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A járványügyre vonatkozó törvények legfontosabb részletei 
 
 

1886. évi V. törvénycikk 
A szemcsés kötıhártyalob (trachoma) terjedésének meggátlásáról 

 
1. § Bármely kórházban és gyógyintézetben, vagy a hatóság megbizásából házilag ápolt, 

szemcsés köthártyalobban szenvedı vagyontalan egyének ápolási költségei, épugy a 
mint ezt az 1875:III. tc. 4. §-ának b) pontja a bujasenyvesekre nézve elrendeli, az 
államkincstár terhére esnek. 

 
2. § Azon vidékekre, hol a fennebbi ragályos szembaj nagyobb kiterjedésben merül fel, a 

szükséghez képest utazó szemorvosok küldendık ki, kiknek feladata e bántalom 
létezését szakszempontból megállapitani, az egyes községekben a gyógykezelést 
szervezni, ez idı alatt a sulyosabb betegeket gyógykezelni, s a netán e bajra nézve 
kellıleg be nem avatott községi és körorvosokat a gyógyeljárásban oktatni. 

 
3. § Mőtétet igénylı sulyos ily bántalomban szenvedık gyógyitása, továbbá ellenszegülık s 

olyanok elhelyezésére, kik által a ragályozás továbbterjedésének veszélye forog fenn – a 
szükség tartamára külön szemkórházak állithatók fel, vagy esetleg valamely már 
meglevı kórintézetbe behelyezhetık. 

 
4. § A belügyminister felhatalmaztatik továbbá a községi, kör- és hatósági orvosok e részbeni 

szakoktatása céljából szükséges tanfolyamok rendezésére; a tanfolyamot hallgató ily 
orvosoknak a szükség szerinti anyagi segélyezésére; ugyszintén a feltünı gyógysikert 
tanusitó községi és körorvosoknak megjutalmazására. 

 
5. § Az 1., 2., 3. és a 4. §-ban foglalt intézkedésekbıl felmerülı költségek az államkincstárból 

fedeztetnek. 
 
6. § Az ezen járvány elfojtása körül a fennebbieken kivül netalán szükségesnek mutatkozó 

egyéb kivételes intézkedés folytán felmerülı költségekre nézve az 1875. évi III. tc. 10. 
§-a érvényben marad. 

 
7. § Ezen ragály terjedésének meggátlása céljából a törvényhatóságoknak, illetıleg 

községeknek eddig adott elılegek elszámolása, már a jelen törvény intézkedései alapján 
történik. 

 
8. § Jelen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg. 
 
 



 2 

1894. évi IX. törvénycikk 
Kolera-járvány idején a nemzetközi érintkezésben alkalmazandó 

közös védelmi intézkedésekrıl 
 
1. § İ Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya; ı 

Felsége Németország császárja, Poroszország királya, a német birodalom nevében; ı 
Felsége a belgák királya; a francia köztársaság elnöke; ı Felsége Olaszország királya; ı 
királyi Fensége Luxemburg nagyhercege; ı Fensége Montenegró hercege; ı Felsége 
Németalföld királynıje és az ı nevében a királyság kormányzó királynéja; ı Felsége 
minden oroszok császárja; és a svájci szövetség-tanács között, kolerajárvány idején a 
nemzetközi érintkezésben alkalmazandó közös védelmi intézkedés tárgyában 
Drezdában 1893. évi április hó 15-én kötött nemzetközi egyezmény ezennel az ország 
törvényei közé iktattatik. 
Szövege a következı: 
 
 

Egyezmény 
 
İ Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. stb. és Magyarország apostoli királya; ı 
Felsége Németország császárja, Poroszország királya a német birodalom nevében; ı Felsége a 
belgák királya; a francia köztársaság elnöke; ı Felsége Olaszország királya; ı királyi Fensége 
Luxemburg nagyhercege; ı Fensége Montenegro fejedelme; ı Felsége Németalföld királynéja 
és az ı nevében a királyság kormányzó királynéja; ı Felsége minden oroszok császárja; a 
svájci szövetségi tanács, elhatározván kolera-járvány idején a közegészségnek közös 
rendszabályokkal leendı akkénti megırzését, hogy a kereskedelmi ügyletek és az utazók 
mozgalma szükségtelen akadályoknak alá ne vettessenek (…) 
 
IV. 
A jelen szerzıdés hatálya a megerısités keltétıl számitandó öt évre terjed. Öt évrıl öt évre 
hallgatólag megujitottnak tekintendı, kivéve, ha az egyezmény a szerzıdı felek egyike által a 
lejárati idı elıtt hat hónappal felmondatnék. A felmondás csak azon állammal vagy 
államokkal szemben birand érvénynyel, melyek azt bejelentették. A többi államokra nézve az 
egyezmény érvényben marad. A magas szerzıdı felek fentartják maguknak azt a jogot is, 
hogy az egyezményre és mellékleteire nézve – ha azt szükségesnek látják – diplomatiai 
tárgyalások utján módositások felvételét kezdeményezhessék. 

Jelen egyezmény meg fog erısittetni, a megerısitések ki fognak cseréltetni vagy 
letétetni Berlinben, lehetıleg mielıbb, legkésıbb folyó évi április hó 15-tıl számitandó hat 
hónap alatt. 

Minek hiteléül az illetı meghatalmazottak a jelen egyezményt aláirták és pecsétjeikkel 
ellátták. 

[Aláírások] 
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Mellékletek az egyezményhez 
 

I. Melléklet 
 
I. CIM 
Azokról az intézkedésekrıl, melyek az egyezményhez járult kormányokat a kolera-járvány 
állapotáról folytonosan tájékoztatni alkalmasak, valamint azokról az eszközökrıl, melyek a 
járvány terjedésének és járványmentes helyekre való behurcolásának megakadályozása 
végett alkalmazásba vétettek 
 
Jelentés és további közlések. 

A járványos ország kormánya tartozik a többi kormányoknak egy kolera-fészek 
létezését jelenteni. 

Ezen intézkedés lényeges. 
Valódi értékkel az csak azon esetben fog birni, ha az illetı kormány a területén 

felmerülı kolera és gyanus esetekrıl maga is értesitve van. Nem lehet tehát a különbözı 
kormányoknak különös figyelmébe eléggé ajánlani azt, hogy az orvosok a koleraesetek 
bejelentésére köteleztessenek. 

A jelentés tárgyát kolerafészek létezése fogja képezni: a hely, a hol az keletkezett, a 
kolerafészek keletkezésének ideje, a klinikailag megállapitott betegedési- és a halálesetek 
száma. Az elszigetelve maradt esetek bejelentés tárgyát szükségképen nem képezendik. 

A jelentés a ragályozott ország fıvárosában székelı diplomatiai vagy consulatusi 
ügynökségekhez intézendı. Azon országokra nézve, melyek ottan képviselve nincsenek, a 
jelentés az illetı külföldi kormányoknak távirati uton közvetlenül teendı. 

Ezen elvi kijelentést utólagos szabályos alakban tartott folytatólagos közlemények 
fogják követni akképen, hogy a kormányok a járvány menetérıl folyton értesülve legyenek. 
Ezen közlemények legalább is hetenkint egyszer teendık. A betegség fellépése és menetére 
vonatkozó tudósitások lehetı teljesek legyenek. Különösen kiemelendık a járvány 
elterjedésének megakadályozására tett intézkedések. Világosan jelöljék meg azon elfogadott 
intézkedéseket (prophylactique), melyek az egészségügyi felügyeletre és orvosi látogatásra, az 
elkülönitésre, a fertıtlenitésre vonatkoznak, valamint a hajók elindulása és a gyanus tárgyak 
kivitelére nézve megállapittattak. 

Magától értetik, hogy a szomszédos országok fentartják maguknak külön 
megállapodások jogát a részben, hogy a határra terjedı közigazgatási hivatalok fınökei között 
közvetlen értesitési szolgálat szerveztessék. 

Minden állam kormánya kötelezve lesz azon intézkedéseket azonnal közzétenni, 
melyeket a ragályozott ország vagy kerület területérıl eredı szállitmányokra nézve megszabni 
szükségesnek tart. 

