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Az Országos Közegészségi Tanács mőködésének második esztendejében, 1869. július 22-én 
tartott ülésén 
 

„…át lévén hatva azon meggyızıdéstıl, miszerint a magyar állam 

közegészségügyének végleges és hatályos elintézésére a törvényhozás közremőködése 

szükséges, elhatározta, miszerint közegészségi törvényjavaslatot fog kidolgozni”.
2
 

 
A törvényjavaslat kidolgozására 1870 elején került sor. A Képviselıház 1870. február 

10-én tartott 117. ülésén Patrubány Gergely országgyőlési képviselı, a közegészségi tanács 
tagja indítványozta:3 
 

„Hogy a belügyminiszter utasíttassék. – Miszerint az országos közegészségi tanács 

által mihamarabb dolgoztasson ki tervezetet aziránt: hogy miként legyenek 

országszerte az Angol helyi egészségügyi hatóság (local board of health) mintájára 

egészségügyi bizottságok felállítandók…” 

 
A tanács a belügyminiszter felhívására 1870. május 5-re elkészítette az „államorvosi 

közegek országos szervezésérıl” szóló törvényjavaslat-tervezetet, amely a képviselıházi 
határozaton túlmenıen felölelte a rendezésre váró valamennyi fontos egészségügyi kérdést. A 
tervezethez a tanács részletes indokolást is készített. 

A kérdés újólag csak akkor került napirendre, amikor a Képviselıház 83. ülésén, 1872. 
február 6-án a Bittó képviselı elnökletével mőködı pénzügyi bizottság a betegápolási 
költségek megszavazásakor indítványozta: a belügyminisztert fel kell hívni, hogy a 
közegészségügy rendezésére vonatkozó törvényjavaslatot még a Képviselıház akkori 
ülésszakában terjessze az országgyőlés elé. A határozat végrehajtásaként Hollán Adolf 
országorvos és Grósz Lipót belügyminisztériumi osztálytanácsos – a tanács korábbi 
tervezetének a felhasználásával – elkészítette az újabb törvényjavaslatot, amelyet a 
belügyminiszter megvitatásra, bírálatra és módosításra megküldött a tanácsnak (1873. október 
5.). 

A rendezésre a mind sürgetıbbé váló követeléseken kívül az adta meg az elhatározó 
lökést, hogy az újra és újra fellépı járványok (kolera, himlı stb.) az ország lakosságában 
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jelentékeny pusztítást végeztek. A szinte állandósult keleti marhavész pedig olyan gazdasági 
károkat okozott, amelyek az amúgy is nagyon gyenge lábon álló államháztartás, nemkülönben 
a földbirtokosok anyagi alapjainak és az ország egész gazdasági életének az egyensúlyát a 
felborulással fenyegették. Tehát mélyen az uralkodó osztályok húsába vágtak. 

A törvényjavaslat-tervezetet megküldték a többi minisztériumnak, a 
törvényhatóságoknak, továbbá az orvosegyesületnek, az orvosi körnek, a magyar orvosok és 
természetvizsgálók központi választmányának és a magyar orvos-gyógyszerész 
egyesületeknek. 

Azok megvitatás után észrevételeiket megtették. Majd a tanács a tervezetet 14 bizottsági 
és 7 teljes ülésen megtárgyalta és a módosított törvényjavaslatot indokolásával (az indokolást 
Kovács Sebestény Endre, Rupp N. János, Korányi Frigyes, Lumniczer Sándor, Markusovszky 
Lajos és Patrubány Gergely készítette) megküldte a belügyminiszternek (1873. november 
18.). Kísérı levelében megjegyezte:4 
 

„…ez alkalommal nem mulaszthatjuk el az ország lakóinak érdekében azon 

óhajtásunknak kifejezést adni, hogy a javaslat mielıbb tárgyaltatván törvénnyé 

váljék…” 

 
A tanács által átdolgozott és 1873. november 18-án elfogadott „törvényjavaslat a 

közegészségügy rendezésérıl” két részben, négy fejezetben és száznegyvennyolc szakaszban 
kitér valamennyi, a közegészségügy országos rendezésében számottevı elvi kérdés 
rögzítésére és mind tartalmilag, mind formájában, nemkülönben indokolásában is 
mintaszerőnek mondható. 

