
1936. évi XXX. törvénycikk 
a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása és a hadifoglyokkal való 

bánásmód tárgyában Genfben 1929. évi július hó 27. napján kelt egyezmények 
becikkelyezésérıl 

 
 
1. § A hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása tárgyában 1929. évi július 

hó 27. napján kelt genfi egyezmény, a hadifoglyokkal való bánásmód tárgyában 
Genfben 1929. évi július hó 27. napján kelt egyezmény, a hadifoglyokkal való 
bánásmód tárgyában kelt egyezményhez tartozó függelék, valamint a hadrakelt seregek 
sebesültjei és betegei sorsának javítása végett 1906. évi július hó 6-án Genfben kötött 
egyezményi módosítására és a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló egyezmény 
kidolgozására összehívott 1929. évi július hó 27-iki diplomáciai értekezlet záró 
okmánya az ország törvényei közé iktattatnak. 

 
2. § Az 1. §-ban említett okmányok eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a 

következı: 
 
 

Genfi egyezmény a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítására 
 

A Német Birodalom Elnöke, az Amerikai Egyesült Államok Elnöke, az Osztrák Köztársaság 
Szövetségi Elnöke, İ Felsége a Belgák Királya, Bolívia Köztársaság Elnöke, a Brazíliai 
Egyesült Államok Köztársaságának Elnöke, İ Felsége Nagy-Britannia, Irország és a 
Tengerentúli Brit Birtokok Királya, India Császára, İ Felsége a Bolgárok Királya, Chile 
Köztársaság Elnöke, a Kínai Köztársaság Elnöke, Columbia Köztársaság Elnöke, Cuba 
Köztársaság Elnöke, İ Felsége Dánia és Izland Királya, Santo Domingo Köztársaság Elnöke, 
İ Felsége Egyiptom Királya, İ Felsége Spanyolország Királya, az Észt Köztársaság Elnöke, 
a Finn Köztársaság Elnöke, a Francia Köztársaság Elnöke, a Görög Köztársaság Elnöke, İ 
Fıméltósága Magyarország Kormányzója, İ Felsége Olaszország Királya, İ Felsége Japán 
Császára, a Lett Köztársaság Elnöke, İ Királyi Fensége Luxemburg Nagyhercegnıje, a 
Mexicói Egyesült Államok Elnöke, Nicaragua Köztársaság Elnöke, İ Felsége Norvégia 
Királya, İ Felsége Németalföld Királynıje, İ Császári Felsége a Perzsa Sah, a Lengyel 
Köztársaság Elnöke, a Portugál Köztársaság Elnöke, İ Felsége Románia Királya, İ Felsége a 
Szerbek, Horvátok és Szlovének Királya, İ Felsége Sziám Királya, İ Felsége Svédország 
Királya, a Svájci Szövetségi Tanács, a Csehszlovák Köztársaság Elnöke, a Török Köztársaság 
Elnöke, Uruguay Keleti Köztársaság Elnöke, a Venezuelai Egyesült Államok 
Köztársaságának Elnöke, 

egyaránt áthatva attól az óhajtól, hogy a háborúval elválaszthatatlanul összefüggı 
bajokat tılük telhetıleg csökkentsék és ebbıl a célból a hadrakelt seregek sebesültjei és 
betegei helyzetének javítására Genfben 1864. augusztus 22-én és 1906. július 6-án 
megállapított rendelkezéseket tökéletesíteni és kiegészíteni óhajtván, 



elhatározták, hogy ebbıl a célból új Egyezményt kötnek és Meghatalmazottaikat 
megnevezték, 

akik jó és kellı alakban talált meghatalmazásaik bemutatása után a következıkben 
állapodtak meg: 

 
1. Cikk. A hivatalosan a hadsereghez tartozó katonai és egyéb személyek megsebesülésük 

vagy megbetegedésük esetén minden körülmények közt kíméletben és védelemben 
részesítendık; az ilyeneket az a hadviselı fél, amelynek hatalmába kerültek, tartozik 
nemzetiségi különbség nélkül, emberséges bánásmódban részesíteni és gondozni. 
Mindamellett az a hadviselı fél, amely sebesülteket és betegeket kénytelen ellenfelének 
hátrahagyni, ezek ápolására egészségügyi személyzetének és felszerelésének egy részét, 
amennyire ezt a katonai követelmények engedik, velük otthagyni köteles. 
 

2. Cikk. Valamely hadseregnek a másik hadviselı fél hatalmába jutott sebesültjei és betegei 
az elıbbi cikk értelmében ıket megilletı gondozás fenntartásával hadifoglyokká válnak 
és velük szemben a nemzetközi jognak a foglyokra vonatkozó általános szabályai 
alkalmazandók. 
Mindazonáltal a hadviselı feleknek jogukban áll, hogy a sebesült vagy beteg foglyok 
érdekében és a fennálló kötelezettségeken túlmenıleg célszerőeknek látszó 
kikötésekben állapodjanak meg. 
 

3. Cikk. Minden ütközet után a csatateret birtokában tartó hadviselı fél köteles intézkedni, 
hogy a sebesültek és a halottak felkutattassanak és ezek a fosztogatással és a 
kegyetlenkedéssel szemben megvédelmeztessenek. 
Valahányszor a körülmények megengedik, helyi fegyverszünetben vagy a tüzelés 
megszakításában kell megállapodni, hogy a harcvonalak közt maradt sebesültek elvitele 
megengedtessék. 
 

4. Cikk. A hadviselı felek a lehetı legrövidebb idın belül kölcsönösen közlik egymással a 
felszedett vagy megtalált sebesültek, betegek és halottak neveit, valamint a 
személyazonosságuk megállapítására alkalmas összes adatokat. 
Kiállítják és megküldik a halotti bizonyítványokat. 
Hasonlóképpen összegyüjtik és megküldik a csatatereken vagy a halottaknál talált 
személyi használatra szánt összes tárgyakat, különösen a személyazonossági lapok felét, 
amelyeknek másik fele a holttesten hagyandó. 
Ügyelnek arra, hogy a halottakat eltemetésük vagy elhamvasztásuk elıtt figyelmes, ha 
lehet, orvosi vizsgálatnak vessék alá a végett, hogy a halál megállapíttassék, a 
személyazonosság biztosíttassék, és hogy errıl számot lehessen adni. 
Ügyelnek azonkívül arra, hogy a halottakat tisztességesen eltemessék, hogy sírjaikat 
tiszteletben tartsák és hogy azok mindig megtalálhatók legyenek. 
Ebbıl a célból az ellenségeskedések kezdetén hivatalos szervezetet létesítenek a sírok 
gondozására a célból, hogy az esetleges exhumálások lehetıvé tétessenek és a holttestek 
személyazonossága megállapíttassék, bárhol legyen is a sírok sorozatos fekvése. 



