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Az agyi érkatasztrófa, a stroke az egyik vezető halálok Magyarországon: az utóbbi 

időben évente több mint 18 ezren haltak meg ebben a betegségben. Igen jelentős az agyvérzés 
nyomán maradandó egészségkárosodást szenvedettek száma is. E veszteségek csökkentése, a 
bekövetkezett stroke-esetek kezelése legnagyobb eséllyel erre specializált, jól felszerelt ellátó 
centrumokban, stroke-központokba lehetséges. Az ellátás eredményessége ugyanakkor – 
számos más, gyakori betegségcsoporthoz hasonlóan – jelentős mértékben függ attól is, hogy 
stroke bekövetkezte után mennyi időn belül sikerül megkezdeni a kezelést. Így sok múlik a 
sürgősségi betegellátás megszervezésén: azon, hogy minden beteg a legközelebbi központba 
kerüljön, továbbá hogy annyi ellátó centrum létesüljön, és ezek úgy fedjék le az ország 
területét, hogy lehetőség szerint minden településről biztosítható legyen a legközelebbi 
centrum elérése a szakmailag még tolerálható időn belül. E követelmények optimális –a 
szakmai elveknek megfelelő, ugyanakkor az adott körülmények között a legkisebb 
költségigénnyel járó – kielégítése, a stroke-központok és ellátókörzeteik rendszerének 
megtervezése komplex feladat. Ugyanakkor, mint ezt jelen – az Egészségügyi Minisztérium 
megbízásából végzett számításaink eredményeit bemutató – tanulmányunkkal bizonyítani 
szeretnénk, a megfelelő tudományos alapok illetve informatikai eszközök birtokában reálisan 
és viszonylag egyszerűen kivitelezhető egy olyan rendszer, amely mindezen 
követelményeknek megfelel, ugyanakkor az egészségpolitika számára fontos egyéb 
szempontok figyelembevételére is lehetőséget teremt, és emellett az adottságok megváltozása 
esetén gyorsan és rugalmasan változtatható. 
 
A megoldás lényege 
 

Ha az ellátó centrumok körét adottnak vesszük, a feladat viszonylag egyszerűen 
megfogalmazható: Magyarország minden településére meghatározni, hogy a központok2 
közül melyik az, amelyikbe a riasztást követően – az adott közúthálózat mellett – a 
leggyorsabban beszállíthatja az adott, sürgős ellátást igénylő probléma (esetünkben a stroke) 
gyanújával a betegeket a mentőszolgálat. Ennek részeként minden településre ki kell 
számítani, hogy mennyi az az idő, ami a riasztástól a leggyorsabban elérhető stroke-
centrumba érésig szükséges. Az elérési időkből az is kiderül, hogy melyek azok a települések, 
illetve – az e településeken várható esetek száma alapján – az esetek mekkora hányada az, 
amelyekben nem biztosítható a legközelebbi központba való eljutás a szakmailag 
meghatározott maximális időn belül. A stroke esetében a tünetek jelentkezésétől a kezelés 
megkezdéséig legfeljebb három óra telhet el, a kórházon belüli előkészületekre azonban 
minimum másfél óra szükséges. Így a stroke-centrumba való eljutás legfeljebb 90 percet vehet 
igénybe – a 90 percen belül nem elérhető településeket tehát ellátatlannak kell minősíteni. 
 „Kézi” módszerekkel már ezen egyszerű feladat egzakt megoldása is igen nehéz: még 
pontos úthálózati térkép (és távolságok) birtokában is igen nagy a hiba lehetősége, sok időt 
igényelne, s a kidolgozott rendszert nehézkes lenne rendszeresen aktualizálni. Ha pedig nem a 
legrövidebb kilométertávolságra, hanem az – úttípusonként differenciált – szállítási 

                                                 
1 Elérhetőségek: bacsnyir@ludens.elte.hu (Kiss János Péter), illetve matus@ludens.elte.hu (Mattányi Zsolt). 
2 Központok, centrumok alatt jelen tanulmányban végig a stroke-centrumoknak helyet adó városokat értjük, 
minthogy a feladatot ténylegesen végző ellátó intézmények városon belüli elhelyezkedése a körzetek 
meghatározását érdemben nem befolyásolja. Ennek értelmében tehát Budapestről akkor is egyetlen központként 
beszélünk, ha ott több intézményben is működik stroke-centrum. 
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sebességekkel számolt időtávolságokra szeretnénk a körzeteket optimalizálni, mindenképpen 
tudományos módszerre és informatikai-térinformatikai háttérre van szükségünk. Ezek 
segítségével ráadásul – a felsorolt problémák küszöbölésén túl – nemcsak a körzethatárok 
legcélszerűbb meghatározására nyílik lehetőség, hanem a központok kiválasztásának 
elérhetőségi szempontú optimalizálására is. Azaz ha van N számú városunk, amely a stroke-
központok telepítésére szóba jöhet – például a 19 megyeszékhely – és ezek közül szeretnénk 
kiválasztani P számú központot (például 12-t), akkor meg tudjuk mondani, hogy mely 
városok kiválasztása jelentené a legkedvezőbb megoldást a várható esetszámmal súlyozott, 
országosan összesített elérési idő alapján. 

