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Az Országos Közegészségi Tanács mőködése 1876-os törvénybeiktatásától 

kezdıdıen
1 

 
 
A törvény idevonatkozó rendelkezései a következıket tartalmazták: 

 

„III. Fejezet. Központ. 169. §. 
 
A közegészségi ügyek tudományos tárgyalása czéljából egy véleményezı s indítványozó 
testület állíttatik fel, melyben minden, ez irányban jelentékeny szakma képviselve legyen. 

E testület czíme: Országos Közegészségi Tanács. 
E testület tagjai nem tisztviselık, a közegészségi ügyekre nézve csak véleményt adnak, 

de közigazgatási ügyek elintézésére, s végrehajtására hivatva nincsenek. 
A minister közegészségi ügyekben egyéb szakértı és tudományos testületeket is 

meghallgathat. 
 

170. §. Az Országos Közegészségi Tanács feladata: 
1. Véleményezés a kormány által hozzá intézett tárgyakban; 
2. a közegészség emelésére, fertızı, átörökölhetı és járványos kórok meggátlására s 

áltatán az orvosi, állatgyógyászati, gyógyszerészeti, fürdészeti s orvostörvényszéki ügy 
javítására, illetıleg rendezésére vonatkozó rendszabályok indítványozása; 

3. felülvéleményezés a hozzáutasított orvostörvényszéki esetekben; 
4. véleményezés orvosi mőhibák felett; 
5. véleményezés a kormány által állami közgyógyintézeteknél alkalmazandó orvosi 

személyek iránt; 
6. gyógyszerkönyv és árszabálytervezetének szerkesztése. 

 

171. §. Az Országos Közegészségi Tanács e törvény életbeléptetése után következıképp 
szerveztetik. 
Az Országos Közegészségi Tanácsot képezik: 
egy elnök 
egy másodelnök 
egy jegyzı és 
tizenkét rendes tag, további rendkívüli tagok határozatlan számban. 
Az egyes ministeriumok egészségügyi elıadói a tanácskozásban mint rendes tagok 
vesznek részt. 
Jegyzıt az Országos Közegészségi Tanács maga választ. 
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Az Országos Közegészségi Tanács kebelén kívül álló szakértık tárgyalásra szintén 
felkérethetnek, és a minister beleegyezésével külön munkálatok kidolgozásával is 
meghízathatnak. 
Az Országos Közegészségi Tanács elnökét a tagok által történt hármas kijelölés alapján 
a belügyminister ellenjegyzése mellett İfelsége – a tanács. másodelnökét és tagjait a 
belügyminister nevezi ki. 

 
172. §. Az elnökök és jegyzı mőködése hat évig tart. Ezen idı leteltével újra kinevezhetık, 

illetıleg megválaszthatók. 
A többi 12 rendes tag egyharmad része minden három év leteltével sorsolás útján kilép; 
a kilépık újra kinevezhetık. 

 
173. §. A tanács költségei a kormány javaslatára az állami költségvetés megállapítása 

alkalmával határoztatnak meg. 
 
174. §. Az Országos Közegészségi Tanács a belügyminister alatt áll s közvetlen ezzel, 

állategészségi és szabadalmi ügyekben a kereskedelmi ministerrel, orvos-törvényszéki 
felülvélemények, valamint az orvosi mőhibák véleményezése tárgyában pedig az illetı 
kir. bíróságokkal érintkezik. 
Az ügymenetet és a tanácskozás rendjét a tanács maga határozza meg s a 
belügyministerhez felterjeszti.” 

 

A törvény hatálybalépésével új tanácsi ügyrendet kellett kidolgozni. Az ügyrend 
elkészítésére kiküldött bizottságnak az elnöke: Rupp N. János, tagjai pedig: Korányi Frigyes, 
Kovács József, Hirschler Ignác és Csatáry (Grósz) Lajos voltak. 