Az ellenségeskedések beszüntetése után kicserélik a sírok, valamint a temetıikben és 
máshol eltemetett halottak jegyzékét. 
 

5. Cikk. A katonai hatóságok a lakosságot felszólíthatják, hogy ellenırzés mellett felebaráti 
szeretetbıl a hadseregek sebesültjeinek és betegeinek összeszedésénél és ápolásánál 
közremőködjenek, különleges védelmet és bizonyos kedvezményeket biztosítva azok 
számára, akik a felhívásnak eleget tesznek. 

 
6. Cikk. A mozgó egészségügyi alakulatokat, vagyis azokat, amelyeknek rendeltetése, hogy a 

hadrakelt sereget kövessék, valamint az egészségügyi szolgálat helyhez kötött intézeteit 
a hadviselı felek tiszteletben fogják tartani és védelmükbe veszik. 

 
7. Cikk. Az egészségügyi alakulatok és intézetek védelme megszőnik, ha azokat az ellenségre 

nézve káros mőveletek véghezvitelére használják. 
 
8. Cikk. A 6. Cikkel biztosított védelemnek valamely egészségügyi alakulattól vagy intézettıl 

való elvonására nem tekinthetı alkalmasnak: 
1. az a tény, hogy az alakulat vagy az intézet személyzete fegyverrel van ellátva és saját 

vagy sebesültjei és betegei védelmére fegyverét használja; 
2. az a tény, hogy a fegyveres betegápolók hiányában az alakulatot vagy intézetet 

készültség vagy ırség védelmezi; 
3. az a tény, hogy az alakulatnál vagy intézetnél a sebesültektıl és betegektıl elvett, de 

az illetékes helyre még be nem küldött hordozható fegyverek és lıszerek vannak; 
4. az a tény, hogy az alakulatnál vagy intézetnél ennek szervi részét nem képezı 

állategészségügyi személyzet és anyag található. 
 
9. Cikk. A kizárólag a sebesültek felszedésére, szállítására és kezelésére, valamint az 

egészségügyi alakulatok és intézetek ügyvitelére alkalmazott személyzet, a hadsereghez 
tartozó tábori lelkészek minden körülmények között tiszteletben tartandók és 
védelemben részesítendık. Ha az ellenség kezébe esnek, nem kezelhetık 
hadifoglyokként. 
Azok a katonák, akik különlegesen ki vannak képezve, hogy adott esetben mint kisegítı 
ápolók vagy sebesültvivık teljesítsenek szolgálatot a sebesültek és betegek 
felszedésénél, szállításánál és kezelésénél és igazoló irattal vannak ellátva, ha ilyen 
ténykedésük közben esnek fogságba, ugyanolyan kedvezményes elbánásban 
részesülnek, mint az állandó egészségügyi személyzet. 

 
10. Cikk. A 9. Cikk elsı bekezdésében említett személyzettel egyenlı elbírálásban részesül a 

kormányuk által szabályszerően elismert és engedélyezett önkéntes 
segítıegyesületeknek oly személyzete, amely ugyanazon mőveleteknél van alkalmazva, 
mint az említett bekezdésben jelzett személyzet, azzal a kikötéssel, hogy az ily 
egyesületek személyzete a katonai törvények és szabályzatok alá tartozik. 



A Magas Szerzıdı Felek mindegyike még béke idején, vagy az ellenségeskedések 
megkezdésekor vagy folyamán, de mindenesetre az egyesületek szolgálatainak 
tényleges igénybevétele elıtt közli a másikkal azoknak az egyesületeknek a nevét, 
amelyeknek engedélyezte, hogy felelıssége alatt hadserege hivatalos egészségügyi 
szolgálatának segítségére legyenek. 

 
11. Cikk. Valamely semleges állam elismert egyesülete csak a saját kormányának elızetes 

beleegyezésével és magának a hadviselı félnek az engedélyével jöhet egészségügyi 
személyzetével és alakulataival valamely hadviselı fél támogatására. 
Az a hadviselı fél, amely a támogatást elfogadta, errıl, a támogatás igénybevétele elıtt 
értesíti az ellenséget. 

 
12. Cikk. A 9., 10. és 11. Cikkekben jelzett egyének, ha az ellenfél hatalmába jutottak, nem 

tarthatók fogva. 
Ellenkezı értelmő megállapodás hiányában, mihelyt elutazásuk lehetıvé válik és a 
katonai körülmények megengedik, visszaküldendık ahhoz a hadviselı félhez, amelyhez 
tartoznak. 
Visszaszállításuk idejéig az ellenfél vezetése mellett folytatják hivatásukat; fıleg annak 
a hadviselı félnek a sebesültjei és betegei ápolásánál alkalmazandók, amelyhez 
tartoznak. 
Elutazásuk alkalmával magukkal viszik a tulajdonukat képezı tárgyakat, eszközöket, 
fegyvereket és szállítási eszközöket. 

 
13. Cikk. A hadviselı felek a 9., 10. és 11. Cikkekben jelzett személyzet részére arra az idıre, 

míg hatalmukban van, ugyanolyan eltartást, lakást, fizetést és zsoldot biztosítanak, mint 
a hadseregük megfelelı személyzetének. 
Az ellenségeskedések megkezdésekor megegyeznek egészségügyi személyzetük 
rendfokozatainak viszonylatáról. 

 
 

IV. fejezet 
Az épületekrıl és felszerelésekrıl 

 
14. Cikk. Az ellenfél hatalmába került összes mozgó egészségügyi alakulatok megtartják 

felszerelésüket, szállító eszközeiket és jármőveket vezetı személyzetüket. 
A katonai hatóság azonban ezeket a sebesültek és betegek ápolására felhasználhatja; 
visszaadásuk az egészségügyi személyzetre nézve érvényes feltételek mellett és 
amennyire lehet, azzal egyidejőleg történik. 