Ezen közzétételt a kormány a ragályozott ország fıvárosában székelı diplomatiai vagy 
consulatusi ügynökséggel azonnal közölni fogja. A mennyiben a fıvárosban diplomatiai vagy 
consulatusi ügynökség nem volna, a közlemény az érdekelt ország kormányának közvetlenül 
fog megküldetni. Ugyszintén kötelezve lesz a kormány ezen szabályok visszavonását vagy 
azok módositását – a jelzett módon – szintén tudomásra hozni. 
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II. CIM 
Azon feltételek, melyek alatt valamely terület ragályozottnak vagy egészségesnek tekintendı 
 
Ragályozottnak tekintendı minden olyan terület, a melyen egy kolera-fészek létezése 
hivatalosan megállapittatott. 

Nem tekintendı többé ragályozottnak azon terület, melyen kolerafészek létezett; de a 
hol hivatalos megállapitás szerint öt nap óta sem halálozás, sem ujabb koleraeset nem fordult 
elı, feltéve, hogy a szükséges fertıtlenitési szabályok foganatosittattak. 

Az óvintézkedési szabályok a ragályozott területen azon pillanattól kezdve 
alkalmaztatnak, melyben a járvány fellépése hivatalosan megállapittatott. 

Ezen szabályok alkalmazása megszünik, mihelyest hivatalosan megállapittatik, hogy a 
terület ismét egészségessé vált. Ezen szabályok alkalmazása nem tekintetik szükségesnek, ha 
valamely területen csak egyes elszigetelt esetek mutatkoztak, melyek fészket nem képeznek. 
 
 
III. CIM 
A járvány terjedésének megakadályozása céljából alkalmazott rendszabályoknak a 
ragályozott területre való szoritásáról 
 
Hogy a rendszabályok csak a tényleg megtámadott vidékekre szorittassanak, a kormányok 
azokat csak a ragályozott területekrıl származó szállitmányokra fogják alkalmazni. 

A rendszabályoknak a ragályozott területre való szoritása azonban csak azon határozott 
feltétel mellett fogadható el, ha a ragályozott ország kormánya a szükséges intézkedéseket 
megteszi arra nézve, hogy a gyanus tárgyaknak a ragályozott területekrıli kivitele 
megakadályoztassék. 

Midın valamely terület ragályozottá válik, semmi megszoritó intézkedés nem fog 
alkalmaztatni az ezen területrıl származó szállitmányokra nézve, ha azok ezt a területet 
legalább is öt nappal a járvány fellépte elıtt hagyták el. 
 
 
IV. CIM 
Az árucikkekrıl, vagy azon gyanus tárgyakról, melyek behozatala és keresztülvitele védelmi 
szempontból eltiltható – és a fertıtlenitésrıl 
 
I. Behozatal és átvitel. 

Az egyedüli tárgyak, illetıleg árucikkek, melyek a behozatalból kitilthatók, a következık: 
1. Testi fehérnemüek és viselt ruhafélék (használatra szánt tárgyak) és használt 

ágynemüek. 
Midın ezen tárgyak mint uti-podgyász vagy lakhelyváltozás miatt szállittatnak 
(berendezési tárgyak), azok külön rendszabályok alá esnek. 

2. Rongyok és papirkészitésre szánt ócska rongyok. (Drilles.) 
Nem esnek kitiltás alá: 
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• hydraulikus erı által összepréselt rongyok, melyek mint nagy kereskedelmi 
cikkek vaskarikával ellátott nagy csomagokban szállittatnak és melyek a 
rendeltetési ország hatósága által elfogadott származásu jegygyel és számmal el 
vannak látva; 

• oly uj hulladékok, melyek fonó, szövıkészitési vagy fehéritı mőhelyekbıl 
közvetlenül érkeznek; mőgyapotnemüek (Kunstwolle, Shoddy) uj papir 
hulladékai. 

Árucikkek és gyanus tárgyak átvitele, melyek oly módon vannak csomagolva, hogy 
azokat utközben kezelni nem lehet, nem tiltandó meg. 

Ugyszintén, midın az árucikkek és tárgyak akként szállittatnak, hogy azok utközben 
szennyezett tárgyakkal érintkezésbe nem jöhetnek, azoknak ragályozott területeni átszállitása 
nem képezhet akadályt a rendeltetési helyre való bebocsátás tekintetében. 

Az árucikkek és gyanus tárgyak behozatali tilalom alkalmazása alá nem esnek, ha a 
rendeltetési ország hatósága elıtt beigazoltatik, hogy azok legalább öt nappal a járvány 
kitörése elıtt indittattak el. 

Nem engedhetı meg, hogy az árucikkek a szárazföldi határokon vesztegzár alá 
vétessenek. Kitiltás vagy fertıtlenités az egyedüli rendszabályok, melyek alkalmazhatók. 

 
II. Fertıtlenités. 

Uti podgyász. A fertıtlenités kötelezı uti podgyász vagy butorzat (berendezési tárgyak) részét 
képezı szennyes fehérnemüekre, ruhanemüekre és tárgyakra nézve, melyek ragályozottnak 
nyilvánitott területrıl származnak és melyeket a helyi közegészségi hatóság ragályozottakként 
fog tekinteni. 

Árucikkek. A fertıtlenités csak olyan árucikkeknél és tárgyaknál fog alkalmaztatni, 
melyeket a helyi közegészségi hatóság ragályozottakul fog tekinteni, vagy olyanoknál, 
melyek behozatala eltiltható. 

A rendeltetési hely hatóságának hatáskörébe tartozik a fertıtlenités módozatát és helyét 
megállapitani. 

A fertıtlenitésnek akként kell történnie, hogy a tárgyak minél kevésbbé rongáltassanak 
meg. 

Minden állam részére fentartatik a jog a fertıtlenités által okozott károk folytán esetleg 
fizetendı kártéritések kérdését szabályozni. 

Levelek és levelezési lapok, nyomtatványok, könyvek, hirlapok, üzleti irományok stb. 
(a postacsomagokat bele nem értve) semminemü megszoritásnak vagy fertıtlenitésnek 
alávetve nem lesznek. 
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V. CIM 
A szárazföldi határoknál teendı intézkedések. Vasuti szolgálat. Utazók 
 
Az utazók, a posta és a podgyász szállitására rendelt kocsik a határon nem tarthatók vissza. 

Ha azonban megtörténik, hogy ezen kocsik valamelyike bepiszkoltatott, ezen kocsi a 
vonattól fertıtlenités céljából lekapcsoltatik a határon, vagy a legközelebbi állomás helyén, ha 
ez lehetséges. 

Hasonló eljárás fog követtetni a teherkocsikra nézve is. 
Szárazföldi vesztegzárak többé nem állittatnak fel. 
Egyedül a kolerabetegek és azon egyének, kiknél kolerás tünetek mutatkoznak, 

tarthatók vissza. 
Kiváló fontossággal bir, hogy az utazók egészségi állapotát illetıleg a vasuti személyzet 

felügyeletet gyakoroljon. 
Az orvosi beavatkozás az utazók megszemlélésére és a betegek gondozására fog 

szoritkozni. 
Ha gyakoroltatik orvosi szemle, az, a mennyire csak lehetséges, a vámvizsgálattal 

egyszerre hajtandó végre, oly módon, hogy az utazók a lehetı legrövidebb ideig tartassanak 
vissza. 

Mihelyt oly utazók, kik ragályozott helyrıl jönnek, rendeltetési helyükre érkeznek, 
felette hasznos volna azokat az elutazás napjától számitandó öt napon át felügyelet alatt 
tartani. 

A határok áthaladásánál a vasuti és postaszemélyzettel szemben követendı eljárás 
megállapitása az érdekelt igazgatóságok hatáskörébe tartozik. Azonban ennek akként kell 
történnie, hogy a rendes szolgálat akadályozva ne legyen. 

A kormányok fentartják maguknak azon jogot, hogy bizonyos nemü egyénekre nézve 
külön intézkedéseket léptessenek életbe; különösen: 
a) a cigányokat és csavargókat illetıleg, és 
b) a kivándorlókat és oly egyéneket illetıleg, kik csapatosan utaznak, vagy lépik át a határt. 
 
 
VI. CIM 
Külön intézkedés a határ-területekre nézve 
 
A határ-kereskedelmi forgalmat és az ezen kereskedelemmel egybefüggı kérdéseket illetı 
szabályok, valamint kivételes felügyeleti intézkedések megállapitása a határos államok között 
külön egyezmények tárgyát képezendik. 
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VII. CIM 
Vizi utak. Folyók, csatornák és tavak 
 
A vizi utak közegészségügyi szabályzata a parti államok között kötendı külön 
megegyezéseknek tartandó fel. 

Ajánlandók az 1892. évben kibocsátott német szabályok, melyeknek alkalmazása jó 
eredményeket mutat. 
 
