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A trianoni békeszerzıdés után valójában újjá kellett teremteni – bár az 1876. évi XIV. törvény 

alapelvei és kialakított szervezete nem változott – a csökkentett alapterülető országban a 

közegészségügy, az orvosképzés, a betegellátás és a terület mőködését biztosító infrastruktúra 

szervezetét, formáit, feltételeit, de a kor színvonalának megfelelıen a fejlıdés új lehetıségeit 

is kiépíteni kellett. Lényegében ez a szelleme az Országos Közegészségügyi Intézet 

felállításának, amely egy irányítás alá vonta a közegészségügy minden területét, szolgálta a 

megelızés, a végrehajtás és a kutatás feladatait. A magyar egészségügy elıtt állt „kihívások” 

jelentısek voltak: javítani kellett a vidék közegészségügyi állapotain, az orvos- és védınıi 

ellátáson, a betegbiztosítás kiterjesztésén stb. 

A magyar orvostársadalom a XIX. század második felétıl folyamatosan rendezni akarta 

viszonyát az állammal, mint munkáltatóval, mint egy szakterület sajátosságainak az állam 

által történı elismerését. Voltak az állam által foglalkoztatott nyugdíjképes orvosok, másokat 

eltérı fizetéssel a megyék és a helyhatóságok szolgálatában álltak, míg sokan 

magángyakorlatból kívánták magukat fenntartani. E kérdésekben kezdıdött az orvosok 

érdekvédelmi szervezıdése, de lényeges kérdésnek minısült, hogy szakmai kérdésekben a 

foglalkoztató állami hivatalok nem orvosi végzettséggel rendelkezı tisztviselıi döntöttek. Az 

orvosi érdekvédelem lényegében olyan szakmai testületet kíván életre hívni, amely az „orvosi 

rendet” képviseli az állam minden területén, etikai kérdésekben magam ítélkezik, 

kölcsönösségi jogi magatartást tanúsít az állammal és saját tagjaival szemben. Ez az 

alapgondolata az 1936. évi I. törvénycikknek, míg az 1936. évi IX. törvény az orvosi 

ellátásban résztvevıkkel kapcsolatos követelményeket korszerősíti. 

A két világháború között elfogadott törvények sorában tartozott az 1936. évi XXX. 

törvénycikk, amely csak részben kapcsolódik a közvetlen egészségügyhöz: a genfi törvények 

sorába tartózó XXX. törvénycikk a vöröskeresztes mozgalom egyik kiemelkedı jogi alkotása. 

1864-ben, Genfben – Henry Dunan sugalmazására – megszületett az elsı genfi egyezmény a 

háborús sebesültek megkülönböztetés nélküli védelmérıl, amelyet akkor 12 ország – közöttük 

Ausztria-Magyarország is aláírt. A vöröskeresztes mozgalom célja az élet, az egészség 

védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartásának biztosítása, a bajba jutottak 

megkülönböztetés nélküli támogatása, az emberi szenvedés megelızése és enyhítése, Ez 

röviden az 1864. évi elsı egyezmény szelleme, amelyet 1899-ben a tengeri hadviselésre, 

1929-ben a hadifoglyokra, 1949-ben pedig a polgári lakosság védelmére is kiterjesztette. 

Az 1929. évi egyezményt, amelyet a Népszövetség tagjai együttesen fogadtak el, az elsı 

világháború tapasztalatai alapján született meg: az elızı két genfi egyezmény csak a 

sebesültekre vonatkozott, az egészséges hadifoglyokkal való bánásmódot nem rögzítette. Az 

elsı világháború tapasztalatai igen lesújtóak voltak a hadviselı feleknek a hadifoglyokkal, 

való bánásmódjukkal kapcsolatban, gyakoriak voltak a fizikai bántalmazások, a rossz ellátás, 

a kényszermunka jellegő foglalkoztatás, a családjukkal való kapcsolattartás megakadályozása, 

stb. Az 1929. évi egyezmény éppen ezeket az ellenmondásos helyzeteket kívánta orvosolni, 



sıt a hadifoglyokat tartó félnek biztosítani kellett a hadifoglyok érdekvédelmi szervezeteinek, 

kulturális egyesületeinek mőködését, a családjukkal való kapcsolattartás rendszerességét, stb. 

E törvényben pontosan kijelöli a Nemzetközi Vöröskereszt szerepét, amely a hadiviselı felek 

területén nemzetközi diplomáciai jogokkal felruházott szervezet, amely jogkörét megoszthatja 

egy harmadik állammal is. E törvény érintılég szól a katonai személyekkel együtt fogságba 

esett polgári személyekkel kapcsolatban is, akiket internálni kell, de a katonai személyekkel 

egyenlı jogvédelemben kell részesíteni ıket. (Errıl külön az 1949-ben elfogadott törvény 

szólt részletesen.) 

Magyarország – mint 1881-tıl a Nemzetközi Vöröskereszt rendes tagja – minden genfi 

egyezményt törvényei közé iktatott, viszont 1929-ben nem volt tagja a Népszövetségnek 

(mint az I. világháború vesztes országa), így akkor nem írhatta alá ezt a nemzetközi 

egyezményt. Amikor viszont felvételt nyert a Népszövetségbe, azonnal csatlakozott az aláírók 

táborához. E törvényben külön szóltak a hadifoglyok státusáról: a fogságban tartó állam 

hadseregének tagjaival azonos ellátásban kell részesülnie, biztosítani kell számukra a 

rendszeres betegellátását, a kórházi kezelést, a speciális szakellátást, stb. A hadifogolytáborok 

egészségügyi szolgálatát – a fogva tartó hadsereg felügyelete mellett – a foglyokból kikerült 

orvosi-egészségügyi szakszolgálatára bízták, a beteg katonák részére tábori kórházat vagy 

külön katonai kórházat kellett felállítani. A magyar törvények sorába beiktatott 1936. évi 

XXX. törvénycikknek a második világháború évei alatt lett jelentısége, amikor hazánk 

területén mintegy százezer lengyel és húszezer más nemzetiségő (francia, olasz, délszláv, 

orosz stb.) – Magyarországgal hadban nem álló nép – katonai és polgári menekültjérıl kellett 

gondoskodnia. 

 