 
15. Cikk. A hadsereg helyhez kötött egészségügyi intézeteinek épületeire és felszerelésére a 

hadijog marad érvényben, de amíg ezekre a sebesülteknek és betegeknek van 
szükségük, rendeltetésüktıl el nem vonhatók. 



A hadmőveletet végzı csapatok parancsnokai azonban, ha katonai szempontból 
sürgısen szükséges, rendelkezhetnek velük, elızetesen biztosítva az ott ápolt sebesültek 
és betegek elhelyezését. 

 
16. Cikk. Az egyezmény kedvezményeire jogosult egyesületek épületei magántulajdonnak 

tekintendık. 
Az ilyen egyesületek felszerelése, bárhol legyen is található, ugyancsak 
magántulajdonnak tekintendı. 
A háború törvényeivel és szokásaival a hadviselı felek részére elismert igénybevétel 
(rekvirálás) joga csak szükség esetén és csak akkor alkalmazható, ha a sebesültek és 
betegek biztonságáról gondoskodás történt. 

 
 

V. fejezet 
Az egészségügyi szállításokról 

 
17. Cikk. Az egészségügyi szállításokra berendezett s egyenkint vagy oszlopban közlekedı 

jármővek úgy kezelendık, mint a mozgó egészségügyi alakulatok, a következı 
különleges rendelkezések szemmeltartásával: 
A hadviselı fél, amely egyenkint vagy oszlopban haladó egészségügyi szállító 
jármőveket fog el, ha katonai szempontokból szükséges, az ilyen jármőveket 
megállíthatja, az oszlopot feloszlathatja, magára vállalván minden esetben a benne levı 
sebesülteket és betegeket. Az ilyen jármőveket csak abban a körzetben használhatja, 
ahol elfogják és kizárólag egészségügyi célokra. Ezek a jármővek, amint helyi jellegő 
használatuk megszőnt, a 14. Cikkben jelzett körülmények között visszaadandók. 
A szállítmány mellé rendelt és erre vonatkozólag szabályszerő igazolvánnyal ellátott 
katonai személyzet az egészségügyi személyzetre vonatkozólag a 12. Cikkben jelzett 
körülmények között és a 18. Cikk utolsó bekezdésének tekintetbevételével 
visszaküldendı. 
A szállításokra különlegesen szervezett összes szállítóeszközök és az ily 
szállítóeszközöknek az egészségügyi szolgálathoz tartozó felszerelési anyaga a IV. 
fejezet rendelkezései szerint adandók vissza. 
A nem az egészségügyi szolgálathoz tartozó katonai szállítóeszközök fogataikkal együtt 
elfoghatók. 
A polgári személyzet és a rekvirálásból származó összes szállítóeszközök a nemzetközi 
jog általános szabályai alá tartoznak. 

 
18. Cikk. Az egészségügyi szállítás eszközeiként használt légijármővek az alatt az idı alatt, 

míg kizárólag a sebesültek és betegek elszállítására, az egészségügyi személyzet és 
felszerelés szállítására szolgálnak, az egyezmény védelme alatt állanak. 
Ezek fehérre festendık és feltőnıen viselniök kell alsó és felsı felületükön a nemzeti 
színek mellett a 19. Cikkben leírt ismertetıjelet. 



Kifejezetten külön engedély nélkül tiltva van a tőzvonal és az orvosi fıgyüjtıállomások 
elıtt fekvı öv, nemkülönben általában az ellenséges vagy az ellenség által megszállt 
terület felett átrepülni. 
Az egészségügyi légijármővek a leszállásra vonatkozó mindennemő felszólításnak 
engedelmeskedni tartoznak. 
Ellenséges vagy az ellenség által megszállt területen az ilyen felszólításra történı, vagy 
esetleges leszállás esetén a sebesültek és betegek, valamint az egészségügyi személyzet 
és felszerelés, ideértve a légijármővet is, a jelen szerzıdésben foglalt kedvezményeket 
élvezik. 
Az elfogott pilóta, a szerelık és a szikratávíró kezelıi visszaadandók azzal a feltétellel, 
hogy az ellenségeskedések beszüntetéséig csak az egészségügyi szolgálatnál 
használhatók. 

 
 

VI. fejezet 
Az ismertetıjelrıl 

 
19. Cikk. Svájc iránti tiszteletbıl a szövetségi színek felcserélésével létesített címerkép, azaz 

fehér alapon nyugvó vöröskereszt, megmarad a hadsereg egészségügyi szolgálatának 
jelképeként és ismertetıjelként. 
Azoknál az országoknál azonban, amelyek már a vöröskereszt helyett a vörös félholdat 
vagy a vörös oroszlánt és napot használják fehér alapon ismertetıjelként, ezek a 
jelvények a jelen egyezmény értelmében elfogadtatnak. 

 
20. Cikk. A jelvénynek az illetékes katonai hatóság engedelmével rajta kell lennie a 

zászlókon, a karszalagokon, valamint az egészségügyi szolgálathoz tartozó minden 
felszerelésen. 

 
21. Cikk. A 9. Cikk elsı bekezdése, valamint a 10. és 11. Cikkek értelmében védelmezett 

személyzet balkarján, a katonai hatóság által kiadott, lepecsételt és az ismertetıjellel 
ellátott karszalagot viselni tartozik. 
A 9. Cikk elsı és második bekezdésében említett személyzet akár a katonai igazoló 
könyvecskébe írt bejegyzésbıl, akár külön okiratból álló személyazonossági irattal 
látandó el. 
A 10. és 11. Cikkekben említett katonai egyenruhával nem bíró személyeket az illetékes 
katonai hatóság fényképes személyazonossági igazolvánnyal látja el, amely bizonyítja 
egészségügyi minıségüket. 
Az igazoló iratoknak minden hadseregnél egyenlıknek és ugyanolyan alakúaknak kell 
lenniök. 
Az egészségügyi személyzettıl a tulajdonukat képezı jelvényeket és személyazonossági 
iratokat elvenni semmi körülmények között sem szabad. 
Elvesztés esetén joga van másodpéldányokra. 