 
VIII. CIM 
Tengeri rész. A kikötıben alkalmazandó szabályok 
 
Fertızöttnek tekintendı azon hajó, melyen kolera van, vagy a melyen hét nap óta ujabb 
koleraesetek merültek fel. 

Gyanusnak tekintendı azon hajó, melyen az elindulás pillanatában, vagy utközben 
koleraesetek merültek fel; de hét nap óta ujabb megbetegedési eset nem fordult elı. 

Járványmentesnek tekintendı azon hajó – ha ragályozott kikötıbıl jön is – melyen sem 
az elindulás pillanatában, sem utközben, sem pedig a megérkezéskor koleraeset vagy 
halálozás nem merült fel. 

A fertızött hajók a következı rendelkezéseknek vannak alávetve: 
1. A betegek azonnal kiszállitandók és elszigetelendık. 
2. A többi személyek szintén kiszállitandók – ha lehetséges – és megfigyelésnek 

vetendık alá, melynek tartama a hajó egészségi állapotához és a legutoljára elıfordult 
esethez képest változhat, öt napnál hosszabb azonban nem lehet. 

3. A hajólegénység és az utazók piszkos fehérnemüje, használati cikkei és egyéb tárgyai, 
melyek a kikötı közegészségi hatóságának véleménye szerint ragályozottnak 
tekintendık, fertıtlenitésnek fognak alávettetni, valamint a hajó is, vagy annak 
legalább is ragályozott része. 

A gyanus hajók a következı rendelkezéseknek vannak alávetve: 
1. Orvosi vizsgálatnak. 
2. Fertıtlenitésnek; a hajólegénység és utazók szennyes fehérnemüi, használati cikkei és 

egyéb tárgyai, melyek a helyi közegészségügyi hatóság véleménye szerint 
ragályozottaknak tekintendık, fertıtlenités alá vonandók. 

3. A fenékviznek (l'eau de la cale) kiüritése, fertıtlenités és a hajón berakott ivóviznek 
más jó ivóvizzel történt kicserélése után. 

Ajánlatos a hajólegénységet és az utazókat – egészségügyi állapotuk tekintetében – a 
hajó megérkezésétıl számitandó öt napi felügyeletnek alávetni. 

Hasonlókép ajánltatik a hajólegénység kiszállását megakadályozni, kivéve, ha az a 
szolgálat érdekében szükséges. 

A ragálymentes hajóknak a szabad forgalom azonnal megengedtetik, bármily természetü 
is legyen azok kisérı levele (patente). 
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Az egyedüli eljárás, melyet azokra nézve a megérkezési kikötı hatósága elıszabhat, 
csak a gyanus hajókra nézve alkalmazható szabályok érvényesitésébıl állhat (orvosi vizsgálat, 
fertıtlenités, a fenékviz kiüritése és a hajón levı viznek jó ivóvizzeli helyettesitése). 

Ajánlatos az utazókat és a hajólegénységet egészségi állapotuk tekintetében azon 
idıponttól számitott öt napi felügyeletnek alávetni, mely idıpontban a hajó a ragályozott 
kikötıbıl elindult. 

Ugyszintén ajánltatik a hajólegénység kiszállásának megakadályozása, kivéve, ha az a 
szolgálat érdekében szükséges. 

Magától értetik, hogy a megérkezési kikötı illetékes hatósága mindenkor követelhet oly 
bizonyitványt, mely igazolja, hogy az elindulási kikötıben a hajón koleraeset nem fordult elı. 

A kikötı illetékes hatósága ezen rendelkezések alkalmazásánál tekintettel lesz azon 
körülményre, hogy az emlitett háromrendbeli hajón orvos és fertıtlenitı készülék van-e. 

Külön szabályok állapithatók meg a tulterhelt hajókra, különösen a kivándorlók hajóira 
nézve, valamint minden más hajóra nézve, melynek állapota rosznak mutatkozik. 

A tengeren érkezı árucikkek nem eshetnek más elbánás alá, mint a szárazföldön 
szállitott cikkek ugy a fertıtlenités, valamint a beviteli tilalom, az átvitel és vesztegzár 
tekintetében. 

Minden hajónak, mely magát a kikötı hatósága által elıszabott kötelezettségeknek 
alávetni nem akarja, szabadságában áll a nyilt tengerre visszatérni. 

Az ily hajónak árucikkei kirakodása megengedhetı a szükséges elıvigyázati 
intézkedések megtétele után, melyek: 

1. A hajó, a hajólegénység és az utasok elszigetelése. 
2. A hajófenékviz kiüritése, fertıtlenités után. 
3. A hajón lévı viznek jó ivóvizzeli helyettesitése. 

Azon utasok kiszállitása szintén megengedhetı, kik azt kérik; azonban azon feltétel 
alatt, ha a helyi hatóság által elıirt rendelkezéseknek magukat alávetik. 

Minden ország minden egyes tengerpartjának legalább is egy kikötıjét ellátni tartozik 
oly szervezettel és elégséges eszközökkel, hogy bármily egészségi állapotban levı hajót 
befogadhasson. 

A parti hajózást teljesitı hajók az érdekelt országok között létrehozandó külön 
megállapodásoknak lesznek alávetve. 
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II. Melléklet 
 
Azon intézkedésekrıl, melyek ragályozott kikötıbıl elindult és a Dunán felfelé haladó 
hajókra nézve alkalmazandók 
 
Addig is, mig Szulina város jó iható vizzel el lesz látva, a folyamon felfelé haladó hajók 
egészségi szempontból szigoru ellenırzés alá vetendık. 

Az utazók tulzsufoltsága szigoruan eltiltandó. 
 
 
I. Szulinán teendı intézkedések. 

A Dunán Romániába belépı hajók az orvosi vizsgálatig, valamint a fertıtlenitési mőtét teljes 
bevégeztéig visszatartandók. 

A Szulinába érkezı hajók, mielıtt a folyón felfelé tovább mehetnének, nappal 
teljesitendı egy vagy több orvosi vizsgálatnak vetendık alá. Minden reggel meghatározott 
órában az orvos a hajó egész személyzetének egészségi állapotáról meggyızıdést szerez és a 
bejövetelt csak azon esetben engedi meg, ha az összes személyzet teljesen jó egészségi 
állapotban van. A kapitánynak vagy hajósnak egészségi utlevelet, kisérı levelet (patente) vagy 
bizonyitványt kézbesitend, mely a késıbbi kikötéseknél (garages) felmutatandó. 

Mindennap lesz egy vizsgálat. A nem fertızött hajók Szulinában való feltartóztatása 
három napot nem haladhat meg. A ragályozott fehérnemüek fertıtlenitése a megérkezéskor 
foganatositandó. 

A hajón esetleg levı kétes minıségü viz jó minıségü iható vizzel fog pótoltatni. 
A hajó-fenékviz fertıtlenitendı. 
Az itt fentebb jelölt rendelkezések csak azon hajóknál alkalmazandók, melyek oly 

kikötıbıl indultak ki, hol kolerafészek létezik. 
Magától értetendı, hogy egy nem ragályozott kikötıbıl érkezı hajó, azaz oly kikötıbıl, 

a hol kolerafészek nincs, ha nem akarja magát az imént megjelölt megszoritásoknak alávetni, 
ragályozott kikötıbıl származó utasokat visszautasithat. 

A Szulinában levı egészségi intézet tökéletesbitendı korszerü berendezéssel, valamint 
fertıtlenitı eszközökkel kellıleg ellátandó s akként rendezendı be, hogy egy fertızött hajóból 
származó betegek, valamint a többi utasok is kiszállithatók és elszigetelhetık legyenek. 
 
 
II. A folyó partjain teendı intézkedések. 

A folyó mentén kisebb jelentıségü közegészségi állomások szervezendık oly módon, hogy 
ott a hajón esetleg levı betegek kiszállithatók legyenek; ezen állomásoknak jó ivóvizzel és a 
szükséges fertıtlenitı eszközökkel ellátva kell lenni. E részben az orosz és román kormányok 
között megegyezésnek kell létesittetni. 

Minden közegészségi állomás vagy fontosabb megállóhely orvossal látandó el. 
Minden állomáson egy kellıleg elszigetelt szoba készen tartandó. 
Ezen állomások mellett haladó minden hajó orvosi vizsgálatnak vettetik alá. Ha betegek 

vagy gyanusak vannak a hajón, azok kiszállitandók és elszigetelendık. 
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A többi utasok szintén kiszállitandók és öt napon át elszigetelendık. 
A cabinek, hálóhelyek és egyéb ragályozott helyek, valamint fehér ruha, ruhanemüek és 

szennyezett tárgyak fertıtlenitendık; hasonlókép a hajófenék is; a hajón levı kétes viz jó 
iható vizzel pótlandó. 