Háromnegyed esztendı elteltével, mivel addig megint semmi sem történt, 1874. 
augusztus 1-jén Lázár Ádám képviselı interpellációt intézett a belügyminiszterhez. 

Majdnem újabb esztendı telt el. 1875. június 22-én a belügyminiszter kérte a 
közegészségi tanácsot, hogy a törvényjavaslat szőkebb körő megvitatására néhány tagját 
jelölje ki. A tanács képviseletében Kovács Sebestény Endre elnökön kívül Korányi Frigyes és 
Markusovszky Lajos vett részt az 1875. augusztus 3-án Tisza Kálmán miniszterelnök és 
belügyminiszter elnökletével megtartott zártkörő értekezleten. 

1875. augusztus 7-én a belügyminiszter a törvényjavaslat indokolását elküldte a 
miniszterelnöknek és a társminisztériumoknak. 
 

Így alakult ki a „törvényjavaslat a közegészségügy rendezésérıl”, amelyet Tisza 
Kálmán 1875. augusztus 14-én kiadott és Ferenc Józsefnek megküldött. 

Az uralkodó a hozzáküldött törvényjavaslatra a következıket írta:5 
 

„Magyar belügyminiszteremet felhatalmazom, hogy a közegészségügy rendezésérıl 

szóló mellékelt törvényjavaslatot az országgyőlés elé terjeszthesse. Kelt Budapesten, 

1875. évi augusztus hó 31-én Ferencz József.” 
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Ez a törvényjavaslat került az országgyőlés elé, amely azt jelentéktelen szövegezésbeli 
módosítással elfogadta és a közegészségügy rendezésérıl szóló 1876. XIV. tc.-ként kihirdette. 

A közegészségügy országos rendezésére kidolgozott tervezetek jelentıs alkotásai voltak 
a tanácsnak. Az alapelveket már a Balassa, Korányi, Lumniczer és Markusovszky-féle 
tervezetben megtaláljuk. A kellı formát és tartalmat azonban azokban a törvényjavaslat-
tervezetekben és ezek nagyszerő indokolásaiban leljük fel, amelyeket a tanács 1870-ben és 
1873-ban dolgozott ki. 

A tervezetek alapelveiben iránymutatóak és a külföld számára is mintául szolgálók 
voltak. Mivel azonban eddig nem voltak elıttünk ismertek, helyesnek véljük, ha elvi 
állásfoglalásaiból a jelentısebbeket megemlítjük. 

Az elsı, 1870-ben kidolgozott törvényjavaslat-tervezet indokolásának elején kiemelte a 
tanács, hogy 
 

„…legelıbb is az egészségügy központi kormányzatának, a törvényhatósági és helyi 

egészségügyi bizottmányoknak, a közegészségi és orvostörvényszéki személyzetnek úgy 

mint a magánorvosi gyakorlatnak törvény által való szervezését látja szükségesnek, 

éspedig azért, mert ezek nagy részének tekintetbe vétele a küszöbön álló megyei és 

községi szervezésnél elkerülhetetlennek mutatkozik.” 

 
A községi orvosi intézmény megszervezésével, nemcsak azt kívánta a tanács elérni, 

hogy az ország lakossága – a szegények díjtalanul – a falvakban is orvosi segélyben 
részesüljön, hanem azt is, hogy a közegészségügyi feladatok jobb elvégzése is biztosított 
legyen, s 
 

„…ezen intézmény által terjesztetni fog a közmővelıdés, akadályoztatni fog a nép 

egészségét és életét veszélyeztetı kuruzslás és a községi orvos hivatását kellıleg 

felfogva, a népnek nemcsak orvosi tanácsadója, de egyszersmind a polgárosodás egyik 

hirdetıje lesz…” 

 
Nagy jelentıségő volt az az elvi állásfoglalás is, hogy 
 

„…az államnak kötelessége leend gondoskodni arról, hogy ott, hol a nép szegény, ezen 

orvosok az állam által díjaztassanak.” 