22. Cikk. Az egyezmény ismertetı lobogója a katonai hatóság engedelmével csak az 
egyezmény védelme alatt álló egészségügyi alakulatokra és intézetekre tőzhetı ki. Az 
ismertetı lobogó mellé a helyhez kötött intézeteknél ki kell, a mozgó alakulatoknál 
pedig ki lehet tőzni annak a hadviselı félnek a nemzeti lobogóját, amelyhez az alakulat 
vagy intézet tartozik. 
Azonban az ellenség hatalmába került egészségügyi alakulatok mindaddig, amíg ott 
vannak, csak az egyezmény lobogóját tőzhetik ki. 
A hadviselı felek, amennyire azt a katonai követelmények engedik, megteszik a 
szükséges intézkedéseket aziránt, hogy mindennemő támadó mővelet lehetıségének 
távoltartása céljából a szárazföldi, légi és tengeri ellenséges haderık elıtt tisztán 
láthatók legyenek az egészségügyi alakulatokat és intézeteket jelzı ismertetı jelvények. 

 
23. Cikk. Semleges országok oly egészségügyi alakulatai, amelyek a 11. Cikk feltételeinek 

megfelelıleg – szolgálatteljesítésre felhatalmazást nyertek, az egyezmény lobogója 
mellett annak a hadviselı félnek a nemzeti lobogóját tartoznak kitőzni, amelyhez 
tartoznak. 
Jogukban áll addig, amíg valamely hadviselı fél érdekében teljesítenek szolgálatot, saját 
nemzeti lobogójukat is felvonni. 
Az elızı cikk második bekezdésének rendelkezései ezekre is alkalmazandók. 

 
24. Cikk. A fehér alapon levı vöröskereszt-jelvény, valamint a „vöröskereszt” vagy „genfi 

kereszt” szavak akár béke, akár háború idején csak az egyezmény által védett 
egészségügyi alakulatok és intézetek, valamint a személyzet és felszerelés védelmére 
vagy megjelölésére használhatók. 
Ugyanez áll a 19. Cikk második bekezdésében említett jelvényekre, az ezeket használó 
országokra nézve. 
Másrészrıl a 10. Cikkben említett önkéntes segítı egyesületek a nemzeti törvényeknek 
megfelelıleg béke idején, emberbaráti tevékenységükkel kapcsolatban használhatják az 
ismertetı jelvényt. 
Az egyezmény jelvénye kivételesen és a nemzeti vöröskereszt (vörös félhold, oroszlán, 
nap) egyesületek valamelyikének kifejezett engedelmével használható béke idején 
kizárólag a sebesültek vagy betegek ingyenes kezelésére szolgáló segélyhelyek 
megjelölésére. 

 
 

VII. fejezet 
Az egyezmény alkalmazásáról és végrehajtásáról 

 
25. Cikk. Az egyezmény rendelkezéseit a Magas Szerzıdı Felek minden körülmények közt 

betartják. 
Abban az esetben, ha háború idején valamelyik hadviselı fél nem volna tagja az 
egyezménynek, ennek rendelkezései mégis kötelezık maradnak az összes hadviselı 
felek között, akik ehhez csatlakoztak. 



26. Cikk. A hadrakelt seregek fıparancsnokai kötelesek a fenti cikkek végrehajtásának 
részleteirıl gondoskodni, valamint az egyezményben meg nem jelölt esetekben, 
illetékes kormányhatóságaik utasítása értelmében és a jelen egyezmény fıirányelveinek 
megfelelıleg intézkedni. 

 
27. Cikk. A Magas Szerzıdı Felek megteszik a szükséges intézkedéseket aziránt, hogy 

csapataikat és különösen a védelemben részesülı személyzetet kioktassák a jelen 
egyezmény rendelkezéseire nézve és hogy ezeket a lakosság tudomására hozzák. 

 
 

VIII. fejezet 
A visszaélések és a rendelkezések megszegéseinek megtorlásáról 

 
28. Cikk. Azoknak a Magas Szerzıdı Feleknek kormányai, amelyeknek eddig nem voltak 

megfelelı törvényei, megteszik, vagy törvényhozásaik elé terjesztik azokat a szükséges 
intézkedéseket, melyeknek célja mindenkor meggátolni: 

a) a jelvénynek, illetıleg a vöröskereszt vagy genfi kereszt, elnevezésnek, valamint 
minden utánzás jellegével bíró jelnek és elnevezésnek, a jelen egyezmény értelmében 
arra fel nem jogosított egyének vagy testületek által, akár üzleti, akár egyéb célból 
való használatát; 

b) a felcserélt szövetségi színeknek Svájc iránti tiszteletbıl történt elfogadása 
folyományaképpen a svájci Szövetség címereinek vagy utánzatának jellegével bíró 
jelnek, akár gyári vagy kereskedelmi jelzés, avagy ennek alkotórésze gyanánt, akár a 
kereskedelmi tisztességgel ellenkezı célból, akár a svájci nemzeti érzés megsértésére 
alkalmas körülmények között magánosok vagy testületek által való használatát. 

A jelek vagy a vöröskereszt, illetve genfi kereszt elnevezés utánzatának jellegével bíró 
jelvények vagy elnevezések a) alatt említett, valamint a svájci Szövetség címereinek 
vagy utánzatának jellegével bíró jelek b) alatt jelzett eltiltása az egyes törvényhozások 
által meghatározott idıponttól kezdve, de legkésıbb az egyezmény életbelépése után öt 
évre lép hatályba. Ettıl a hatálybalépéstıl kezdve a fenti tilalommal ellenkezı gyári 
vagy kereskedelmi jelzés felvétele nincs megengedve. 

 
29. Cikk. A Magas Szerzıdı Felek kormányai a büntetı törvényeik elégtelensége esetén 

megteszik vagy ugyancsak törvényhozásaik elé terjesztik a jelen egyezmény 
rendelkezéseivel ellentétben álló cselekmények megakadályozása céljából háború idején 
szükséges intézkedéseket. 
Az ezen megakadályozásra vonatkozó rendelkezéseket a jelen egyezmény 
jóváhagyásától számított öt éven belül közlik egymással a svájci Szövetségi Tanács 
útján. 