Az általunk a probléma megoldására készített program3 ezt végzi el. Egy előre 
elkészített adatmátrix segítségével végigvizsgálja és kiszámítja valamennyi lehetséges 
központ-konfiguráció mellett – 19-ből 12 város kiválasztása esetén például 50388 ilyen van – 
az országosan összesített időigényt, azaz egy beteg legközelebbi centrumba juttatásának 
átlagos idejét, és ez alapján sorrendbe állítva kijelzi a legkedvezőbb lehetőségeket, a hozzájuk 
tartozó átlagidővel együtt. (Természetesen mind az 50388 esetben mind a 3145 települést a 
leggyorsabban elérhető centrumhoz sorolva végzi az összehasonlításokat a program). Így 
bármely centrum-kiválasztásról meg tudjuk mondani, hogy hány %-kal nagyobb az időigénye, 
mint a legoptimálisabb választás esetén. Pontosan össze tudjuk vetni azt is, hogy egy újabb 
központ telepítése – a legoptimálisabb központ-konfigurációt alapul véve – mennyivel 
csökkentené az átlagos eljutási időt, illetve az ellátatlan – csak 90 percen túl elérhető – 
területek arányát. 

Az optimalizáló program emellett képes a létező intézményi háttér figyelembe vételére 
is: rögzíthetjük ugyanis, hogy a kiválasztandó P számú központban bizonyosak mindenképpen 
legyenek benne. Végezetül: bármely városokat választjuk is ki központnak, az optimális 
ellátási körzetek meghatározása után – az elmúlt időszakban regisztrált stroke-esetek adatai 
alapján – pontosan előre tudjuk jelezni, hogy az egyes centrumok körzeteiben hány eset 
várható évente, amivel az egyes centrumok kapacitásainak tervezését is megkönnyíthetjük. 

Úgy gondoljuk, a fentiek egyértelműen igazolják az eljárás létjogosultságát, hiszen az 
a költségek szempontjából is optimumot biztosít – a központokba való beruházást, illetve a 
betegszállítási költségeket tekintve egyaránt –, ráadásul működtetése nem igényel semmiféle 
beruházást (egy átlagos személyi számítógép elegendő hozzá), nem beszélve a betegek 
gyógyulási esélyeinek javulásában megmutatkozó, pénzben nem mérhető haszonról. 
 
Az adatforrások és a módszer részletes, konkrét leírása 
 

A feladat megoldása regionális tudományi, illetve informatikai szempontból 
viszonylag egyszerű, különösebb algoritmizálási vagy térinformatikai problémákat nem vet 
fel, viszont számos – a későbbi eredményeket nagymértékben meghatározó – kiindulási 
paraméter előzetes, reális meghatározását igényli. Az első lépés a stroke-központok 
telepítésére figyelembe vehető fekvőbeteg-gyógyintézettel rendelkező városok kijelölése. Mi 
jelen esetben a 19 megyeszékhelyet (Budapestet is ideértve) választottuk.  

Hasonló fontosságú lépés a mentőgépkocsik átlagos haladási sebességének rögzítése 
az egyes úttípusokon, hiszen a megállapított elérési időket, sőt már az optimális útvonal 
meghatározását is döntően befolyásolja. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 
sürgősségi mentőfeladatot ellátó mentőgépkocsik átlagosan 60 km/h sebességgel haladnak 
csupán, így ők minden úton és minden esetben ezzel szoktak számolni, így mi is ezt 
választottuk. Egy, útkategóriánként differenciált, általunk reálisabbnak tartott sebességekkel 
végzett kontrollszámítás azonban kimutatta, hogy még a központok ellátókörzeteinek határai 
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is viszonylag jelentős mértékben módosulnának, ha így számolnánk, a számított eljutási idők 
pedig átlagosan valamelyest kedvezőbbek lennének. 