Azon hajókon, melyeken sem beteg, sem gyanus nincsen, a cabinek és a hajófenék 
fertıtlenitendı és a hajón levı esetleg rosz viz, jó ivóvizzel helyettesitendı. 

Az orvosi vizsgálat után a kapitány vagy a hajólegénység fınöke részére egy a tett 
óvintézkedéseket és az eszközölt fertıtlenitést igazoló bizonyitvány állittatik ki; ezen 
bizonyitvány azonkivül az utasok s a hajólegénység számát is határozottan feltüntetendi. 

Ezen bizonyitvány a különbözı állomásokon felmutatandó. 
Midın a hajó uj kerületbe lép, ujabb orvosi vizsgálatnak lesz alávetendı. 
A hajófenék ujból fertıtlenitendı, ha a viz minden kétséget kizárólag higanyt vagy 

meszet alcalicus állapotban nem tartalmaz. 
 

2. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásával a kormány bizatik 
meg. 

 
 

1900. évi XXIII. törvénycikk 
A pestis elleni védekezés tárgyában, Velencében 1897. évi március 19-én kötött 

nemzetközi egyezmény becikkelyezésérıl 
 
1. § Az İ Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli 

királya; továbbá İ Felsége Németország császárja, Poroszország királya, a német 
birodalom nevében; İ Felsége a Belgák királya; İ Felsége Spanyolország királya és az 
ı nevében a királyság kormányzó királynéja; a Francia köztársaság elnöke; İ Felsége 
Nagy-Britannia és Irland egyesitett királyság királynıje; India császárnıje; İ Felsége a 
Görögök királya; İ Felsége Olaszország királya; İ királyi Fensége Luxemburg 
nagyhercege; İ Fensége Montenegró fejedelme; İ Felsége az Ottománok császárja; İ 
Felsége Németalföld királynıje és az ı nevében a királyság kormányzó királynéja; İ 
Felsége a Persa sah; İ Felsége Portugalia és Algarbia királya; İ Felsége Románia 
királya; İ Felsége a minden oroszok császárja; İ Felsége Szerbia királya és a svájci 
szövetségtanács között, a pestis elleni védekezés tárgyában Velencében 1897. évi 
március 19-én kötött nemzetközi egyezmény ezennel az ország törvényei közé 
iktattatik. (…) 
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Általános egészségügyi szabályzat a pestis behurcolásának 
és terjedésének megakadályozására 

 
(…) 
Európában alkalmazandó rendszabályok 
 
I. CIM 
Azokról a rendszabályokról, melyek az egyezmény hozzájárult kormányokat a pestisjárvány 
állapotáról folytonosan tájékoztatni alkalmasak, valamint azokról az eszközökrıl, melyek a 
járvány terjedésének és járványmentes helyekre való behurcolásának megakadályozására 
szolgálnak. Közlési kötelezettség és további értesitések 
 
A járványos ország kormánya a többi országok kormányával minden pestis-eset felmerülését 
közölni tartozik. Ezen rendszabály lényeges. 

Valódi értéke azonban ennek csak akkor lesz, ha az illetı kormány a területén felmerülı 
pestis- és gyanus esetekrıl maga is értesitve van. Nem lehet tehát eléggé a különbözı 
kormányoknak különös figyelmébe ajánlani, hogy az orvosok a pestis-esetek bejelentésére 
köteleztessenek. 

A közlés tárgyát képezni fogja: a pestis-esetek fellépése, a hely, a hol azok felmerültek, 
felmerülésök ideje, a megállapitott betegedési esetek és a halálesetek száma. 

A közlés a fertızött ország fıvárosában székelı diplomatiai vagy consulátusi 
hivatalokhoz intézendı. Azon országokra nézve melyek ott képviselve nincsenek, a közlés az 
illetı külföldi kormányhoz közvetlenül távirati uton intézendı. 

Ezen elsı bejelentést további szabályos alakban tartott folytatólagos közlések követik, 
akként, hogy a kormányok a járvány fejlıdésérıl folyton tájékozva legyenek. Ezen közlések 
legalább is hetenként egyszer eszközlendık. 

A betegség fellépése és haladására vonatkozó tudósitások lehetı teljesek legyenek. 
Különösen kiemelendık azokban a járvány elterjedésének megakadályozására alkalmazott 
rendszabályok. Világosan megjelölendık továbbá azon elfogadott óvrendszabályok, melyek 
az egészségügyi felügyeletre és orvosi látogatásra, az elkülönitésre, a fertıtlenitésre 
vonatkoznak, és magukban kell foglalniok a hajók elindulása és a gyanus tárgyak kivitelére 
nézve megállapitott rendszabályokat. 

Magától értetik, hogy a szomszédos országok fentartják maguknak a jogot: külön 
megállapodni arra nézve, hogy a határszéli közigazgatási hivatalok fınökei között közvetlen 
hiradási szolgálat szerveztessék. 

Minden állam kormánya köteles azon rendszabályokat azonnal közzétenni, melyeket a 
fertızött ország vagy kerület területérıl eredı szállitmányokra nézve megszabni szükségesnek 
tart. 

Ezen közzétételt a kormány a fertızött ország fıvárosában székelı diplomatiai, vagy 
consulátusi, hivatallal azonnal közölni fogja. A mennyiben a fıvárosban diplomatiai vagy 
consulátusi hivatal nem volna, a közlés az érdekelt ország kormányának közvetlenül fog 
megküldetni. Ugyszintén köteles a kormány ezen rendszabályok visszavonását vagy 
módositását a jelzett módon az érdekeltek tudomására hozni. 



 12

II. CIM 
Azon feltételek, melyek alatt valamely országterületrész (circonscription territoriale) 
fertızöttnek vagy egészségesnek tekintendı 
 
Fertızöttnek tekintendı minden oly területrész, a melyen pestis-eset elıfordulása hivatalosan 
megállapittatott. 

Nem tekintendı többé fertızöttnek azon területrész, melyen pestis volt; de a hol a 
hivatalos megállapitás szerint tiz nap óta (a legutóbb pestisbe esett személy felgyógyulása 
vagy elhunytától számitva) sem halálozás, sem ujabb eset nem fordult elı, feltéve, hogy a 
szükséges fertıtlenitési rendszabályok foganatosittattak. 

A megelızı rendszabályok fertızött területen azon pillanattól kezdve alkalmaztatnak, 
melyben a járvány fellépése hivatalosan megállapittatott. 

Ezen rendszabályok alkalmazása megszünik, mihelyt hivatalosan megállapittatik, hogy 
a területrész ismét egészséges. Nem tekintetik szükségesnek e rendszabályok alkalmazása 
akkor, ha valamely területrészen csak egyes behurcolt betegedési esetek fordultak elı, a 
nélkül, hogy a betegség átszármazásának esetei mutatkoznának. 
 
 
III. CIM 
A járvány terjedésének megakadályozása céljából alkalmazott rendszabályoknak a fertızött 
területre való korlátozásáról 
 
Hogy a rendszabályok csak a tényleg megtámadott vidékekre korlátoltassanak, a kormányok 
azokat csak a fertızött kerületekbıl származó szállitmányokra fogják alkalmazni. 

A rendszabályoknak a fertızött kerületre való szoritása azonban csak azon határozott 
feltétel mellett van helyén, ha a fertızött ország kormánya a szükséges intézkedéseket 
megteszi arra nézve, hogy a gyanus tárgyaknak a fertızött kerületekrıl való kivitele 
megakadályoztassék. 

Midın valamely kerület fertızötté válik, semmi megszoritó intézkedés nem fog 
alkalmaztatni az ezen kerületrıl származó szállitmányokra nézve, ha azok azt a kerületet 
legalább is öt nappal a járvány fellépte elıtt hagyták el. 
 
