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KISS KATALIN 

A kegyes halál megítélése Magyarországon 

 

Összefoglalás  A magyar lakosság 39 százaléka csak a passzív kegyes halált tudja elfogadni, 

míg a felnőtt társadalom 27 százaléka az aktív eutanáziát is támogatná – derül ki a Szinapszis 

Kft. legújabb, a WEBBeteg.hu egészségportál kérésére készített felméréséből. A tanulmányban 

a felmérés részletesebb változatát közöljük. 

 

 

The opinions on euthanasia in Hungary 

 

Abstract  39% of the Hungarian population could only accept the passive form of 

euthanasia, meanwhile 27% of the adult society would support active euthanasia as well – 

stands in the newest survey of Szinapszis Ltd. which was made after a request from 

WEBBeteg.hu, a health-themed website. In this study, we present a more detailed version of 

this survey. 

 

 

A mintáról 

A Szinapszis Kft. rendszeresen méri a magyar lakosság egészségtudatosságát, egészségügyi 

témákban való jártasságát. A legfrissebb, 2009 februárjában készített felmérés egy rövid 

kérdés erejéig a kegyes halál megítélését, elfogadottságát is megvizsgálta. 

A felmérés módszertana telefonos kérdőíves kutatás volt, a vizsgálatba 1000 főt vontak 

be. A minta életkor, nem és regionális, településtípus szerinti eloszlásában a KSH szerinti 

országos eloszlásokat követte, vagyis jól reprezentálja a felnőtt magyar lakosságot. Nemek 

tekintetében valamivel több nő került a mintába (54 százalék), míg életkor alapján vegyes volt 

az összetétel. 

Egyéb demográfiai jellemzők tekintetében megállapítható, hogy a megkérdezettek 

többsége alkalmazotti beosztásban dolgozik (közel 30 százalék) illetve nyugdíjas (34 

százalék), döntő többségük (42 százalék) havi nettó jövedelme 50-90 ezer forint. A 

válaszadók kétharmada középfokú végzettségű, és közel 20-20 százalék az alap- illetve 

felsőfokú végzetséggel rendelkezők aránya. 
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A megkérdeztettek mintegy 40 százaléka szenved valamilyen krónikus betegségben, 

többségük magas vérnyomásban, illetve egyéb szív- és érrendszeri betegségben. A betegek 

aránya az életkor emelkedésével nő, idősebb korban 60 százaléknál is magasabb. 

A felmérés kitért többek között arra is, milyen a hazai lakosok érdeklődési szintje az 

egészségügyi témák iránt. E tekintetben elmondható, hogy a lakosság alapvetően érdeklődő: 

43 százalékuk különösebben nem keres ilyen típusú adatokat, de meghallgatja azokat, míg 41 

százalékuk van, hogy utána néz ilyeneknek. Az információk iránt proaktívan rendszeresen 

érdeklődők aránya 12 százalék. 

A többség támogatja az eutanáziát 

A kegyes véget minden körülmények közt elutasítók aránya a teljes lakosság tekintetében 13 

százalék. 39 százalékuk csak a passzív eutanáziával ért egyet, míg 27 százalékuk az aktív 

eutanáziát is támogatja. 

Nemek tekintetében hölgyek körében valamivel magasabb az elutasítók aránya (15 

százalék), mint férfiak esetében (11 százalék). 

 

 

 

Az elutasítók nagyobb arányban vannak az idősebbek közt, az 55 év felettiek körében ugyanis 

az eutanázia teljes elutasítása eléri a 19 százalékot. Az idősek konzervatív véleményével 

szemben megállapítható, hogy a fiatalabb korosztály körében a legmagasabb az aktív 

eutanáziát is elfogadók aránya. A 26-35 év közöttiek 35 százaléka, míg a 36-45 éves 

korosztály 32 százaléka mondana igent az aktív eutanáziára is. 
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A válaszok megoszlásának tekintetében régiók szerinti szignifikáns különbség nem 

tapasztalható, mindössze két kiugró értékkel szembesülhetünk. Országosan az észak-

magyarországiak körében a legmagasabb az eutanázia minden formáját elutasítók aránya (19 

százalék), a válaszadást pedig a legtöbben a nyugat-dunántúliak közül tagadták meg.  

 

A budapestiek támogatnák legnagyobb arányban az aktív eutanáziát 

A lakóhely és a válaszok kapcsolatát vizsgálva a legszembetűnőbb összefüggés az, hogy a 

budapestiek 42 százaléka támogatná az aktív eutanáziát is. (Az aktív eutanáziát támogatók 

országos aránya mindössze 27 százalék.) 

Megállapítható, hogy az eutanázia minden formájának elutasítása a megyeszékhelyen és 

Budapesten élők között alacsonyabb, mint az országos átlag, mindössze 8 százalékuk nem ért 

egyet a kegyes halál intézményével. Ezzel szemben a községben élők körében magasabb az 

eutanázia teljes elutasítása, a kistelepülésen élők 19 százaléka nem tudja semmilyen 

körülmények között elfogadni az eutanáziát. 

 

Végzettség és érdeklődési kör 

Ahogyan az ábrán is látható, a végzettség emelkedésével nő azoknak az aránya, akik 

valamilyen formában egyetértenek az eutanáziával. 
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A végzettséghez hasonlóan az egészségügyi témák iránti érdeklődés is kapcsolatot mutat a 

kérdéssel. Az aktívan érdeklődők körében 46 százalékos a passzív eutanázia elfogadása. Ezzel 

szemben, akiket egyáltalán nem érdekelnek az egészségügy hírei, azok körében a 

legmagasabb az eutanázia teljes elutasítottságának aránya (21 százalék). A kérdés 

megítélésében azonban nincs különbség abban a tekintetben, hogy valaki krónikus 

betegségben szenved-e vagy egészséges. 
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