 
30. Cikk. Az egyezmény minden állítólagos megsértése tárgyában valamely hadviselı fél 

kérésére az érdekelt felek közt megállapítandó eljárás szerint vizsgálat indítandó; ha a 



sérelem megállapítást nyert, a hadviselı felek azt a lehetı legrövidebb idı alatt 
megszüntetik és megakadályozzák. 

 
 

Zárórendelkezések 
 
31. Cikk. A jelen egyezmény, amely a mai napról keltezendı, 1930. évi február hó 1-ig írható 

alá a Genfben, 1929. évi július hó 1-én megnyitott konferencián képviselt államok, 
valamint a konferencián nem képviselt ama államok nevében, amelyek az 1864. vagy 
1906. évi genfi egyezmények részesei. 

 
32. Cikk. A jelen egyezmény, mihelyt lehetséges, meg fog erısíttetni. 

A megerısítı okiratok Bernben fognak letétetni. 
Minden megerısítı okirat letételérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amelynek hiteles 
másolatát a svájci Szövetségi Tanács megküldi mindazon államok kormányainak, 
amelyeknek nevében az egyezményt aláírták vagy a csatlakozást bejelentették. 

 
33. Cikk. A jelen egyezmény legalább két megerısítı okirat letétbehelyezésétıl számított hat 

hónap mulva lép életbe. 
Utólag a Magas Szerzıdı Felek mindegyikére nézve a saját megerısítı okiratának 
letételétıl számított hat hónap mulva lép életbe. 

 
34. Cikk. A jelen egyezmény a Magas Szerzıdı Felek közötti viszonylatban az 1864. évi 

augusztus hó 22-i és az 1906. évi július hó 6-i egyezmények helyébe lép. 
 
35. Cikk. A jelen egyezmény életbelépése napjától nyitva áll mindazon államok nevében való 

csatlakozás számára, amelyek nevében ez az egyezmény nem íratott alá. 
 
36. Cikk. A csatlakozásokat a svájci Szövetségi Tanácsnak írásban kell bejelenteni és az oda 

való beérkezésük napja után hat hónapra válnak hatályossá. 
A svájci Szövetségi Tanács a csatlakozásokat közli mindazon államok kormányaival, 
amelyek nevében az egyezményt aláírták vagy a csatlakozást bejelentették. 

 
37. Cikk. A hadiállapot azonnal hatályossá teszi a hadviselı hatalmak által az 

ellenségeskedések megkezdése elıtt vagy után letett megerısítéseket és bejelentett 
csatlakozásokat. A hadiállapotban levı hatalmaktól beérkezı megerısítések vagy 
csatlakozások közlése a svájci Szövetségi Tanács által a legrövidebb úton fog 
eszközöltetni. 

38. Cikk. A Magas Szerzıdı Felek bármelyikének jogában áll, hogy ezt az egyezményt 
felmondja. A felmondás csak a svájci Szövetségi Tanácshoz intézett írásbeli 
bejelentéstıl számított egy év mulva válik hatályossá. A svájci Szövetségi Tanács a 
bejelentést közli az összes Magas Szerzıdı Felek kormányaival. 
A felmondásnak csak arra a Magas Szerzıdı Félre van kihatása, amelytıl származik. 



Egyébként a felmondásnak nincs hatálya oly háború folyamán, amelyben a felmondó 
hatalom részt vesz. Ebben az esetben ez az egyezmény az egy évi határidın túl a béke 
megkötéséig hatályban marad. 

 
39. Cikk. A jelen egyezménynek egy hitelesített másolata a svájci Szövetségi Tanács útján a 

Nemzetek Szövetségének levéltárában letétbe helyezendı. Ugyanígy közöltetni fognak 
a Nemzetek Szövetségével a Svájci Szövetségi Tanács által a hozzáérkezett 
megerısítések, csatlakozások és felmondások. 
Minek hiteléül a fentnevezett Meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták. 
Kelt Genfben, ezerkilencszázhuszonkilencedik évi július hó huszonhetedikén egy 
példányban, amely a svájci Szövetség levéltárában marad letéve, s amelynek hitelesített 
másolatai megküldendık az értekezletre meghívott összes államok kormányainak. (…) 

 
 

II. Szakasz 
A hadifogolytáborokról 

 
9. Cikk. A hadifoglyok városban, erıdben, vagy bármely helyen internálhatók azzal a 

kötelezettséggel, hogy onnan bizonyos határokon túl ne távozzanak. Ugyanígy 
internálhatók körülzárt táborokban is; elzárni vagy külön ırizni ıket csakis 
elengedhetetlen biztonsági vagy egészségi szempontokból lehet és csakis addig, míg 
fennállanak azok a körülmények, melyek ezt a rendszabályt szükségessé teszik. 
Az egészségtelen, vagy mérsékelt égövi tájakra való egyénekre veszélyes éghajlatú 
vidékeken elfogott hadifoglyok azonnal, amint csak lehetséges, egészségesebb 
vidékekre szállítandók. 
A hadviselı felek, amennyire csak lehet, elkerülik, hogy különbözı fajú, vagy 
nemzetiségő hadifoglyokat ugyanabban a táborban helyezzenek el. 
A hadifoglyokat nem szabad semmi körülmények közt sem visszavinni olyan vidékre, 
ahol ki lehet téve az arcvonal tüzének, sem pedig arra felhasználni, hogy jelenlétével 
bizonyos pontok vagy bizonyos vidékek az ágyúzással szemben biztonságba 
helyeztessenek. 

 
 

1. fejezet 
A tábor berendezésérıl 

 
10. Cikk. A hadifoglyok az egészségügyi és tisztasági követelményeknek a lehetı legnagyobb 

mértékben megfelelı épületekben vagy barakokban helyezendık el. 
A helyiségeknek teljesen szárazaknak, elegendıen főtötteknek és világítottaknak kell 
lenniök. A tőzveszéllyel szemben minden intézkedést meg kell tenni. 
A hálóhelyiségeknél a felület, a levegı köbtartalma, a berendezés és a fekvıhelyek 
anyaga tekintetében a feltételek ugyanazok, mint a fogvatartó hatalom pótkereteinél 
levı csapatoknál. 