 
IV. CIM 
Az árucikkekrıl vagy a fertızés veszélyének természetüknél fogva jobban kitett tárgyakról 
azok behozatalának és átvitelének betiltása s a fertıtlenités szempontjából 
 
I. Behozatal és átvitel 

A fertızés veszélyének kitett árúk vagy tárgyak, melyeknek behozatala betiltható, a 
következık: 

1. a fehérnemüek és viselt ruhafélék (használatra szánt tárgyak) és használt ágynemüek. 
1. Midın ezen tárgyak, mint uti podgyász vagy lakhelyváltozás miatt szállitatnak 

(berendezési tárgyak) azok külön rendszabályok alá esnek. 
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Az elhunyt katonák és matrózok után maradt és hazájukba visszaküldendı csomagok 
olybá veendık, mint az elızı pontban emlitett tárgyak; 

2. rongyok és papirkészitésre szánt ócska rongyok (drilles) a hydraulikus erı által 
összesajtolt azon rongyokat sem véve ki, melyek mint árúk nagy csomagokban 
szállittatnak; 

3. ócska zsákok, szınyegek, már használt himzések; 
4. nyers bırök, cserzetlen bırök, friss bırök; 
5. friss állati részek, körmök, paták, sörény, szır, nyers selyem és gyapjú; 
6. hajak. 

Árúk és fertızés veszélyének kitett tárgyak átvitele, melyek oly módon vannak 
csomagolva, hogy azokat utközben kezelni nem lehet, nem tiltandó meg. 

Ugyszintén, midın az áruk és tárgyak akként szállittatnak, hogy utközben szennyezett 
tárgyakkal érintkezésbe nem jöhetnek, azoknak fertızött területen való átszállitása nem 
képezhet akadályt a rendeltetési helyre való bebocsátás tekintetében. 

Az áruk és fertızés veszélyének kitett tárgyak behozatali tilalom alkalmazása alá nem 
esnek, ha a rendeltetési ország hatósága elıtt beigazoltatik, hogy azok legalább 5 nappal az 
elsı pestis-eset felmerülése elıtt indittattak el. 

Nem engedhetı meg, hogy az árucikkek a szárazföldi határokon vesztegzár alá 
vétessenek. 

Kitiltás vagy fertıtlenités az egyedüli rendszabályok, melyek alkalmazhatók. 
 
II. Fertıtlenités 

Uti podgyász. A fertıtlenités kötelezı uti podgyász vagy butorzat (berendezési tárgyak) részét 
képezı szennyes fehérnemüekre, ruhanemüekre és tárgyakra nézve, melyek fertızöttnek 
nyilvánitott területbıl származnak, s melyeket a helyi egészségügyi hatóság fertızötteknek 
minısiti. 

Áruk. A fertıtlenités csak oly áruknál és tárgyaknál fog alkalmaztatni, melyeket a helyi 
egészségügyi hatóság fertızötteknek minısit, vagy olyanoknál, melyek behozatala eltiltható. 

A rendeltetési hely hatóságának hatáskörébe tartozik a fertıtlenités módozatát és helyét 
megállapitani. 

A fertıtlenitésnek akként kell történnie, hogy a tárgyak mentıl kevésbbé rongáltassanak 
meg. 

Minden állam részére fentartatik a jog, hogy a fertıtlenités által okozott károk folytán 
esetleg fizetendı kártéritések kérdését szabályozhassák. 

Levelek és levelezı lapok, nyomtatványok, könyvek, hirlapok, üzleti irományok stb. (a 
postacsomagokat bele nem értve) semminemü megszoritásnak vagy fertıtlenitésnek nem 
lesznek alávetve. 
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V. CIM 
A szárazföldi határoknál alkalmazandó szabályok. Vasuti szolgálat. Utasok 
 
Az utasok, a posta és a podgyász szállitására rendelt kocsik a határon nem tartóztathatók 
vissza. 

Ha azonban megesik az, hogy ezen kocsik valamelyike beszennyeztetik, ezen kocsi a 
vonattól, fertıtlenités céljából a határon, vagy a legközelebbi állomás helyén, ha ez 
lehetséges, lekapcsoltatik. 

Hasonló eljárás fog követtetni a teherkocsikra nézve is. 
Szárazföldi vesztegzár többé nem állittatik fel. Egyedül azon egyének, kiknél pestis 

tünetek mutatkoznak, tarthatók vissza. 
Ezen elv nem zárja ki minden egyes államnak azon jogát, hogy szükség esetén 

határainak egy részét elzárhassa. 
Kiváló fontossággal bir, hogy az utasok egészségi állapotát illetıleg a vasuti személyzet 

felügyeletet gyakoroljon. 
Az orvosi beavatkozás az utasok megszemlélésére és a betegek gondosára fog 

szoritkozni. 
Ha orvosi vizsgálat tartatik, az a mennyire csak lehetséges, a vámvizsgálattal egyszerre 

eszközlendı oly módon hogy az utasok a lehetı legrövidebb ideig tartassanak vissza. 
Mihelyt oly utasok, kik fertızött helyrıl jönnek, rendeltetési helyökre érkeznek, felette 

hasznos volna azokat az elindulás napjától számitandó tiz napon át felügyelet alatt tartani. 
A határokon való áthaladásnál a vasuti és posta személyzettel szemben követendı 

eljárás megállapitása az érdekelt közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozik. Azonban 
ennek akként kell történnie, hogy a rendes szolgálat akadályozva ne legyen. 

A kormányok fenntartják maguknak azon jogot, hogy bizonyos egyénekre nézve külön 
intézkedéseket léptessenek életbe; különösen; 

a) a cigányokat és csavargókat illetıleg és 
b) a kivándorlókat és oly egyéneket illetıleg, ki csoportosan utaznak, vagy lépik 

át a határt. 
 
 
VI. CIM 
Különleges eljárás a határzónákra nézve 
 
A határszéli kereskedelmi forgalmat és az ezen kereskedelemmel egybefüggı kérdéseket illetı 
szabályzat, valamint e részben kivételes felügyeleti rendszabályok a szomszédos államok közt 
kötendı külön egyezmények utján fognak megállapittatni. 
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VII. CIM 
Vizi utak. Folyók, csatornák és tavak 
 
A folyóvizi utakra nézve követendı egészségügyi eljárás szabályozása a parti államok 
kormányai között kötendı külön egyezményeknek tartandó fenn. 
 
 
VIII. CIM 
Tengeri rész. A kikötıkben alkalmazandó rendszabályok 
 
Fertızöttnek tekintendı azon hajó, melyen pestis van, vagy a melyen tizenkét nap óta egy 
vagy több pestis-eset merült fel. 

Gyanusnak tekintendı azon hajó, melyen az elinduláskor, vagy utközben pestis esetek 
merültek fel, de tizenkét nap óta ujabb megbetegedési eset nem fordult elı. 

Járványmentesnek tekintendı azon hajó, ha fertızött kikötıbıl jön is, melyen sem az 
elinduláskor, sem utközben, sem pedig a megérkezéskor pestis vagy halálozás nem merült fel. 

A fertızött hajók a következı eljárásnak vannak alávetve: 
1. a betegek azonnal kiszállitandók és elszigetelendık; 
2. a többi személyek szintén kiszállitandók – ha lehetséges – és megfigyelésnek vagy 

felügyeletnek vetendık alá, melynek tartama a hajó egészségi állapotához és a 
legutoljára elıfordult esethez képest változhatik, tiz napnál hosszabb azonban nem 
lehet; 

3. a hajószemélyzet és az utasok piszkos fehérnemüje, használati cikkei és egyéb tárgyai, 
melyek a kikötı egészségügyi hatóságának véleménye szerint fertızöttnek 
tekintendık, fertıtlenitésnek fognak alávettetni; 

4. a fenékviz fertıtlenités s a hajón beraktározott ivóviznek más jó ivóvizzel kicserélése 
után eltávolitandó; 

5. a hajó mindazon részei, a hol a pestis-betegek szállásoltak, fertıtlenitendık. A helyi 
egészségügyi hatóság által kiterjedtebb mérvü fertıtlenités rendelhetı el. 

A gyanus hajók a következı eljárásnak vannak alávetve: 
1. orvosi vizsgálatnak; 
2. fertıtlenitésnek, a hajólegénység és az utasok szennyes fehérnemüi, használati cikkei 

és egyéb tárgyai, melyek a helyi egészségügyi hatóság véleménye szerint 
fertızötteknek tekintendık, fertıtlenités tárgyát képezik; 

3. a fenékviz, fertıtlenités és a hajón beraktározott ivóviznek más jó ivóvizzel történt 
kicserélése után, eltávolitandó; 

4. a hajó mindazon részei, a hol pestis-betegek szállásoltak, fertıtlenitendık. A helyi 
egészségügyi hatóság által kiterjedtebb mérvü fertıtlenités rendelhetı el. 

Ajánlatos a hajószemélyzetet és az utasokat – egészségi állapotuk tekintetében – a hajó 
megérkezésétıl számitandó tiz napi felügyeletnek alávetni. 