Fontos előre rögzíteni a figyelembe vett települések körét, illetve a távolságmérés 
elveit is. A számítás során a 2005. január elsején önálló települési jogállással rendelkező 
városokat és községeket, összesen tehát 3145 egységet vettünk figyelembe. A távolságmérés 
szempontjából minden települést egy-egy pontként tekintettünk, amely pont az országos 
közúthálózatnak4 a település központi belterülete centrumához (fő tér, városközpont stb.) 
legközelebbi csomópontjával (útelágazásával) volt azonos. Hasonló, reményeink szerint 
vállalható egyszerűsítéssel éltünk a mentőállomások, illetve a kórházak településeit illetően is, 
ettől csak a budapesti mentőállomások által ellátott néhány település esetében térve el: itt nem 
a Clark Ádám tértől, hanem a megfelelő kerületi mentőállomástól számoltuk a mentők 
helyszínre érésének idejét. 

A hasonló optimalizálási feladatok megoldásának kulcsa, a kapott eredmények 
helyességének biztosítása szempontjából a legfontosabb tényező a számításhoz felhasznált 
alapadatok teljessége, ellentmondásmentessége és pontossága. Esetünkben két ilyen 
adatbázist kellett beszerezni: a szilárd burkolatú, a mentőgépkocsik által állandóan és 
korlátozás nélkül használható közúthálózat aktuális adatait (pontos csomóponti és hossz-
adatokkal), valamint a mentőállomások és ellátási körzeteik adatbázisát. A hazai viszonyok 
közepette mindez különösen sok nehézséget jelentett. 

Olyan egységes, teljeskörű és pontos alapadatbázis (nyilvántartás), amely – kezelőtől 
függetlenül – minden nyilvános külterületi utat tartalmaz, továbbá utcaszinten tartalmazza a 
belterületi burkolt úthálózatot is, Magyarországon jelenleg nem létezik, ám ezek a 
hiányosságok jelentős többletmunkával (és az elmúlt évek közlekedésföldrajzi kutatói 
gyakorlatában begyűjtött információk segítségével) zömmel korrigálhatók voltak. Úthálózati 
alapadatbázisként a GEOX Kft. DTA-50-es katonai alaptérképről generalizált, 1:250 000 
mértékarányú digitális út-adatbázisát használtuk, amely az országos közúthálózat szakaszait a 
2005. jan. 1-i állapotban tartalmazta. Az adatbázis néhány napos tesztelése5, és az ennek 
nyomán szükségessé vált javítások elvégzése után a digitális alaptérképet kiegészítettük 
néhány hiányzó, hálózati jelentőségű nem állami kezelésű útszakasszal is. Ezt követően, a 
most már a lehetséges mértékig pontosított és aktualizált útadatbázisból Arcview 3.2 
térinformatikai alapszoftverre épülő útvonal-optimalizáló program segítségével 
meghatároztuk mind a 3145 településnek mind a 19 megyeszékhelytől való legrövidebb 
elérési idejű útvonalait (60 km/h haladási sebesség mellett), és az így keletkezett időadatokat 
egy 3145x19-es adatmátrixban, Excel táblázatban rögzítettük – létrehozva ezáltal a feladat 
megoldásának egyik, közvetlen kiindulási adatbázisát. 

A teljes eljutási időnek azonban ez csak az egyik eleme, hiszen számításba kell venni a 
riasztás és a mentő helyszínre érkezése közötti időt is. Ennek meghatározása nem tűnt 
különösebben nehéznek, hiszen csak egy 3145*2 oszlopból álló egyszerű táblázatra volt 
szükségünk hozzá, amely minden településre tartalmazza annak a mentőállomásnak a 
településnevét, ahonnan „alapesetben”, az adminisztratíve meghatározott mentő-ellátási 
körzeteknek megfelelően, a mentőautó a településre érkezik. Az Országos Mentőszolgálattól 
kapott táblázattal kapcsolatban azonban lényeges problémák merültek fel, mivel abban 
                                                 