Az új ügyrend elkészítése és jóváhagyása rövidesen meg is történt. 
Az 1882. július 8-án kelt belügyminiszteri rendelet kiadásától kezdıdıleg a Tanács 

rendes tagjait mőködésük idején az „egészségügyi tanácsos” cím illette meg. 
1890-ben felmentették a Tanácsot az igazságügyi felülvélemények adásának 

kötelezettsége alól. Az 1890. XI. tc. alapján megszervezték az Országos Közegészségi 
Tanácstól független Igazságügyi Orvosi Tanácsot. Ezzel a Tanácsnak régi kívánsága teljesült, 
mert az igazságügyi orvosi felülvélemények nagy terhet jelentettek a Tanácsnak. 1870–1889-
ig 1956 esetben kellett felülvéleményt készítenie. Az Igazságügyi Orvosi Tanács 
megszervezése hosszas küzdelem végére tett pontot. 

Ezzel a számottevı szervezeti változással lehetıvé vált, hogy a Tanács minden erejét a 
tényleges tanácsi feladatok ellátására fordíthassa. Az új szervezeti forma újabb, sorrendben a 
harmadik ügyrend kidolgozását tette szükségessé. 

1882. november 30-án a Tanács kérte a belügyminisztertıl „…hogy az országos 
közegészségi Tanács mőködése az 1875. év elıtt érvényben volt módon díjaztassék…”. De 
csak kilenc évvel késıbb, 1891-ben kapott a belügyminisztertıl választ, hogy a rendes tagok 
újból tiszteletdíjban, a rendkívüli tagok pedig abban az esetben, ha elıadóként szerepelnek, 10 
forint jelenléti díjban részesülnek. 



1893. december 22-én a belügyminiszter kifejezte a Tanácsnak 25. éves jubileuma 
alkalmából jókívánságait. A Tanács rövid idı múlva válaszolt. A többi között a következıket 
írta: 

 

„…Eljárásainkat mint eddig, úgy ezentúl is, önzéstelen hazaszeretet és az ország 
jólétére annyira fontos közegészségügynek emelése fogja vezérelni. Mint 
Nagyméltóságodnak szaktanácsa, valamint eddig nem késtünk, úgy ezen túl sem 
késendünk, szakszerő tanáccsal szolgálni, a midın azt tılünk kívánni méltóztatik; de 
gyakorolni fogjuk indítványozási és kezdeményezési jogainkat is, valahányszor azt a 
közegészségügy érdekében szükségesnek tartandjuk… 
Kelt Budapesten az országos közegészségi Tanácsnak 1894. év január 11-én tartott 
ülésében. 

Dr. Csatáry Lajos Egészségügyi Tanácsos a tanács jegyzıje; 
dr. Korányi Frigyes az országos közegészségi tanács elnöke.” 

 

Ha a Tanács elsı negyedszázados mőködését vizsgáljuk, feltőnik, hogy munkája a 
különbözı feladatok között nagyon aránytalanul oszlott meg. 

A munka dandárját a járványok megelızése és leküzdése tette ki. A következı fertızı 
betegségek megelızésére és gyógyítására készítettek ismételten is tervezeteket: kolera, 
diftéria, himlı, veszettség, pestis, trachoma, nemibetegségek, újszülötti kötıhártyalob, 
kiütéses tífusz, agygerinchártya-lob, sugárgomba. A tuberkulózis elleni védekezésrıl azonban 
alig esett szó. 

A fertızı betegségek elleni eredményes küzdelemhez szükség volt korszerő 
fertıtlenítési eljárások kidolgozására is. A Tanács ezekkel részben adott esetek kapcsán, 
részben átfogóan szintén foglalkozott. 