Hasonlóképen ajánlatos a hajószemélyzet kiszállásának megakadályozása, kivéve, ha az 
a szolgálat érdekében szükséges. 
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A ragálymentes hajóknak a szabad elmenetel azonnal megengedtetik, bármily 
természetü legyen is a kisérı-levelök (patente). 

Az egyedüli eljárás, melyet azokra nézve a megérkezési kikötı hatósága elıszabhat, 
csak a gyanus hajókra nézve alkalmazható rendszabályok érvényesitésébıl állhat (orvosi 
vizsgálat, fertıtlenités, a fenékviz kiüritése és a hajón raktározott ivóviznek jó ivóvizzel való 
kicserélése), kivéve azonban azt, a mi a hajó fertıtlenitését illeti. 

Ajánlatos az utasokat és a hajószemélyzetet egészségi állapotuk tekintetében azon 
idıponttól számitott tiz napi felügyeletnek alávetni, a mely idıpontokban a hajó a fertızött 
kikötıbıl elindult. 

Hasonlóképen ajánlatos a hajószemélyzet kiszállásának megakadályozása, kivéve ha az 
a szolgálat érdekében szükséges. 

Magától értetik, hogy a megérkezési kikötı illetékes hatósága mindenkor követelhet a 
hajó orvosa, vagy ennek nem létében a hajóskapitány által eskü alatt adandó oly 
bizonyitványt, mely igazolja, hogy az elindulás óta a hajón pestis-eset nem fordult elı. 

A kikötı illetékes hatósága ezen rendszabályok alkalmazásánál tekintettel lesz azon 
körülményre, hogy az emlitett három osztályzatbeli hajón orvos és fertıtlenitı készülék van-e, 
vagy nincs. 

Különleges rendszabályok állapithatók meg a tulzsufolt hajókra, különösen a 
kivándorlókat szállitó hajókra, valamint minden más hajóra nézve, melynek egészségügyi 
állapota rossznak mutatkozik. 

A tengeren érkezı áruk nem eshetnek más elbirálás alá, mint a szárazföldön szállitott 
áruk, ugy a fertıtlenités, mint a beviteli tilalom, az átvitel és a vesztegzár tekintetében. 

Minden hajónak, mely magát a kikötı hatósága által elıszabott kötelezettségeknek 
alávetni nem akarja, szabadságában áll a nyilt tengerre visszatérni. 

Az ily hajónak árui kirakása megengedhetı a szükséges elıvigyázati intézkedések 
megtétele után, melyek: 

1. a hajó, hajószemélyzet és az utasok elszigetelése; 
2. a hajófenékviz eltávolitása, fertıtlenités után; 
3. a hajón raktározott ivóviznek jó ivóvizzel való helyettesitése. 

Azon utasok kiszállitása, kik azt kérik, szintén megengedhetı, azzal a feltétellel 
azonban, hogy a helyi hatóság által elıirt rendszabályoknak magukat alávetik. 

Minden ország minden egyes tengerpartjának legalább is egy kikötıjét ellátni tartozik 
oly szervezettel és elégséges eszközökkel, hogy bármily egészségügyi viszonyok közt levı 
hajót befogadhasson. 

A parti hajózást teljesitı hajók az érdekelt országok között megállapitandó különleges 
eljárási rendnek lesznek alávetve. 
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IX. CIM 
Fertızött kikötıbıl elindult és a Dunán felfelé haladó hajókra nézve alkalmazandó 
rendszabályok 
 
Addig is, mig Szulina város jó ivóvizzel ellátva nem lesz, a folyam felfelé haladó hajók 
egészségügyi szempontból szigoru ellenırzésnek alávetendık. 

Az utasokkal való tulzsufolás szigoruan eltiltandó. 
A Dunán Romániába jövı hajók az orvosi vizsgálatig, valamint a fertıtlenitési 

miveletek teljes bevégeztéig visszatartandók. 
A Szulinába érkezı hajók, mielıtt a folyamon felfelé tovább mehetnének, nappal 

teljesitendı egy vagy több orvosi vizsgálatnak vetendık alá. Minden reggel meghatározott 
órában az orvos a hajón levı összes személyzetnek egészségi állapotáról meggyızıdést szerez 
és a bejövetelt csak azon esetben engedi meg, ha constatálta, hogy az egészségi állapot 
kielégitı. A kapitánynak vagy hajókormányosnak dijtalanul egészségi utlevelet, kisérı levelet 
(patente) vagy bizonyitványt állit ki, mely a késıbbi kikötéseknél felmutatandó. 

Mindennap teljesitendı egy vizsgálat. A nem fertızött hajók Szulinában való 
feltartóztatása hat napot nem haladhat meg. 

A fertızött fehérnemüek fertıtlenitése a megérkezéskor foganatositandó. 
A hajón levı esetleg kétes minıségő ivóviz jó minıségü ivóvizzel fog pótoltatni. 
A hajófenékviz fertıtlenitendı. 
Az itt fenntebb kijelölt rendszabályok csak azon hajóknál alkalmazandók, melyek 

pestistıl fertızött kikötıbıl jönnek. 
Magától értetik, hogy nem fertızött kikötıbıl érkezı hajó, ha nem akarja magát az 

imént megjelölt megszoritásoknak alávetni, fertızött kikötıbıl jövı utasokat visszautasithat. 
A gyanus és fertızött hajókra nézve ugyanazon eljárás fog követtetni, mint más európai 

kikötıkben. (…) 
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Negyedik fejezet 
 

Elıvigyázati rendszabályok, melyeknek alkalmazása a hajókon az elinduláskor, az 
utazás alatt és a megérkezéskor ajánlatos 

 
Jegyzet. A pestis-fertızés valószinüleg a betegek ürülékei (köpete, székelése), kóros termékei 
(elgenyedt mirigyei és kelevényei stb.) által történik, következésképen tehát az ezekkel 
bemocskolt fehérnemüek, ruhák és piszkos kezek által is. 
 
 
I. Az elinduláskor megtartandó rendszabályok 
 

1. A hajóskapitány tartozik arra ügyelni, hogy oly személyek, kik azon gyanu alatt 
állanak, hogy pestisbe estek, a hajóra ne szálljanak. Fehérnemüeknek, rongyoknak, 
ágynemüeknek és általában minden piszkos vagy gyanus tárgynak a hajóra való 
felvételét utasitsa vissza. 
Oly ágynemüek, ruházati tárgyak, rongyok stb., a melyek pestisbe esett személyé 
voltak, a hajóra fel nem vehetık. 

2. A hajóra szállás elıtt a hajót a leggondosabban ki kell tisztitani és ha szükséges, 
fertıtleniteni. 

3. Okvetlenül szükséges, hogy a hajóra felvett ivóviz oly forrásból származzék, melynél 
a fertızés lehetısége ki van zárva. 
A viz teljesen veszélytelen, mihelyt le van párolva vagy fel van forralva. 

 
 
II. Az átjárás alatt megtartandó rendszabályok 
 

1. Kivánatos, hogy minden hajón a ragályos betegségben szenvedı egyének 
elszigetelésére külön hely legyen fentartva. 

2. Ha ilyen nem lenne, akkor azon fülke vagy bármely más hely, a hol egy személy 
pestisben megbetegedett, a közlekedéstıl elzárandó. 
Csak a betegek ápolásával megbizott személyeknek szabad oda menniök. 
Ezek is a más személyekkel való minden érintkezéstıl elzárandók. 

3. A betegekkel érintkezésben állott ágynemüeket, fehérnemüeket, ruhákat azonnal és 
pedig még a beteg szobájában fertıtlenitı oldatba kell mártani. 
Ugyanez történik az ápolásra használt személyek netán bemocskolt ruházatával is. 
Az emlitett tárgyak közül az értékteleneket el kell égetni, vagy ha a hajó nem 
kikötıben vagy nem csatornában van, a tengerbe kell dobni. A többi tárgyakat áthatlan, 
sublimát-oldattal mosott zsákokban a fertıtlenitı készülékbe kell vinni oly módon, 
hogy a körülfekvı tárgyakkal minden érintkezés kikerültessék. 
Ha a hajón fertıtlenitı készülék nincsen, akkor ezen tárgyakat hat órán át fertıtlenitı 
oldatban kell hagyni. 
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4. A beteg ürülékeit (köpet és székelési anyagok, vizelet) oly edénybe kell tenni, a 
melybe elıbb a fennebb leirt fertıtlenitı oldatok valamelyikébıl egy pohárra való 
beleöntetett. 
Ezen ürülékeket azonnal az árnyékszékekbe kell önteni, melyek minden egyes 
beleöntés után gondosan fertıtlenitendık. 