4 Az „országos közúthálózat” a települések összekötésére szolgáló, állami kezelésben levő – 1-5 jegyű 
számokkal „számozott” – utak összességét jelenti. A települések belterületi útjai közül ide tehát csak azok 
tartoznak, amelyek országutak részei; a belterületi utcák, terek nagy része nem ilyen, azokat a helyi 
önkormányzat kezeli. 
5 A digitális térképeket mindig célszerű tesztelni, mert a hiányzó szakaszok mellett az adatbázist digitalizálási, 
topológiai hibák is terhelhetik. A teszteléshez az országos közúthálózat hivatalos, terepi méréseken alapuló, 
méter pontosságú úthossz-adatait, valamint egy másik digitális, és két hagyományos úthálózati térképet is 
felhasználtunk – utóbbiak a TOPO-Press Kft., a Dimap Bt., illetve a HM Térképészeti Kht. kiadványai voltak, és 
2003. évi úthálózati adatokat tartalmaztak. 
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többszáz (!!) hibát – hiányzó települések, nemlétező települések, két mentőállomáshoz is 
besorolt települések, nyilvánvalóan téves besorolások – találtunk. Ráadásul a hibáktól 
megtisztított mentő-ellátási körzetekről is az derült ki, hogy sok esetben – a helyszínre érési 
idő szempontjából – ésszerűtlenek. A legközelebbi, illetve az „illetékes” mentőállomás 
távolsága közötti eltérés sok esetben igen nagy: több tucatnyi település esetében meghaladja a 
15 percet, és százas nagyságrendű azon települések száma, ahol a különbség 10 percnél 
nagyobb. Az eltéréseket a legtöbb esetben jól felismerhetően a megyehatárokhoz, illetve az 
egykori járáshatárokhoz való „igazodás” magyarázza – magyarázza?! Az általunk használt út-
adatbázis segítségével mindenesetre a mentőkörzetek optimalizálása is könnyen lehetséges 
lenne.  

A mentők riasztásától a betegnek a potenciális stroke-centrumba éréséig eltelt „teljes 
eljutási időt” – amelyeket a mellékelt ábrák–táblázatok is mutatnak – mind a 3145 település 
esetében végül is három tényező összegeként állítottuk elő: 

1. A mentő helyszínre érésének ideje „hivatalos” mentőállomásától a településig 
(értelemszerűen itt is 60 km/h haladási sebességgel számolva) 
2. A mentőszállítás ideje a helyszíntől a stroke-centrumig (ennek meghatározását a 
korábbiakban részleteztük) 
3. Egy 5 perces konstans érték, amit a helyszíni ellátás, a mentőriasztástól a 
mentőautó indulásáig eltelt idő stb. összesített időigényeként számítottunk. 
 
1. ábra 

© Bács-Nyír Bt. 2005

Országos átlag: 18,44

Az agyérbetegség okozta halálozások gyakorisága Magyarország településein
(2001-2003 évek átlaga; kistérségi adatokból becsült értékek)

10 ezer lakosra

29.54 - 92.42  (633)
24.00 - 29.54  (626)
20.43 - 24.00  (629)
16.66 - 20.43  (626)
3.86 - 16.66  (631)

 
 
 Az átlagos eljutási idő kiszámításához, illetve az egyes időkategóriákban a 
centrumokba érkező esetek arányának, s ebből az egyes centrumok kapacitásának 
meghatározásához, valamint az optimális központ-konfiguráció megállapításához szükség 
volt még az ország összes településére vonatkozóan a várható stroke-megbetegedések 
számának adatára. Ezt kell ugyanis súlytényezőként használni a településekre kiszámított 
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teljes eljutási idők összegzésére (hiszen értelemszerű, hogy azon település elérési idejét, ahol 
pl. 6 eset várható egy évben, hatszoros súllyal kell figyelembe venni ahhoz a településhez 
képest, ahol csak évi 1 eset várható). Jelen számításban ezt a súlytényezőt a 2001–2003 évek 
átlagában agyérbetegségben meghaltak számának értékeiből vettük, noha a vizsgált probléma 
szempontjából jobb választás a stroke-kal kórházba szállított betegek számából kiindulni. (Ezt 
az adatsort azonban csak késve kaptuk meg az OEP informatikai főosztályától, ahol az 
egészségügy szinte összes fontos adata települési, pontosabban irányítószám-
részletezettséggel rendelkezésre áll).6 

Az ábrán jól látható a stroke rendkívül sajátos területi megoszlása: az ország É-i és 
DNY-i részén található hegy- és dombvidékek, s ezeken belül is különösen a kisfalvak 
felülreprezentáltsága, illetve a budapesti agglomeráció és a nagyvárosok kedvezőbb helyzete.  

 
A számítási eredmények és néhány tanulságuk 
 

2. ábra 

90-119 perc

120 perc vagy több

(60 km/h mentő-sebességgel)

40 perc alatt

40-59 perc

60-89 perc

BékéscsabaBékéscsabaBékéscsabaBékéscsabaBékéscsabaBékéscsabaBékéscsabaBékéscsabaBékéscsaba

Teljes eljutási idő

DebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecen

NyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyháza

SzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzeged

MiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolc

EgerEgerEgerEgerEgerEgerEgerEgerEger

SalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarján

KecskemétKecskemétKecskemétKecskemétKecskemétKecskemétKecskemétKecskemétKecskemét

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

SzolnokSzolnokSzolnokSzolnokSzolnokSzolnokSzolnokSzolnokSzolnok

SzekszárdSzekszárdSzekszárdSzekszárdSzekszárdSzekszárdSzekszárdSzekszárdSzekszárd