2. fejezet 
A hadifoglyok élelmezésérıl és ruházatáról 

 
11. Cikk. A hadifoglyok élelmiszeradagainak mennyiségileg és minıségileg a pótkeretek 

csapataival egyenlıknek kell lenniök. 
A hadifoglyoknak továbbá módot kell adni arra, hogy rendelkezésükre álló 
élelmiszerpótlásaikat maguk elkészíthessék. 
Elegendı ivóvizet kell kapniok. A dohányzást a hadifoglyoknak meg kell engedni. A 
hadifoglyokat a konyhánál alkalmazni lehet. 
Az élelmezést érintı mindennemő kollektív fegyelmi rendszabály tilos. 

 
12. Cikk. A hadifoglyok ruházatát, fehérnemőjét és lábbelijét a fogvatartó hatalom adja. 

Ezeknek a cikkeknek pótlásáról és javításáról rendszeresen kell gondoskodni. Azonkívül 
azoknak, akik dolgoznak, ott, ahol a munka természete megkívánja, munkaruhát kell 
adni. 
Minden táborban kantinokat kell felállítani, ahol a hadifoglyok helyi kereskedelmi 
árakon élelmiszert és használati cikkeket szerezhetnek be. 
A kantinból a tábor vezetıségéhez befolyt hasznot a hadifoglyok javára kell fordítani. 

 
 

3. fejezet 
A táborok egészségügyérıl 

 
13. Cikk. A hadviselı felek tartoznak a táborok tisztaságának és egészségének biztosítására, 

valamint a járványok megelızésére szükséges összes egészségügyi rendszabályokat 
alkalmazni. 
A hadifoglyoknak nappal és éjjel az egészségügyi szabályoknak megfelelı és állandóan 
tisztán tartott berendezések álljanak rendelkezésükre. 
Azonkívül fürdık és zuhanyok mellett, amelyekkel a táborok a lehetıséghez képest 
felszerelendık, a foglyoknak testi tisztaságuk ápolására elegendı mennyiségő vizet kell 
adni. 
Lehetıvé kell tenni, hogy testgyakorlatokat végezzenek és hogy a szabad levegıt 
élvezhessék. 

 
14. Cikk. Minden tábornak kell betegszobájának lennie, ahol a hadifoglyok mindazt az 

ápolást megkapják, amire szükségük lehet. Adott esetben a ragályos betegségben 
szenvedı betegek számára elkülönített helyiségeket kell fenntartani. 
Az ápolási költségeket, ideértve a testhiányok pótlására szolgáló ideiglenes készülékek 
költségeit is, a fogvatartó hatalom fedezi. 
A hadviselı felek kívánatra tartoznak minden ápolt hadifogolynak hivatalos bizonylatot 
adni betegsége nemérıl és tartamáról, valamint a kezelésrıl, amelyben részesült. 



A hadviselı feleknek jogukban áll egymást különleges egyezmények útján kölcsönösen 
felhatalmazni, hogy a táborokban fogoly honfitársaik ápolására orvosokat és 
betegápolókat visszatartsanak. 
A fontos sebészi beavatkozást igénylı, vagy súlyos betegségben szenvedı foglyokat a 
fogvatartó hatalom költségére fel kell venni a kezelésükre alkalmas bármely katonai 
vagy polgári intézménynél. 

 
15. Cikk. A hadifoglyokat havonta legalább egyszer orvosilag meg kell vizsgálni. A vizsgálat 

célja az, hogy ellenırizze az általános egészségi állapotot és a tisztaságot és hogy 
felderítse a ragályos betegségeket, fıleg a gümıkórt és a nemibetegségeket. (…) 

 
 

Függelék a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozó 1929. július 27-iki 
Egyezményhez 

 
Egyezségminta a hadifoglyoknak egészségügyi okokból történı közvetlen 

hazaszállítására és a semleges államban való kórházi ápolásra vonatkozólag 
 
I. Irányelvek a közvetlen hazaszállításra és a semleges államban való kórházi ápolásra 
 
A) Irányelvek a közvetlen hazaszállításra 

Közvetlenül hazaszállítandók: 
1. Azok a betegek és sebesültek, akiknek gyógyulási lehetısége az orvosi vélemények 

szerint egy éven belül nem látszik valószínőnek, állapotuk kezelést igényel és szellemi 
vagy testi képességük lényeges csökkenést mutat. 

2. A gyógyíthatatlan betegek és sebesültek, akiknek szellemi vagy testi képessége 
lényeges csökkenést mutat. 

3. A gyógyult betegek és sebesültek, akiknek szellemi vagy testi képessége lényeges 
csökkenést mutat. 

 
 
B) Irányelvek a semleges államban történı kórházi ápolásra 

Kórházi ápolásban részesülnek: 
1. Azok a betegek és sebesültek, akiknek gyógyulása egy éven belül valószínőnek és ez a 

gyógyulás biztosabbnak és gyorsabbnak látszik akkor, ha a betegek és sebesültek 
igénybevehetik a semleges állam részérıl felajánlott támogatást, mintha továbbra is az 
eredeti fogságban maradnak. 

2. Azok a hadifoglyok, akiknek szellemi vagy testi képességeit az orvosi vélemény 
szerint a fogvatartás komolyan veszélyezteti, míg a semleges államban való kórházi 
ápolással ez a veszély elkerülhetınek látszik. 



C) Irányelvek a semleges államban ápoltak hazaszállítására 

Hazaszállítandók a semleges államban ápolt hadifoglyok közül a következı csoportokba 
tartozók: 

1. Azok, akiknek egészségi állapota olyan, vagy úgy alakul, hogy az egészségi okokból 
hazaszállítandók csoportjába sorolhatók. 

2. Azok a gyógyultak, akiknek testi vagy szellemi képessége lényeges csökkenést mutat. 
 
 
II. Különleges elvek a közvetlen hazaszállításra vagy a semleges államban való ápolásra 

 

A) Különleges elvek a közvetlen hazaszállításra 

Hazaszállítandók: 
1. Szervi sérülések következtében a következı tényleges, vagy a mőködésben 

megnyilvánuló elváltozásokban szenvedı hadifoglyok: valamely tag elvesztése, 
paralízis, ízületi vagy más elváltozások, amennyiben a fogyatékosság legalább fél láb, 
vagy fél kéz, vagy megfelel fél láb, vagy fél kéz elvesztésének. 