5. A betegek által elfoglalt helyiségeket a fennebb elıadott szabályok szerint gondosan 
fertıtleniteni kell. 

6. A holttestek sublimát-oldattal telitett lepelbe burkoltan a tengerbe sülyesztetnek. 
7. Az átkelés alatt foganatositott minden óvintézkedési mőveletet a hajónaplóba be kell 

jegyezni és az valamely kikötıbe érkezéskor az egészségügyi hatóságnak 
bemutatandó. 

8. A fennebbiekben elıirottak mindarra is alkalmazandók, a mi a beteggel érintkezésben 
állott, tekintet nélkül a megbetegedés sulyos voltára és kimenetelére. 

 
 
III. A megérkezéskor alkalmazandó rendszabályok 
 

1. Ha a hajó fertızött, a megbetegedett személyek partra szállittatnak és egy külön 
helyiségben elszigeteltetnek. 
Oly egyének, a kik a betegekkel érintkezésben voltak, kéteseknek tekintendık. 

2. Az összes fertızött tárgyak és az oly tárgyak, mint a ruhák, az ágynemü, a derékaljak, 
szınyegek és más tárgyak, melyek a beteggel érintkezésbe jutottak, azon személyek 
ruhái, a kik ápolták, a beteg fülkéjében és a fülkékben levı tárgyak, mint szintén a 
fedélzet vagy a fedélzet azon részei, a melyeken a beteg tartózkodott, fertıtlenitendık. 
(…) 

 
 

1940. évi VI. törvénycikk 
A gümıkór és a nemibetegségek elleni védekezésrıl, 

valamint a közegészségügyi törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról 
 
1. § (1) A gümıkór és a nemibetegségek elleni védekezés elımozdítása közfeladat, amelyet az 

állam a törvényhatóságok és a községek, a betegségi-, öregségi- és 
bányanyugbérbiztosításnak az 1927:XXI., 1928:XL., illetıleg 1925:XXXIV. 
törvénycikkben megjelölt intézetei (a továbbiakban: biztosító intézetek), az 1928:XL. tc. 
10. §-a alapján létesített nyugdíjintézmények (a továbbiakban: biztosító szervek), 
valamint az ilyen célú egyesületek és intézmények közremőködésével lát el. 

(2) A közremőködés összhangjának elımozdítására a belügyminiszter véleményezı 
bizottságot alakít és annak szervezetét, valamint mőködési körét rendelettel állapítja 
meg. 
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I. A gümıkór elleni védekezés 
Általános rendelkezések 
 
2. § (1) Aki tud arról, vagy a sajátmagán észlelt tünetekbıl arra következtethet, hogy 

gümıkóros megbetegedésben szenved, köteles magát orvossal gyógykezeltetni. A 
munkaadó, a hivatali fınök, illetıleg a munkavállalók (alkalmazottak) közvetlen 
felügyeletével megbízott személy, ha a munkavállaló, illetıleg az alárendelt gümıkóros 
megbetegedése tudomására jut, köteles azt figyelmeztetni, hogy magát orvossal 
gyógykezeltesse. Ha a munkavállaló kötelezı betegségi biztosítási intézetnek tagja, a 
munkaadó – amennyiben arról tudomása van – köteles munkavállalójának gümıkóros 
megbetegedését a biztosító intézetnek is bejelenteni. 

(2) Minden orvos (hatósági-, biztosító intézeti-, honvéd-, magánorvos stb.), illetıleg minden 
kórház s egyéb egészségügyi intézmény igazgatója (vezetıje) a gyakorlatában 
elıfordult, illetıleg a vezetése alatt álló intézetben vizsgált, kezelt vagy más módon 
tudomására jutott fertızıképes vagy arra gyanús gümıkóros megbetegedést, továbbá a 
jelen törvény 4. §-ának (1)-(4) bekezdésében megszabott ellenırzı tevékenység során, 
valamint a sorozásnál és a leventekötelesek orvosi vizsgálatánál tudomására jutott 
fertızıképes gümıkóros megbetegedést bejelenteni és fertızıképes állapotáról a 
beteget közvetlenül, illetıleg tizennyolcadik évnél fiatalabb kiskorú megbetegedése 
esetén azt, akit a kiskorú ápolása s gondozása törvény szerint terhel vagy azt magára 
vállalta, értesíteni köteles. Az értesített személy a fertızıképesség megállapításának 
felülvizsgálását kérheti. 

(3) A (2) bekezdés értelmében bejelentett beteg felgyógyulását a kezelıorvos, elhalálozását a 
halottkém, lakásváltoztatását pedig maga a beteg, illetıleg az ápolására s gondozására 
kötelezett személy bejelenteni köteles. A fertızı gümıkórban szenvedı vagy arra 
gyanús személyek katonai szolgálatból történt elbocsátását az illetékes katonai 
parancsnokság jelenti be. 

(4) A (2) és (3) bekezdés alapján tett bejelentésekrıl nyilvántartást kell vezetni. 
(5) Az elızı bekezdésekben megszabott bejelentési és nyilvántartási kötelezettség, valamint 

felülvizsgálati eljárás szabályait a belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 
 
3. § (1) A közhivatalnok, az orvos, úgyszintén mindazok, akik állásuk, hivatásuk vagy 

foglalkozásuk körében gümıkóros megbetegedésrıl tudomást szereznek, e betegség 
tekintetében titoktartásra kötelesek. 

(2) Ha a beteg betegségét nem gyógykezelteti vagy a fertızés meggátlására vonatkozó orvosi 
rendelést nem tartja meg, a titoktartás kötelességét nem szegi meg az, aki a betegségrıl 
a hatóságot, a munkaadót vagy a beteg részérıl fertızés közvetlen veszélyének 
egyébként kitett más személyt értesíti. 

(3) Az orvosra nézve a titoktartás az elıbbi bekezdésben megállapított feltételek hiányában 
sem kötelezı azokkal szemben, akik a beteggel közös háztartásban élnek. Ugyancsak 
nem kötelezi titoktartás a biztosító intézetekkel szemben az intézet, illetıleg szerv 
orvosát sem. 
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(4) A jelen § (1) bekezdésébe foglalt tilalom nem érinti a honvédorvosoknak katonai 
szabályok alapján fennálló közlési kötelezettségét. 

 
4. § (1) Minden gyermeket kisdedóvódába, gyermek- vagy napközi otthonba való 

felvételekor, továbbá hatodik, tizedik és tizenötödik életévében is gümıkóros 
megbetegedés szempontjából orvosi vizsgálatnak kell alávetni. 

(2) Az egészségvédelmi szolgálat, a gyermekvédelem, a bábaszolgálat, úgyszintén a 
kisdedóvodák, népiskolák, középiskolák, középfokú iskolák, végül az általános és 
szakirányú tanonciskolák nevelı- és oktatószemélyzete és egyéb alkalmazottai körében 
csak olyan személyeket szabad alkalmazni, akik fertızıképes vagy arra gyanús 
gümıkóros megbetegedésben nem szenvednek. Ilyen alkalmazásban állókat, valamint a 
magánbábákat ebbıl a szempontból idıközönkint ellenırízni kell. 

(3) Közfogyasztásra szolgáló élelmiszerek és italok, továbbá fogyasztásra szánt élvezeti 
cikkek, gyógyszerek (szérumok) és tápszerek ipari elıállításában, kezelésében vagy 
forgalombahozatalában, végül a fodrász-, kozmetikai és maniküripar körében csak 
olyan személyeket szabad alkalmazni, akik fertızıképes vagy arra gyanús gümıkóros 
megbetegedésben nem szenvednek. Ilyen alkalmazásban állókat ebbıl a szempontból 
idınkint ellenırizni kell. Amennyiben az e bekezdésben megjelöltek részére 
munkakönyvet vagy munkaigazolvány állítanak ki, ıket annak kiállítása elıtt is meg 
kell vizsgálni és úgy ennek, mint az idıközi vizsgálatnak eredményét a munkakönyvbe 
vagy munkaigazolványba be kell jegyezni. 