(átlagos eljutási idő 40.7 perc, 90 perc fölött az esetek 2.0%-a)

Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-
fehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvár

PécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécs

KaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvárKaposvár

TatabányaTatabányaTatabányaTatabányaTatabányaTatabányaTatabányaTatabányaTatabánya

VeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprém

A 19 megyeszékhelyre telepített stroke-központok optimális ellátási körzetei

© Bács-Nyír Bt. 2005

GyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőr

ZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszeg

SzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathelySzombathely

 
 

Az eredmények közül elsőként azt a változatot mutatjuk be, amelyben valamennyi 
megyeszékhely stroke-centrumként szerepelt (2. ábra, 1. táblázat). Ebben az esetben tehát a 
centrumok köre eleve adott volt (a 19 megyeszékhelyből 19-et kiválasztani csak 
egyféleképpen lehet), a központok körének optimalizálására nem volt szükség. Az egyes 
körzeteken (színeken) belül három-három tónussal érzékeltettük a központba való eljutás 
teljes idejét: a legerősebb színnel jelölt településekről a riasztástól számított 40 percen belül a 
centrumba szállítható a beteg; a középső fokozatban ennek időigénye több mint 40 perc, de 
kevesebb, mint egy óra; a leghalványabb fokozatban pedig 1 és 1,5 óra közötti a teljes eljutási 
idő. Azokat a településeket, ahol a legközelebbi centrumba való eljutás összideje meghaladja 
a – szakmai szempontból még éppen tolerálható – 90 percet, egységesen szürkével ábrázoltuk 

                                                 
6 A tanulmányban közölt valamennyi ábrát MAPINFO 7.0 szoftverrel, a graphIT Kft. OTAB 2.5 nevű 
településhatáros alaptérképének felhasználásával készítettük. 
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(a probléma érzékeltetése végett erősebb szürke fokozattal különítettük el a 2 óránál is 
távolabbi településeket).  

 
1. táblázat. A 19 megyeszékhelyre telepített stroke-centrumok, illetve az eljutási idők adatai  
 19 megy
 
 Bu

 N
 
M
B
 Z
 E
 S

 
K
K
 Gy

 D
 Pé
S
 S
 S
 S
 
S
V
 T
 ÖS

eszékhelyi stroke-
centrum

Részesedés a vár-
ható esetszámból Idő-kategória Részesedés a vár-

ható esetszámból
dapest 23.3% 40 perc alatti eljutás 50.4%

yíregyháza 7.2% 40-59 perc közötti eljutás 28.0%
iskolc 6.0% 60-89 perc közötti eljutás 19.5%
ékéscsaba 5.1% 90-119 perc közötti eljutás 1.8%
alaegerszeg 4.8% 2 óránál hosszabb eljutás 0.2%
ger 4.8% ÖSSZES 100.0%
zeged 4.7% Átlagos eljutási idő 40.7 perc                        
ecskemét 4.6%
aposvár 4.4%
őr 4.2%

ebrecen 3.9%
cs 3.8%

zombathely 3.7%
zékesfehérvár 3.7%
zolnok 3.7%
zekszárd 3.7%
algótarján 3.1%
eszprém 2.8%
atabánya 2.6%

SZES 100.0%

  
  2. táblázat. A stroke-centrumok és elérhetőségük adatai a 19 megyeszékhelyből választva 

Átlagidő 
(perc)

40 perc 
alatt

40-59 perc 
között

60-89 perc 
között

90-119 
perc között

2 óránál 
több Összesen

1 centrum 19 143.4 18.5% 3.6% 8.2% 9.3% 60.5% 100.0%
2 centrum 171 113.8 20.8% 4.7% 12.6% 16.9% 45.0% 100.0%
3 centrum 969 93.8 22.2% 6.2% 18.3% 20.5% 32.8% 100.0%
4 centrum 3876 81.5 24.6% 8.8% 22.6% 22.4% 21.6% 100.0%
5 centrum 11628 72.6 26.6% 10.7% 25.9% 23.8% 13.1% 100.0%
6 centrum 27132 66.3 27.9% 13.3% 32.1% 19.1% 7.7% 100.0%
7 centrum 50388 61.5 29.7% 15.2% 33.9% 17.5% 3.7% 100.0%
8 centrum 75582 57.5 30.9% 18.4% 35.9% 13.6% 1.2% 100.0%
9 centrum 92378 55.0 34.4% 19.6% 31.9% 12.9% 1.1% 100.0%
10 centrum 92378 52.6 35.8% 22.2% 31.3% 10.0% 0.6% 100.0%
11 centrum 75582 50.3 38.6% 22.7% 30.5% 7.7% 0.5% 100.0%
12 centrum 50388 48.6 40.0% 23.7% 29.8% 6.2% 0.3% 100.0%
13 centrum 27132 47.1 42.3% 24.0% 28.2% 5.2% 0.3% 100.0%
14 centrum 11628 45.9 43.9% 24.5% 27.0% 4.3% 0.3% 100.0%
15 centrum 3876 44.7 44.8% 25.7% 26.1% 3.3% 0.2% 100.0%
16 centrum 969 43.5 46.1% 26.7% 24.3% 2.7% 0.2% 100.0%
17 centrum 171 42.4 47.1% 28.5% 22.1% 2.1% 0.2% 100.0%
18 centrum 19 41.5 48.8% 28.2% 21.1% 1.8% 0.2% 100.0%
19 centrum 1 40.7 50.4% 28.0% 19.5% 1.8% 0.2% 100.0%