A járványos betegségek elleni eredményes védekezést gátolta az, hogy a Tanácsnak 
pontos statisztikai adatok nem állottak a rendelkezésére. Ezért javasolta az állandó 
járványbizottság megszervezését: 

 

„…hogy az ország lakosságát a szabályos viszonyokon felül érvényes járványos 
betegségeket korlátozni szakszerő tanácsai által törekedjék … az Országos 
Közegészségi Tanácsot csak az illetné meg – írta egyik jelentésében –, hogy a neki 
készen szolgáltatott adatok alapján tudományos véleményét a kormányzatnak 
foganatosítás végett rendelkezésére bocsássa … ilyen határok között azonban a 
közegészségi szolgálat mai kifejlıdése mellett maradni nem lehet, hanem szükséges, 
hogy addig, míg a központi közegészségi szolgálatban erre alkalmas szervezet létrejön, 
a kormányzatra háramlandó munkának nagy részét maga a tanács végezze el…” 

 
Elég sokat foglalkozott a Tanács egyes közegészségügyi feladatokat érintı tervezetek és 

javaslatok kidolgozásával is. Az egészségügyi közszolgálat jobb megszervezése, valamint a 
tisztiorvos-képzés is napirendre került. 



A Tanácsnak egyes, fontosabb közegészségügyi feladatokkal foglalkozó munkásságából 
a következık emelhetık ki: a „központi közegészségi észlelde” és a Pesti Egyetemen a 
hygiéné tanszék megszervezése, az élelmezés-egészségügy, az ivóvízellátás, az italok 
ellenırzése, Szeged város újjáépítésének a terve. 

A betegellátás megszervezésének is számos, jelentıs témája foglalkoztatta a Tanácsot, 
pl. a kórházak, a gyógyintézetek, az elmebeteg-ellátás, az orvosi gyakorlat és közszolgálat, a 
gyógyszerészet, a gyógyszerek forgalomba hozatala, a szülésznıi gyakorlat, a fogászati 
gyakorlat, a fogtechnikus-ügy, a baleseti segélynyújtás. 

Sokat foglalkoztatta a Tanácsot a közegészségügy országos rendezése. Az idevonatkozó 
törvényjavaslat-tervezetek és indokolások elkészítése. Az Igazságügyi Orvosi Tanács, a 
törvényszéki orvosképzés és képesítés megszervezésének az elıkészítése. 

Alig foglalkoztak az ipari-, a munka-, a gyermek-, az iskola-, a vasúti és a hajózási 
egészségüggyel. Nem sok jutott a munkások gyógyító szolgálatának (betegsegélyzı pénztárak 
egészségügyi szolgálata) megszervezésére és a kuruzslás elleni küzdelemre sem. 

A Tanács elsı negyedszázados mőködésére az volt a jellemzı, hogy az általa készített 
tervezetek és javaslatok tudományosan megalapozottak, a gyakorlati élet követelményeit 
figyelembevevık voltak és mindenkor elismerésreméltó, nagy körültekintéssel kialakított 
állásfoglalásokat tükröztek. 

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

Bizonyos eredmények mégis születtek. Hosszas huzavona után kihirdették az 1876. évi 
XIV. törvénycikket. Megindultak a Budapesti Tudomány Egyetem orvosi intézeteinek és 
klinikáinak az építkezései. Megszervezték Kolozsvárott az ország második egyetemét és 
ennek orvosi karát. Bevezették az orvosi oktatás új rendszerét. Új klinikák, intézetek, 
bábaképezdék létesültek. A két egyetem orvosi karán felállították a közegészségtani 
tanszékeket. Megszervezték a tiszti- és törvényszéki orvosok képzését és képesítését. 

A nagy elmaradást a tudomány mind klinikai, mind elméleti mővelıi nemcsak behozták, 
hanem elérték azt is, hogy a magyar tudománynak nem kellett többé szégyenkeznie a fejlıdés 
útján jóval korábban elindult es nagy eredményeket felmutató külföldi tudományos világ 
elıtt. 

Erısödött az egészségügyi hálózat és szervezet. Emelkedett az orvosok, 
gyógyszerészek, a bábák, a kórházak, a kórházi ágyak, a kórházakban ápoltak és a 
gyógyszertárak száma. 