 
A túlnyomórészt szegény falusi lakosság egészségügyi ellátásának színvonalemelését 

szolgálta a községek szülésznıkkel való ellátásának az elıtérbe állítása. Annak 
hangsúlyozása, hogy az ún. parasztbábák nagyon káros kontárkodásainak a megszüntetésében 
milyen nagy a jelentısége az ország különbözı vidékein bábaképzık és bábaiskolák 
létesítésének és az ezekben képzett bábák községi szülésznıkként való alkalmazásának. 
Kiterjedt a tanács figyelme arra is, hogy a szakszerő gyógyítás csak egyik fontos része a 
lakosság korszerő egészségügyi ellátásának. A másik, nem kevésbé jelentıs alapelv a 
prevenció elvének, a népbetegségek megelızésének a gyakorlatban történı megvalósítása. 
Ennek a célnak az elérését szolgálta az államorvosi (tisztiorvosi) szolgálat, képzés és 



képesítés megszervezése, mert az államorvos teendıi lényegesen különböznek azoktól, 
amelyekkel a gyakorló orvos foglalkozik. 
 

„Míg ez utóbbi minden igyekezetét a már meglévı betegség orvoslására és 

gyógyítására fordítja, az államorvos folytonosan abban mőködik, hogy a népkórokat 

elıidézı okok elhárítassanak, az egyetemes közegészségügyi állapot javíttassék s az 

orvosrendıri szabályok a közjó érdekében megtartassanak.” 

 
Hangsúlyozta a tanács azt is, hogy mind az állam-, mind a községi orvosok csak akkor 

tudják feladataikat megfelelıen ellátni, ha nem teszik megélhetésüket újabb és újabb 
választásokkal bizonytalanná. 

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi közszolgálat irányítása, akárcsak az 
orvostörvényszéki ügyekben az igazság kiderítése teljes embert kíván, javasolta a tanács a 
közegészségügyi és orvostörvényszéki feladatok kettéválasztását. 

A kórházi betegellátás színvonalának emeléséhez és megfelelı szint eléréséhez 
feltétlenül szükségesnek jelölte meg a „…betegek számához és a betegségek 
különnemőségéhez arányított…” kellı számú orvos alkalmazását. 

De kiterjedt a tanács figyelme a magánorvosi gyakorlat és a gyógyszerészeti ügy 
szabályozására is. Elıbbivel kapcsolatban kiemelte, hogy 
 

„…a magán gyakorló orvost saját akarata ellenére gyakorlatra kényszeríteni nem 

lehet, mert ez ellenkezik a polgári szabadság eszméjével, de felesleges is azért, mert a 

magán gyakorló orvos úgy saját érdeke, mint emberbaráti iránya által vezéreltetvén a 

méltányos felhívásnak mindenkor engedni fog…” 

 
Szükségesnek tartotta a szabad letelepedési jog és a különféle gyógymódok alkalmazásában a 
teljes szabadság biztosítását, ugyanakkor azonban a mőhibákra a felelısség elvének a 
kimondását. 

A gyógyszerészeti ügy rendezésében az volt a vezérlı elv, hogy a „gyógyszerészet 
tudományos szakismeretet feltételezvén, az egyszerő üzletek közé nem soroztathatik”. 

 
A járványok elhárításában rendkívül fontosnak jelölte meg, hogy a járványintézkedések 

egyenesen a központ, tehát a belügyminiszter felügyelete alá tartozzanak és a járvány 
leküzdésébıl eredı költségek ne kizárólag a községeket terheljék. 
 

„Azon költségeket ugyanis, amelyek a járvány terjedése gátolásából erednek és így 

nemcsak a járványtól meglepett községeknek, hanem az egész államnak javára 

szolgálnak, méltányosan az utóbbi által véljük megtérítendınek.” 