Lehetséges kon-
figurációk száma 
a 19 megyeszék-
helyből választva

A stroke-
centrumok 

száma

Az eljutási idők adatai az országosan legrövidebb idejű eljutást biztosító 
központ-konfiguráció és ellátási körzetek esetén

 
 

A 2. és 3. táblázat a központok körének optimalizálására készített program 
legfontosabb eredményeit foglalja össze. A 2. táblázatban egyrészt megadtuk, hogy a 19 
megyeszékhelyből adott számú (1, 2, …, 19) központot kijelölve hány kiválasztási lehetőség 
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adódik.7 Másrészt látható, hogy az összes ilyen lehetőség végigvizsgálása után adódott, 
országos összesítésben legkedvezőbb eljutást biztosító kiválasztás esetén – ezeket 
összefoglalóan a 3. táblázat tartalmazza – milyen eljutási átlagidővel számolhatunk, illetve az 
esetek hány %-a kerülne a legközelebbi stroke-centrumba 7-39, 40-59, illetve 60-89 perc alatt, 
és mennyi lenne ellátatlan (90-119 perc, illetve 2 óra fölött). Ezeket áttekintve számos 
következtetés tehető. Az egyik legfontosabb, hogy az ellátatlan térségekben várható esetek 
aránya akkor sem lenne lényegesen nagyobb, ha nem 19, hanem csak kevesebb központot 
jelölnénk ki: még 11 stroke-centrum esetén is – az eljutási idő szempontjából optimális 
megoldást jelentő 11 megyeszékhelyet kiválasztva – jóval 10% alatt maradna az arányuk; az 
esetek közel 2/3-a pedig még ebben az esetben is a riasztástól számított egy órán belül a 
legközelebbi centrumba jutna. A központok számának további csökkenésével azonban az 
eljutási lehetőségek drasztikusan romlani kezdenek: 7 centrum esetén már több mint 20%, 5 
centrum esetén pedig már 37% lenne az ellátatlan területeken várható stroke-esetek aránya.  
 A legkedvezőbb központ-konfigurációk összehasonlítása (3. táblázat) egyébként 
meglepő szabályosságot mutat: a stroke-centrum szerepre való (elérhetőségi alapon számított) 
alkalmasságuk szempontjából a megyeszékhelyek szinte egyértelmű sorba rendezhetők. E 
szabályosság különösen annak fényében meglepő, hogy a táblázat a legtöbb esetben több ezer, 
sőt több tízezer konfigurációt átvizsgálva adódott eredményeket tartalmaz – ugyanakkor ez a 
szabályosság a telepítési döntések meghozatala szempontjából kifejezetten szerencsés 
adottságot jelent. 
 

3. táblázat. Az optimális (= országos összesítésben a legrövidebb eljutást biztosító) 
központ-konfigurációt alkotó megyeszékhelyek 1-19 stroke-központot feltételezve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Budapest * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nyíregyháza * * * * * * * * * * * * * * * *
Zalaegerszeg * * * * * * * * * * * * * * * *
Pécs * * * * * * * * * * * * * * *
Eger * * * * * * * * * * * * * *
Győr * * * * * * * * * * * * *
Békéscsaba * * * * * * * * * * * *
Kecskemét * * * * * * * * * * * *
Miskolc * * * * * * * * * * *
Székesfehérvár * * * * * * * * * *
Szeged * * * * * * * * * * * * *
Kaposvár * * * * * * * * *
Debrecen * * * * * * * * *
Szombathely * * * * * *
Szekszárd * * * * *
Salgótarján * * * *
Szolnok * * *
Veszprém * *
Tatabánya *

A stroke-centrumok száma
Megyeszékhelyek

 
 