2. Mindazok a sebesült vagy sérült hadifoglyok, akiknek állapota olyan, hogy 
gyógyulásuk orvosilag tekintve nem látszik egy éven belül valószínőnek. 

3. Mindazok a betegek, akiknek állapota olyan, hogy gyógyulásuk orvosilag tekintve 
nem látszik egy éven belül valószínőnek. 
Ebbe a csoportba tartoznak különösen: 

a) Valamely szerv elırehaladott gümıkórja, amely az orvosi vélemény szerint semleges 
államban való ápolással nem gyógyítható, vagy legalább is lényegesen nem javítható. 

b) A légzıszervek gyógyíthatatlannak tartott nem gümıkóros megbetegedései (így 
mindenekelıtt erısen kifejlıdött tüdıtágulás, hörghuruttal vagy a nélkül, a 
hörgıtágulások, a súlyos asztma, a gázmérgezések, stb.). 

c) A keringési szervek súlyos idült megbetegedései (pl. a szívbillentyőbetegségek, 
kompenzációs zavarokra való hajlammal, a szívizomzat, szívburok és az edények 
viszonylagosan súlyos megbetegedései, különösen a nagy véredények mőtétileg nem 
kezelhetı verıértágulata, stb.). 

d) Az emésztıszervek súlyos idült megbetegedései. 
e) A húgy-ivarszervek súlyos idült megbetegedései, fıleg például a tünetileg teljesen 

megállapított idült vesegyulladás különösen mikor már szív- és vérelváltozások 
vannak jelen, valamint az idült vesemedencegyulladás és hólyaghurut stb. 

f) A központi és kerületi idegrendszer súlyos idült betegségei: így mindenekelıtt a súlyos 
neuraszténia és hisztéria, az epilepszia összes biztosan megállapított esetei, a súlyos 
Basedow-kór stb. 

g) Mindkét szem, vagy az egyik szem vaksága, ha a másik szem látása javítóüveg 
alkalmazása mellett 1 alatt marad. A látási képesség csökkenése, ha a látást javítással 
sem lehet legalább az egyik szemnél 1/2 élességre fokozni. Az ebbe a csoportba 
tartozó egyéb szembetegségek (zöldhályog, szivárványhártyagyulladás, 
érhártyagyulladás stb.). 



h) A kétoldali teljes süketség és az egyoldali teljes süketség, ha a nem teljesen süket fül 
egy méter távolságról nem hallja a rendes beszédhangot. 

i) Az elmebetegség összes határozottan megállapított esetei. 
j) Fémektıl vagy egyéb okokból eredı súlyos idült mérgezések (ólommérgezés, 

higanymérgezés, morfinizmus, kokainizmus, alkoholizmus, gázmérgezés stb.). 
k) A helyváltoztató szervek idült megbetegedései (torzító izületi gyulladás, köszvény, 

klinikailag észlelhetı elváltozásokkal járó csúz) abban az esetben, ha súlyosak. 
l) Az összes rosszindulatú daganatok, ha viszonylag könnyő, a beteg életére nem 

veszélyes mőtéti beavatkozásra nem látszanak alkalmasnak. 
m) Az észrevehetı szervi elváltozásokkal járó malária összes esetei (a máj, lép tetemes 

idült megnagyobbodása, cachexia stb.). 
n) A súlyos idült bırbetegségek, amennyiben olyan természetőek, hogy a gyógyításukra 

semleges országban való ápolás nem javasolt. 
o) Az avitaminozis súlyos esetei (beri-beri, pellagra, idült skorbut (süly). 

 
 
B) Különleges elvek a kórházi kezelésre 

A hadifoglyok kórházi ápolásban részesítendık, ha a következı betegségekben szenvednek: 
1. Bármely szerv bárminı gümıkórja, ha a jelenlegi orvosi ismeretek szerint 

gyógyítható, vagy legalább is lényegesen javítható semleges államban való kezeléssel 
(magaslat, szanatóriumi kezelés stb.). 

2. A légzı-, keringési-, emésztési és húgyivarszervek, az idegrendszer, az érzékszervek, a 
helyváltoztató készülékek és a bır összes kezelést igénylı betegségei, ha ezek nem 
tartoznak a közvetlen hazaszállítást maguk után vonó csoportokba, vagy ha nem 
kimondottan heveny bajok, melyeknek gyors gyógyulása remélhetı. Az ebbe a pontba 
tartozó betegségek azok, amelyek a semleges államban rendelkezésre álló 
gyógyeszközök alkalmazásával sokkal biztosabb gyógyulási lehetıséget nyujtanak, 
mintha a beteget a fogságban kezelnék. 
Különös tekintettel kell lenni az idegzavarokra, amelyeknek okai éppen a háború és a 
fogság eseményeiben találhatók fel, mint a hadifoglyok pszihaszténiája és egyebek. 
Mindezeket, ha megállapítást nyernek, kórházilag kell kezelni, amennyiben 
súlyosságuk és szervezeti jellegük alapján nem teszik szükségessé a közvetlen 
hazaszállítást. 
A hadifoglyok pszihaszténiájában szenvedık, akik semleges államban történt 3 havi 
kezelés után nem gyógyultak meg, vagy nem mutatnak végleges javulásra hajlamot, 
hazaszállítandók. 

3. Mindazok a sebesülések, sérülések és következményeik, amelyek több gyógyulási 
lehetıséget mutatnak semleges országban, mint a fogságban, ha ezek nem vonják 
maguk után a közvetlen hazaszállítást, vagy nem jelentéktelenek. 

4. A malária összes megállapított és klinikailag felderíthetı szervi elváltozásokat (a máj, 
a lép idült megnagyobbodása, cachexia stb.) nem mutató esetei, ha a semleges 
államban való tartózkodás a teljes gyógyulásra különösen kedvezı kilátásokat mutat. 



5. Minden mérgezés, különösen a gáz-, fém-, alkaloida-mérgezések, amelyeknél a 
gyógyulási kilátások semleges országban különösen kedvezık. 

