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A járványügyre vonatkozó törvények 1886-tól 

 

A korszak törvényeirıl 

 
 

A járványüggyel, illetve a járványok elleni védekezéssel kapcsolatos törvényeknek, 
rendelkezéseknek az ókorig visszatekintı múltja van: tapasztalati alapon nyugvó helyi 
rendelkezések születtek a himlı, a pestis, késıbb a kolera ellen, de ilyenek fogalmazódtak 
meg az állatjárványok esetében is. Az általában Kelet felıl „érkezı” nagy járványok ellen 
határzárral, karantén vonalak kiépítésével védekeztek. A karantén, a járvánnyal sújtott terület 
katonai lezárása Itáliából indult el, amelyet kiterjesztettek a távolról érkezı hajókra is a 
Földközi-tengeri kikötıkben. Ez annyira általános lett, hogy hazánkban a pestis és a fekete 
himlı ellen már a XVI. századtól folyamatosan születtek helyi és királyi rendeletek, e 
folyamat lényegében az 1770. évi Generale Normativum in Re Sanitatis címet viselı elsı 
egészségügyi törvénykönyvben csúcsosodott. Ebben szigorúan ellenırzött, katonai felügyelet 
alá helyezett keleti és déli határvonalat követı karantén rendszer épült ki, amely lényegében a 
XIX. század végégig élt, a modern bakteriológia és járványtan térnyerése után szőnt meg, de a 
zárlat fogalma és gyakorlata továbbra is megmaradt a járványok elleni védekezés 
gyakorlatában. A XIX. század utolsó harmadában és a XX. század elsı felében 
megfogalmazott járványvédelmi törvények elsısorban a prevenció elvére épültek, nemcsak az 
adott járványos megbetegedés megjelenése pillanatában hozott szükségintézkedéseket 
tartalmazott. A XIX. század végén a „hagyományosnak” vélhetı pestis és kolera ellen nagy 
nemzetközi szerzıdésekhez történt csatlakozás a magyar jogalkotás feladata, amelyek elég 
részletesek, a réginek mondható karantén rendszerhez igazodtak, csak a modern 
orvostudomány eszközeit alkalmazta a védekezés vonatkozásában. A védekezés csak 
nemzetközi együttmőködésen nyugodhatott, így a törvény részletes kifejtésében sok olyan 
elem is található, amely nem közvetlenül magyar területekre vonatkozik., de a nemzetközi 
szerzıdéshez történt csatlakozás feltétele volt a teljes törvényi szöveg elfogadása. (Éppen 
ezért történt a törvény bizonyos részeinek elhagyása.) 

A kor népbetegségei – például a szemcsés kötıhártyalob (trachoma) – hazánk 
lakosságának jelentıs részét érintette, sıt a szakszerő megelızés vagy kezelés hiánya azt a 
veszélyt hordozta magával, hogy a teljes lakosságot igen károsan érintheti. A járványok 
esetében az állam a kezelés minden költségét magára vállalta, sıt ennek végzésére külön 
szakszerő intézményi rendszert is életre hívott. Ez a lényege az 1886. évi V. törvénycikknek, 
amely az akkor igen veszélyesnek minısülı trachomajárvány megállítását célozta. A kiépülı 
hazai kórházi rendszer egyik lényeges eleme lett a járványosztályok felállítása, ezen belül 
pedig a trachoma „kórházak” (elkülönített szemészeti járványosztályok) megszervezése. Ezzel 
kapcsolatos összes költséget az állam vállalta, a hatósági orvosok kötelessége lett a 
járványszerő megbetegedések felderítése, a megfelelı intézkedések megtétele. 

A gümıkórt mint betegséget az ókortól ismerték, az ókori orvostudósok a 
legkülönfélébb gyógymódokat ajánlották a gyógyulásra. A leírásokban mindig kiemelték, 
hogy a tüdıbaj oka az egészségtelen környezet lehet, ajánlották a szabad levegın való 
rendszeres tartózkodást, a kímélı életmódot és az egészséges táplálkozást. Feltételezték, hogy 
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a kór emberrıl emberre terjed, így tanácsolták az elkülönítést. A medicina megelızése és 
terápiája ennyit tartalmazott, viszont a középkorban erıteljesen jelentkezett a gümıkór a 
túlnépesedett és lakhatásra szők keretet nyújtó városokban, a hideg és nedves épületekben, 
ahol az emberi közösségbe bekerült fertızésnek nem lehetett gátat vetni. A malária és a 
gümıkór – nem tekintve a pusztító más járványokat – a településsel és a közvetlen 
környezettel összefüggı megbetegedés volt. A gümıkór fıleg a fiatalabb nemzedékre volt 
igen veszélyes, de jelentıs pusztítást „végzett” a felnıtt lakosság körében is. A XVIII. század 
elsı felétıl megmaradt plébániai halotti anyakönyvek bejegyzéseibıl kitőnik, hogy az 
elhunytak majd 50%-át adták a tüdıbetegek. A városi környezetben sokszor nagyobb arányt is 
képeztek, fıleg az alsóbb néprétegek körében, akik feltehetıen rossz lakás körülmények 
között élhettek. 

A XIX. század végétıl, fıleg Robert Kochnak a tuberkulózist okozó baktérium 
felismerése után a gümıkór elleni védekezés nemcsak orvosi, hanem hatósági feladat is lett. A 
betegek gyógykezelésének költségeit az állam vállalta magára (1898), a betegek kezelésére a 
kórházakban külön részlegeket alakítottak ki, a különbözı betegbiztosító intézetek a 
rehabilitálásra szanatóriumokat építettek. Városokban, ipari vidékeken ez a kötelezettség még 
járható módnak tőnt, viszont falvakban, falusi környezetben hatástalannak bizonyult. A 
századforduló éveitıl röntgenállomásokat szerveztek, felvilágosítással és meggyızéssel 
próbálták a gümıkórosokat felderíteni, az iskolaorvosi szolgálatok pedig szőréssel kísérelték 
meg felderíteni a gümıkóros iskolásokat. Az elsı világháború után mindenkinek kötelezıvé 
tették (1925-ben) a gümıkór bejelentését, az 1940. évi VI. törvénycikk már a munkaadót is 
kötelezett erre, ezen törvény már pontosan felsorolja más hatóságok (hadsereg, sorozás, 
munkafelvétellel együtt járó orvosi vizsgálat stb.) felelısségét, a bejelentés utáni orvosi 
eljárás elıírásait, az óvodás és iskolakötelezettek számára az éves kötelezı szőrést. A munka 
alkalmassági vizsgálatoknál a gümıkórosok kiszőrését, a megbetegedett környezetének 
kötelezı szőrését, a kötelezı kórházi elhelyezést és a gyógykezelés azonnal megkezdését, 
amelynek költségeit az állam magára vállalt. A munkaviszonyban álló gümıkórost egy éves, 
az állam által fizetett szabadságra kell küldeni, amely két alkalommal meghosszabbítható. 
Ezután az állam szociális segélyben részesíti. A törvényt megszegıkkel szemben 
kényszerintézkedést alkalmaztak. Ezen megbetegedettek számára az állam külön 
beteggondozó intézeteket, egészségvédelmi szolgálatot szervezett, erre kötelezte a megyéket, 
a városokat és törvényhatóságokat, valamint a betegbiztosítókat is. A költségeket részben az 
állam, részben a törvényhatóságok a befolyt adóikból kötelesek vállalni, az önkéntes 
szervezetek és társaságok által mőködtetett tüdıbetegotthonok költségeihez az állam 
hozzájárul. 

 