                                                 
7 Az egyszerű kombinatorikai képlet annak meghatározására, hogy hányféleképpen választhatunk ki N számú 

központból P db-ot: 
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A számítás eredményeként adódó megyeszékhelyi „rangsor” ugyanakkor azért is 
meglepőnek tűnhet, mert sem az optimálisként adódó központok köre, sem pedig – mint azt a 
későbbi példákban látni fogjuk – az egyes központok körzeteinek nagysága nem illeszkedik 
feltétlenül a magyar nagyvárosok hierarchiájához. Az eredmény azonban – az adott 
paraméterek mellett – 100%-ig korrekt, nem számítási hiba eredménye. A „meglepetések” 
egyik oka az egységes, (úttípustól független) 60 km/h-s mentőszállítási sebesség – ennek 
problematikus voltára (és a program általi tetszőleges módosíthatóságára) már utaltunk. 
Ugyanakkor az eredmény mögött zömmel a stroke gyakoriságának sajátos területisége 
húzódik meg: az nevezetesen, hogy az agyvérzés az elmaradott és/vagy aprófalvas, periférikus 
térségekben fajlagosan gyakoribb, mint a nagyvárosias és/vagy fejlett térségekben. Ez 
magyarázza pl. Nyíregyháza (nagy kiterjedésű, elmaradott, részben aprófalvas térség 
legközelebbi központja), illetve Zalaegerszeg (aprófalvas dombvidék) és Eger (aprófalvas, 
részben elmaradott hegyvidék) meglepően nagy jelentőségét. 

A telepítési döntések jelentőségét a következőkben néhány példán keresztül mutatjuk 
be. Az N=7 stroke-centrum telepítésére elképzelhető megoldások közül hármat hasonlítottunk 
össze alaposabban (3., 4., 5. ábrák, 5. táblázat). Ez azért is különösen érdekes, mert a 7 
központos megoldás elvileg jól illeszkedne a napjainkban napirenden levő regionalizálási 
törekvésekhez. Az elérési idő szempontjából ugyanakkor, mint arra korábban már utaltunk, ez 
kevésbé szerencsés megoldás, hiszen a legkedvezőbb választásnál is az esetek 21%-a lenne a 
90 percen túl elérhető területeken. Számításaink eredményeképp azonban az is kiderült, hogy 
ha a 7 régióközpont városba (Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr) telepítenénk a stroke-centrumokat, az elérési idők az optimális 7 központos 
megoldáshoz képest is jelentősen (átlagban 5 perccel) romlanának, az ellátatlan terület súlya 
pedig 21 helyett 30% lenne (5. táblázat)! 

 
3. ábra 

(60 km/h mentő-sebességgel)

40 perc alatt

40-59 perc

60-89 perc

90-119 perc

120 perc vagy több

Teljes eljutási idő

DebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecen

SzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzeged

MiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolc

(átlagos eljutási idő  66.2 perc, 90 perc fölött az esetek 29.9%-a)

Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-Székes-
fehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvárfehérvár

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

PécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécs

A 7 régióközpontba telepített stroke-központok optimális ellátási körzetei

© Bács-Nyír Bt. 2005

GyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőr
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4. ábra 

(60 km/h mentő-sebességgel)

40 perc alatt

40-59 perc

60-89 perc

90-119 perc

120 perc vagy több

Teljes eljutási idő

DebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecen

SzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzeged

MiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolcMiskolc

Egy jobb változat 7 stroke-központra: Székesfehérvár helyett Veszprém

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

PécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécs

VeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprém

(átlagos eljutási idő 64.8 perc, 90 perc fölött az esetek 29.0%-a)

© Bács-Nyír Bt. 2005

GyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőr

 
 

Mi több: a 2. táblázat adatai világosan mutatják azt is, hogy a hét „adminisztratív” 
régióközpontba telepített stroke-centrum által biztosított átlagos eljutási idő optimális 
központ-kiválasztás (Budapest, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Eger, Zalaegerszeg) esetén már 6 
centrummal is biztosítható (mindkét esetben 66 perc), sőt a 90 percen túli – ellátatlan – esetek 
arányát tekintve még kedvezőbb is ennek a hat városnak a kiválasztása, mint a hét 
régióközpontba való stroke-centrum-telepítés (csak 27% a 30%-kal szemben)! A stroke-
centrumok telepítésénél tehát kifejezetten célszerűtlen, sőt felelőtlen megoldás lenne a hét 
régióközpont preferálása. 

