személy részvételével rendezvény tartása tilos
• a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
• a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre 

irányuló iskolai kirándulást le kell mondani
• 2020. március 16. Iskolák átállása digitális tanrendre, az oktatási 

intézmények tanulási célú látogatása tilos, szükség esetén a gyermekek 
felügyeletének biztosítása



Első intézkedések
• 2020. március 16. 46/2020. Korm. rendelet:

• határzárlat a személyforgalom elől magyar 
állampolgárok kivételével 

• rendezvények általánosan betiltása 

• sporteseményeket legfeljebb zártkapus megrendezése

• szórakozóhelyek, mozik bezárása, kulturális 
intézményeknél látogatási tilalom 

• Éttermek, kávézók és üzletek 15 óráig tarthatnak 
nyitva, (kivéve élelmiszerboltok, patikák, drogériák.

• Családi eseményeken kívül minden összejövetel 
elhalasztása





Óvintézkedések

• BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbi óvintézkedések betartása szükséges:
• Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel, vagy tisztítsa meg 

kezét alkoholos kézfertőtlenítővel! 
– hazaérkezés után
– ételkészítés előtt és közben
– étkezés előtt
– WC használatot követően
– tüsszentés, köhögés, orrfújás után
– beteggel érintkezés előtt és után
– állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után

• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve csak kézmosást követően!·
• Szellőztessen rendszeresen!
• Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: asztalok, ajtókilincsek, 

villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok)!
• A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.
• Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket!
• Kerülje az érintkezést betegekkel, aki köhög, tüsszög, lázas – legyen bármilyen okból a betegsége (influenza, 

bakteriális fertőzés, egyéb)!
• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon el! Amennyiben erre 

nincs lehetősége, ne a kezébe köhögjön illetve tüsszentsen, hanem a behajlított kar könyökhajlatába!
• Amennyiben Ön beteg, tartson távolságot másoktól!

– tartózkodjon a másokkal történő szoros fizikai érintkezéstől
– lehetőleg használjon külön WC-t és mosdót
– használjon külön étkészletet
– használjon külön törülközőt







Magyarországi helyzet 2020.09.09.



A jövő kérdései

• A vírus változékonysága?

• A fertőzés utáni hosszú távú védelem?

• A betegség lefolyásának változása?

• Védőoltás?

– Mikor?

– Elsődleges oltandó célcsoportok

– Mennyiség?



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