 
A himlıjárványok megszüntetésében nagy jelentıségő volt az a javaslat, hogy 

 
„…ha a himlıoltás állami intézkedés gyanánt törvénybe iktattatik, úgy ennek 

okvetlenül kötelezınek kell lenni.” 



 
Számottevı volt a felismerés: ahhoz, hogy a közegészségügyi tevékenység mind 

eredményesebb legyen, nemcsak a szakszolgálat jó munkájára van szükség, hanem az 
egészségügyi feladatok végrehajtásában a társadalomnak a segítségére, a bekapcsolódására is. 
Ezért tartotta fontosnak a tanács a nem kizárólag szakférfiakból álló törvényhatósági és 
községi bizottmányok szervezését, amelyek 
 

„…a tudomány és a helyi viszonyok követelményeknek a közvetítését eszközlik, amely 

által a közegészségi tudomány elvei a nagyközönségbe átszivárogván az egészségügyi 

intézmények iránti érdekeltség növekedni s a nép minden rétegeiben létre fog jönni 

azon szolgálatkészség, amely egyedül a tárgy közérdekében elismerésébıl és 

megértésébıl származik.” 

 
A tanács azonban nemcsak az egészségügyi szolgálat alapjainak a lerakását és 

tartópilléreinek a megteremtését tartotta szem elıtt. Világosan látta a felsı irányítás és 
összefogás jelentıségét is. 

Ezért tartotta szükségesnek és javasolta: a Belügyminisztériumban külön egészségügyi 
osztálynak a megszervezését, továbbá az országos közegészségi tanácsnak, „…mint olyan 
intézménynek, amelynek célszerősége már gyakorolhatólag is bebizonyult, a törvénybe való 
felvételé”-t, „…ugyanis ezen intézmény által minden idıre biztosíttatik az állam kormányzata 
arról, hogy az egészségügy vezényletében minden szakmára nézve jártas és jeles egyéniség 
által támogattatik.”6 

A tanács nagy elırelépést jelentı elvi javaslatai azonban a hazai áldatlan társadalmi, 
gazdasági és kulturális viszonyok miatt – az 1876. XIV. tc. kihirdetése ellenére – a 
végrehajtásban nemcsak erısen beszőkültek, hanem jórészt zsákutcába is kerültek. 
 

Még az sem teljesedhetett és teljesedett be, amire a belügyminiszter a saját 
indokolásában a következı ígéretet tette:7 
 

„E törvényjavaslat egyes határozatainak megállapításánál nem az lebegett szem elıtt, 

hogy közegészségi tekintetben mi az absolut legjobb, hanem, hogy a czélszerőnek és 

üdvösnek mutatkozó módok közül azok alkalmaztassanak, melyek jelen viszonyaink 

között keresztül is vihetık!”
8
 

 
Knöpfler Vilmos a magyar orvosok és természetvizsgálók Elıpatakon 1875. augusztus 

30-tól szeptember 5-ig rendezett nagygyőlésének elnöki megnyitójában – a többi között – a 
következıket mondta: 
 

„Szabad legyen a kormány erélyességétıl reménylenünk, miszerint nem fog megint 

olyan törvény létesülni, mely talán csak mint egyoldalú, az annyira zilált hazai 
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közegészségi állapotainkon segíteni nem tudó írott malaszt törvénytárainkat 

szaporítandja, hanem hogy egy minden oldalú, kikerekített, hazánk összes 

közegészségi kívánalmainak megfelelı életbevágó, practicus és erıs közegészségügyi 

törvény létesíteni fog.” 

 
Ezekkel kapcsolatban állapította meg Chyzer Kornél ’A magyar orvosok és 

természetvizsgálók vándorgyüléseinek története’ címő munkájában:9 Knöpfler 
 

„…szomorú elıérzete nem csalódott, mert a mi közegészségügyi törvényünk, melynek 

német és franczia nyelvre való fordításával port szeretünk hinteni a mővelt nyugat 

szemébe, csak írott malaszt, melyet még dédunokáink, bármennyire is fejlıdjenek 

szellemileg és anyagilag, nem lesznek képesek foganatosítani!” 
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