Kórházi ápolásban nem részesülnek: 

1. A szabályszerően megállapított összes elmebajok. 
2. A gyógyíthatatlannak tekintett szervi vagy mőködési idegbajok. (Ez a két csoport a 

közvetlen hazaszállításra jogosít.) 
3. A súlyos idült alkoholizmus. 
4. A fertızési korszakban levı összes fertızı betegségek (elsı- és második fokú syphilis, 

trachoma, lepra, stb.). 
 
 

III. Általános észrevételek 
 
A fentebb megállapított feltételek általában a lehetı legtágabb szellemben magyarázandók és 
alkalmazandók. 

Ez a tágértelmő magyarázat fıleg az éppen a háború vagy a fogság által okozott 
neuropatikus és pszihopatikus állapotoknál (hadifoglyok pszihaszténiája), valamint a gümıkór 
minden fokánál alkalmazandó. 

Magától értetıdik, hogy a tábori orvosok és a vegyes orvosi bizottságok tagjai számos 
olyan esettel találkozhatnak, amelyek a II. sz. alatt nincsenek felemlítve, vagy amelyek ezekre 
a példákra nem illenek. Ezek a példák csak mint típusok vannak adva, a sebészeti természető 
elváltozásokról hasonló felsorolást nem állítottunk össze, mert a természetüknél fogva 
határozott jellegő esetek kivételével (pl. amputáció) nehéz volna az egyes típusokról 
felsorolást összeállítani, a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen egyes esetek felsorolása a 
gyakorlatban gyakran jár bajjal. 

A felhozott példákra pontosan nem illı eseteknél a fentemlített irányelvek szellemében 
kell a kérdést megoldani. 
 
 
IV. A hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozó 1906. évi 

július hó 6-án kelt genfi Egyezmény módosítása és a hadifoglyokkal való 
bánásmódra vonatkozó Egyezmény kidolgozása céljából összehívott diplomáciai 

értekezlet záróokmánya 
 
A Svájci Szövetségi Tanács által a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének 
javítására vonatkozó 1906. évi július hó 6-iki genfi Egyezmény módosítása és a hadifogoly-
kódex kidolgozása céljából összehívott értekezlet a X. és XI. Nemzetközi Vöröskeresztes 
Értekezlet által áttanulmányozott és jóváhagyott tervezet alapján Genfben 1929. évi július hó 
1-27-ig tanácskozott. 

Az értekezlet két bizottságot alakított. 
A Genfi Egyezmény módosításával megbízott elsı bizottságban Paul Dinichert 

miniszter úr, a másodikban, melynek feladata a hadifogoly-kódex kidolgozása volt, Harald 
Scavenius miniszter úr elnökölt. A második bizottság két albizottságra oszlott: az egyiknek 



elnöke Hugh R. Wilson miniszter úr, az Amerikai Egyesült Államok delegátusa, a másiké Sir 
Horac Rumbold İ méltósága, Nagy-Britannia delegátusa volt. 

Az értekezlet a teljhatalmú megbízottak részérıl való aláírás céljaira a mai napról 
keltezett két egyezményt készített el, a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének 
javítására vonatkozó genfi egyezményt és a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozó 
egyezményt. 

Az értekezlet továbbá kifejezte a következı óhajait és nézeteit: 
I. Az értekezlet kifejezi azt az óhaját, hogy tanulmányozzák azt a kérdést, vajjon az ellenség 

hatalmába esett súlyos sebesültek és betegek érdekében nem volna-e lehetséges kórházi 
kezelésük végéig további biztosítékról gondoskodni. 

II. Az értekezlet a szuverén katonai Jeruzsálemi Szent János betegápoló, röviden Máltai 
Lovagrend kérelmével kapcsolatban úgy véli, hogy a Genfi Egyezménynek a hadrakelt 
seregek mellett mőködı segítı egyesületek helyzetét szabályozó rendelkezései 
alkalmazhatók ennek a rendnek nemzeti szervezeteire. 
Ugyanez vonatkozik az angolországi Jeruzsálemi Szent János nagy priorátusra, valamint 
a németországi Szent János (Johannita) és Szent György rendekre és az összes államok 
hasonló betegápoló rendjeire. 

III. Az értekezlet kifejezi azt az óhaját, hogy a Genfi Egyezményekben résztvevı államok a 
közel jövıben értekezletre jöjjenek össze, hogy a legszélesebb alapon szabályozzák a 
léghajózás egészségügyi alkalmazását háborúban. 

IV. Az értekezlet kifejezi azon óhaját, hogy az egészségügyi felszerelés egyöntetővé tételére 
alakult s Genfben székelı bizottsághoz tegyék át a katonai egyenruhával nem bíró 
összes egészségügyi személyzet személyazonossági igazolványa egységes alakjának 
tanulmányozását és megvalósítását. 

V. Az értekezlet elismerve a nemzetközi vöröskereszt egyesületek és az önkéntes 
segítıegyesületek missziójának fontosságát, a népek közötti összetartás ápolásával 
kifejtett munkálkodásukban, rendkívül kívánatosnak tartja, hogy ezeknek béke idején 
tevékenységük gyakorlására a belföldi törvények részérıl megengedett lehetı 
legnagyobb mértékben biztosítsanak minden könnyítést és mentességet, fıleg 
elhelyezkedésük, személyzetük és felszerelésük közlekedése és segélyezési mőveleteik 
tekintetében. 

VI. Az értekezlet magáévá téve a két bizottság egyhangúlag hozott határozatait, kifejezi azt az 
óhaját, hogy a hadviselı felek egyikének területén, vagy az általa megszállt területen 
tartózkodó és ellenséges nemzetiségő polgári lakosság helyzetére és védelmére 
vonatkozólag nemzetközi egyezmény létrehozatala céljából alapos tanulmányokhoz 
fogjanak hozzá. 

Minek hiteléül a delegátusok a Záróokmányt aláírták. 
Kelt Genfben, 1929. évi július hó 27-én egy példányban, amely a Svájci Szövetség 

levéltárában helyezendı el és amelyrıl hitelesített másolat küldendı meg az 
értekezleten képviselt összes államoknak. 

[Aláírások] 

 
3. § Ezt a törvényt az érdekelt miniszterek hajtják végre. 