Hozzáfogtak a fıváros és nagyobb városaink környezet-egészségügyének a 
megjavításához, továbbá a folyamszabályozásokhoz és a mocsarak lecsapolásához. 

Rendszeressé váltak a közegészségügyi ellenırzı vizsgálatok. A járványos betegségek 
elleni küzdelem is szervezettebbé lett. A „központi közegészségi észlelde” a Budapesti 
Egyetem orvosi karán megkezdte mőködését. 

A himlı ellen beoltott gyermekek száma jelentısen emelkedett. A ragályos betegségek 
által okozott halálozás viszont valamelyest csökkent annak ellenére, hogy azt a 
kolerajárványok is hátrányosan befolyásolták. 



Mindezek kétségtelenül fejlıdést tükröztek. Ezek ellenére mégsem volt az ország 
közegészségügyi helyzete kedvezı. 

Az 1876. XIV. tc. kihirdetésétıl 1893-ig eltelt közel 20 esztendıben az ország 
egészségügyi helyzetének tárgyilagos, a belügyminiszteri jelentésekben közölt adatokkal 
alátámasztott vizsgálatából ugyanis a következık derülnek ki. 

Közegészségügyünknek nemcsak nagy, általános, hanem szinte valamennyi része, 
amelyekbıl az egész összetevıdött volna, megoldatlan maradt, pl.: az orvosi segéllyel való 
ellátás; a községi szegénybetegekrıl; a testi vagy szellemi fogyatékosság miatt 
munkaképtelenné váltakról való gondoskodás. 

Még kevésbé változhattak meg az egészség fenntartásához szükséges alapvetı 
követelmények: a megfelelı lakások, a jó ivóvíz, a hamisítatlan élelmiszerek, a tiszta levegı 
stb. biztosítása. 

A fertızı betegségek elleni küzdelem hatékonysága, az orvosi, a szülésznıi, a kórházi 
ellátás és a gyógyszertári szolgálat is sok kívánnivalót hagyott hátra. 

Az általános egészségügyi intézkedések hiányosak és elégtelenek, a közegészségügyi 
szolgálatot szabályozó rendelkezések pedig egyszerően kivihetetlenek voltak. 

Az elvi központosítás ellenére magának a Belügyminisztériumnak (egészségügyi 
osztály) a mőködése is nagyon hiányos, az élettıl elszakadt volt. 

Maga a belügyminiszter állapította meg az 1893-ról kiadott évi jelentésében, hogy az 
ország 89 törvényhatóságából 34-ben különösen kedvezıtlen volt az általános 
közegészségügyi helyzet. 

Chyzer Kornél ’A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyüléseinek története’ 
címő2 munkájában meg is mondotta: 
 

„a mi közegészségügyi törvényünk, melynek német és franczia nyelvre való 
fordításával port szeretünk hinteni a mővelt nyugat szemébe, csak írott malaszt…”. 

 
Az elért eredmények tehát lényegében nem az 1876. XIV. tc. kihirdetésére voltak 

visszavezethetık. 
Nem kis részben köszönhetık annak, hogy a magyar közegészségügynek olyan 

kimagasló alakjai éltek, dolgoztak és harcoltak a nép egészségügyi ellátásának a 
megjavításáért, a magyar orvostudomány felvirágoztatásáért, akikre a legnagyobb 
büszkeséggel és elismeréssel emlékezünk vissza. Ezek a hazájukat igazán szeretı, a magyar 
közegészségügy és orvostudomány fejlesztését életcéljuknak tekintı nagy orvosok ott voltak a 
magyar orvosi közéletnek mind vezetı, mind egyszerő munkahelyein. Magában az Országos 
Közegészségi Tanácsban is. 

 
 

                                                 
2 Chyzer Kornél: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyüléseinek története 1840-tıl 1890-ig. S.-A.-

Ujhely, 1890. A Zemplén könyvny. 8, 176, CI, 1 p. 


