
Részlet az Országos Közegészségi Tanács törvényjavaslatából (1874)1 
 
 

Elsı fejezet 
Általános határozatok 

 

1. §. A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. 
 
2. §. Mind az, mi az emberi és állati közegészség fenntartására, javítására és a megromlottnak 

helyreállítására szolgál, hatósági intézkedéstárgyát képezi. 
 
3. §. Kisajátítások közegészségügyi tekintetekbıl a belügyminister engedélye folytán az egész 

ország területén alkalmazhatók. 
Az e körül követendı eljárást külön kisajátítási: törvény szabályozza. 
 

4. §. A ministerium felhatalmaztatik és utasíttatik a szükséges rendeleteket és utasításokat a 
jelen törvény alapján kiadni és életbe léptetni. 

 
5. §. Jelen törvénynek, úgy az ennek alapján kibocsátandó rendeleteknek vagy 

szabályzatoknak áthágása, a mennyiben büntettet nem foglal magában, rendıri kihágás 
gyanánt tekintendı és az ezekre fennálló határozatok szerint büntetendı, ha pedig ezek 
alkalmazhatók nem volnának, a jelen törvénynek tettel vagy mulasztással megszegıi 
ötszáz forintig terjedhetı pénzbírsággal, vagyontalanság esetében négy havi idıre 
terjedhetı fogsággal fenyítendık. 

 

                                                 
1
 Forrás: Az Országos közegészségügyi tanács törvényjavaslata a közegészségügy rendezésérıl. = 

Közegészségügy és törvényszéki orvostan, 1874. No. 1. [1]–16. has. (Részlet: [1.] has.) – A belügyérségtıl 

az országos közegészségügyi tanácshoz küldött közegészségügyi törvényjavaslatot lapunk m. é. folyamában 

egész terjedelemben közöltük, jelenleg pedig adjuk az országos közegészségügyi tanács teljes ülésében 

megállapított törvényjavaslatot. 

1874-ben a Tanácsnak ez volt a hivatalos neve: Országos Közegészségi Tanács, az ’Orvosi Hetilap’ melléklete 

viszont közegészségügyi tanácsnak kereszteli el, ami azért is problematikus, mert a közlemény végén Csatáry 

(Grósz) Lajos saját magát is „a közegészségi tanács rendes tagja és jegyzıje”-ként tünteti fel. 



Második fejezet 
Különös óvrendszabályok a közegészség megırzésére 

 

6. §. Mind annak eltávolítása, mi a légkört, talajt és vizet tisztátlanná teheti, hatósági kényszer 
útján is eszközölhetı. 

 
7. §. Közegészségileg veszélyes lakhelyeknek azonnal kiürítése és a tulajdonos által 

megfelelı átalakítása, hatóságilag elrendelhetı. 
 
8. §. Lakházak építésénél a közegészségi feltételek a fennálló szabályok és törvények 

értelmében figyelembe veendık. 
Újonnan épült vagy átalakított lakhelyiségek benépesedése csak is kielégítı 
egészségrendıri szemle után engedélyezhetı. 
Jelen törvény életbe lépte elıtt fennállott lakhelyek, épületek vagy ezek függelékei, ha 
egészségügyi tekintetben kifogás alá esnek, átalakítandók vagy eltávolítandók. 

 
9. §. Romlott, hamisított valamint ártalmas anyagokkal kevert tápszereknek és italoknak úgy 

mint ártalmas edényeknek készítene, árulása és használata tilos. 
 
10. §. Egészséget veszélyeztetı minden anyagok, szerek és készítmények úgyszintén mind 

azok, melyeknek tartására az illetı nincs feljogosítva, a hatóság által elkoboztatnak. 
 
11. §. A hatóság ırködik a különféle iparágak, gyárüzletek és foglalkozásokból a 

közegészségre vagy egyesekre háromolható káros és veszélyes befolyások lehetı 
elhárítása és megakadályozása felett, és az e részben megkívántató óvintézkedéseket, a 
mennyiben ezek az 1872. évi ipartörvény 8 és következı §§-ban nem foglaltatnának, 
megteszi. (…) 

 