A 4. ábrán bemutatott változat csak egyetlen centrum tekintetében tér el az előzőtől: 
Székesfehérvár helyett Veszprém szerepel benne. Látható, hogy az elérhetőségi adatok kis 
mértékben javultak a „7 régióközpontos” megoldáshoz képest. Az elérhetőségi idő 
szempontjából optimális megoldás azonban 7 stroke-centrum esetén az – a stroke 
gyakoriságának területi különbségeihez legjobban igazodó – változat, amelyet az 5. ábra 
mutat. Ebben 4 régióközpont – Budapest, Szeged, Pécs és Győr – mellett 3 másik 
megyeszékhely: Zalaegerszeg, Nyíregyháza és Eger szerepel. Ráadásul – mint azt a 3. 
táblázat megfelelő sorai mutatják – Budapestet követően épp közülük kettőnek (Egernek és 
Nyíregyházának) lenne a legnagyobb ellátási súlya (14, illetve 12,6%). 
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3. táblázat. Három centrum-konfiguráció adatai 7 db stroke-centrum kijelölése esetén 
A 7 régióközpont a stroke-

centrum
Részesedés a vár-
ható esetszámból Idő-kategória Részesedés a vár-

ható esetszámból
Budapest 33.3% 40 perc alatti eljutás 32.3%
Debrecen 12.0% 40-59 perc közötti eljutás 13.6%
Miskolc 11.7% 60-89 perc közötti eljutás 24.2%
Győr 11.6% 90-119 perc közötti eljutás 21.0%
Pécs 11.3% 2 óránál hosszabb eljutás 8.9%
Szeged 11.3% ÖSSZES 100.0%
Székesfehérvár 8.9% Átlagos eljutási idő 66.2 perc                
ÖSSZES 100.0%

Székesfehérvár helyett 
Veszprém

Részesedés a vár-
ható esetszámból Idő-kategória Részesedés a vár-

ható esetszámból
Budapest 34.9% 40 perc alatti eljutás 32.7%
Veszprém 12.1% 40-59 perc közötti eljutás 12.7%
Debrecen 12.0% 60-89 perc közötti eljutás 25.6%
Miskolc 11.7% 90-119 perc közötti eljutás 22.0%
Szeged 11.4% 2 óránál hosszabb eljutás 7.0%
Pécs 10.0% ÖSSZES 100.0%
Győr 7.9% Átlagos eljutási idő 64.8 perc                
ÖSSZES 100.0%

Az optimális megoldás 7 
stroke-centrum esetén

Részesedés a vár-
ható esetszámból Idő-kategória Részesedés a vár-

ható esetszámból
Budapest 32.7% 40 perc alatti eljutás 29.7%
Eger 14.0% 40-59 perc közötti eljutás 15.2%
Nyíregyháza 12.6% 60-89 perc közötti eljutás 33.9%
Szeged 12.4% 90-119 perc közötti eljutás 17.5%
Pécs 10.0% 2 óránál hosszabb eljutás 3.7%
Zalaegerszeg 9.7% ÖSSZES 100.0%
Győr 8.5% Átlagos eljutási idő 61.5 perc                
ÖSSZES 100.0%

 

5. ábra 

90-119 perc

120 perc vagy több

(60 km/h mentő-sebességgel)

40 perc alatt

40-59 perc

60-89 perc

Teljes eljutási idő

DebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecenDebrecen

NyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyházaNyíregyháza

SzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzegedSzeged

EgerEgerEgerEgerEgerEgerEgerEgerEger

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

(átlagos eljutási idő 61.5 perc, 90 perc fölött az esetek 21,2%-a)

PécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécsPécs

A legoptimálisabb 7 stroke-központ és ellátási körzeteik

© Bács-Nyír Bt. 2005

GyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőrGyőr

ZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszegZalaegerszeg
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A továbbfejlesztés lehetőségei 
 

A jelenlegi adottságok figyelembe vételével számított eljutási idők természetesen a 
körülmények változásával módosulhatnak. Az általunk használt eljárás (és programok) 
segítségével ugyanakkor a változások akár „naprakész” nyomon követésére és az ellátási 
körzetek rendszerének ennek alapján történő módosítására is lehetőség volna.  

A bemutatott módszer és eszköztár ugyanakkor nemcsak a stroke-centrumok, hanem 
az egészségügyi ellátórendszer – kitüntetetten a sürgősségi ellátás –, sőt – megfelelő 
súlytényezőket használva, illetve más-más elérésiidő-korlátokat alkalmazva – tulajdonképpen 
valamennyi, adminisztratív ellátási körzethatárokat igénylő közszolgáltatás területi 
rendszerének tervezéséhez, optimalizálásához is hozzájárulhat, lehetőséget adva a sajátos 
szakmai, finanszírozási, illetve szakmapolitikai szempontok figyelembevételére is. 
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