(4) A háztartásban alkalmazottakat, akik a háztartásban vagy a család körében javadalmazás 
fejében rendszeresen és a munkaerejüket egészen vagy túlnyomó részben igénylı 
személyes szolgálatokat teljesítenek (házvezetınık, házicselédek, dajkák, nevelık, 
társalkodók, felolvasók, ápolók stb.), valamint a biztosításra kötelezett bejárókat a 
fertızıképes gümıkóros megbetegedés szempontjából idıközönkint ellenırizni kell, a 
dajkaszolgálatra vállalkozókat pedig e végbıl minden munkaviszony megkezdése elıtt 
is meg kell vizsgálni. Amennyiben az e bekezdésben megjelöltek részére cselédkönyvet 
állítanak ki, ıket a cselédkönyv kiállítása elıtt is meg kell vizsgálni és úgy ennek, mint 
az idıközi vizsgálatnak eredményét a cselédkönyvbe be kell jegyezni. 

(5) Fertızıképes gümıkóros megbetegedés fennforgásának gyanúja esetén kis- és 
nagyközségben a fıszolgabíró, megyei városban a polgármester, törvényhatósági jogú 
városban a polgármester által megbízott tisztviselı, Budapesten a kerületi elöljáró 
egyeseknek vagy meghatározott csoportoknak ily megbetegedés szempontjából 
egészségügyi vizsgálatát rendelheti el. E vizsgálat elrendelésének részletes szabályait a 
belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 

(6) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított ellenırzı orvosi vizsgálatot tüdıbeteggondozó 
intézet, hatósági orvos vagy tuberkulózis-szakorvosi képesítéssel rendelkezı 
magánorvos, azokban az intézetekben pedig, amelyeknél iskolaorvos van alkalmazva, 
az iskolaorvos teljesíti. A betegnek talált személy felülvizsgálatot kérhet. 

(7) Az ellenırzési kötelezettség teljesítésének, valamint a felülvizsgálati eljárásnak részletes 
szabályait a belügyminiszter az érdekelt miniszterekkel, a leventekötelezettség alá esık 
tekintetében a honvédelmi miniszterrel egyetértıen rendelettel állapítja meg. 
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5. § (1) Ha a 4. §-ban elıírt vizsgálaton vagy másként azt állapítják meg, hogy valamely 
személy oly gümıkóros megbetegedésben szenved, amely a környezetét fertızés 
veszélyének teszi ki, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni: 

1. a kisdedóvodába, gyermek- vagy napköziotthonba felvett gyermeket, úgyszintén a 
népiskola, a középiskola, a középfokú iskola, végül az általános és szakirányú 
tanonciskola növendékét az óvoda, a gyermek- vagy napköziotthon, illetıleg az iskola 
látogatásától, valamint a leventéket a leventekiképzésben való részvételtıl mindaddig 
el kell tiltani, míg a 4. § (6) bekezdése értelmében vizsgálatra hivatott orvos vagy a 
felülvizsgálat eredménye nem igazolja, hogy az illetı teljesen meggyógyult, illetıleg 
hogy betegsége fertızıképességét elvesztette; 

2. a kisdedóvodáknál, a népiskoláknál, a középiskoláknál, a középfokú iskoláknál, az 
általános és szakirányú tanonciskoláknál a nevelı- és oktatószemélyzet körében 
rendszeres álláson szolgálatot teljesítı alkalmazottat betegsége, legfeljebb azonban 
egy év tartamára nem terhes illetményeinek meghagyása mellett szabadságolni kell; ha 
az egyévi szabadság utolsó hónapjában foganatosított orvosi vizsgálat megállapítása 
szerint az alkalmazott még fertızıképes és ha a fertızés továbbítására lehetıséget nem 
nyujtó s a gyógyulásra nem káros más szolgálati beosztásban nem alkalmazható, ıt az 
egyévi szabadság elteltét követı hónap elsı napjától kezdve – amennyiben a nyugdíjra 
igényt adó legkisebb szolgálati idıt már betöltötte – nyugalomba kell helyezni; ha a 
nyugalombahelyezettnek fertızıképessége egy éven belül megszőnik, ıt állásába 
vissza kell helyezni; abban az esetben, ha az alkalmazott az egyévi szabadság 
leteltének idıpontjában a nyugdíjra igényt adó legkisebb szolgálati idıt még nem 
töltötte be, részére az egyévi szabadság leteltét követı hónap elsı napjától kezdve 
legfeljebb további egy évre szabadság engedélyezhetı; az újabb szabadság tartama 
alatt az alkalmazottnak a nem terhes illetményei negyven százalékára van igénye; ha 
az újból szabadságolt alkalmazott fertızıképessége egy éven belül megszőnik, ıt 
korábbi állásába vissza kell helyezni, ellenkezı esetben pedig az újabb egyévi 
szabadság leteltét követı hó elsejétıl kezdve a hatályos ellátási jogszabályok szerint 
szabályszerő elbánás alá kell vonni; az ideiglenesen nyugalomba helyezett, valamint 
az egyévi szabadság eltelte után újból szabadságolt alkalmazott állasa egy éven át be 
nem tölthetı, amennyiben azonban arra feltétlenül szükség van, az állással kapcsolatos 
tennivalók ellátására helyettes, illetıleg kisegítı alkalmazható; 

3. az egészségvédelmi szolgálat körében nem rendszeres álláson alkalmazott védınıket 
betegségük, legfeljebb azonban egy év tartamára nem terhes illetményeik meghagyása 
mellett szabadságolni kell; ha a beteg az egyévi szabadság eltelte után még 
fertızıképes és ıt a fertızés továbbítására lehetıséget nem nyujtó s a gyógyulásra 
nem káros más szolgálati beosztásban alkalmazni nem lehet, részére az egyévi 
szabadság elteltét követı hónap elsı napjától legfeljebb további egy évre újabb 
szabadság engedélyezhetı, amelynek tartama alatt a nem terhes javadalmazásnak 
negyven százalékára van igénye; ha az újból szabadságolt védınınek 
fertızıképessége egy év alatt megszőnik, ıt alkalmazásába vissza kell helyezni, 
ellenkezı esetben pedig alkalmazásából minden további jogigény nélkül el kell 
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bocsátani; a rendszeres állásra kinevezett védınınél a jelen bekezdés 2. pontjában 
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni; 

4. a jelen bekezdés 2. pontjában felsorolt nevelı- és tanintézeteknél nem rendszeres 
állásokon alkalmazott nevelı- és oktatószemélyzet, az egyéb személyzet, továbbá a 
védınık kivételével az egészségvédelmi szolgálat és a gyermekvédelem körében nem 
rendszeres állásokon alkalmazottak, végül a községi (városi) bábák tekintetében a 
belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértıen rendelettel intézkedik; 

5. a magánbábák gyakorlatukat haladéktalanul beszüntetni kötelesek; 
6. közfogyasztásra szolgáló élelmiszerek és italok, továbbá fogyasztásra szánt élvezeti 

cikkek, gyógyszerek (szérumok) és tápszerek ipari elıállításánál, kezelésénél vagy 
forgalombahozatalánál, végül a fodrász-, kozmetikai és maniküripar körében 
alkalmazott személyeket az alkalmazásból el kell bocsátani; 

7. dajkaszolgálatra felfogadni, illetıleg a már szolgálatban álló személyt ily minıségben 
továbbra is alkalmazni nem szabad. 

(2) Az (1) bekezdés 2., 3., 5–7. pontjaiban felsoroltakat – a dajkák kivételével – korábbi 
minıségükben újra alkalmazni, illetıleg a jelen §-ban megjelölt foglalkozásokban 
alkalmazni a jövıben csak akkor szabad, ha a 4. § (6) bekezdése értelmében vizsgálatra 
hivatott orvos vagy a felülvizsgálat eredménye az (1) bekezdésben megjelölt állapot 
megszőntét igazolja; dajkák ebben a minıségben a jövıben szolgálatot egyáltalában 
nem teljesíthetnek. 

(3) A belügyminiszter rendelettel állapítja meg azokat az eseteket, amelyekben fertızı 
gümıkóros személy ugyanolyan megbetegedésben szenvedı csecsemıt kivételesen 
szoptatásra vállalhat. 

 
6. § (1) A fertızıképes beteget kényszer útján lehet elkülöníteni, ha alaposan tartani kell attól, 

hogy a fertızés a vele közös háztartásban élıkre átterjed vagy ha a beteg a fertızés 
meggátlására szolgáló elıírásokat nem tartja meg. 

(2) A kényszerelkülönítést házielkülönítés vagy a 11. §-ban felsorolt, betegek elhelyezésére 
szolgáló intézetekben elhelyezés útján a 4. § (5) bekezdésében megjelölt hatóság rendeli 
el. A határozat fellebbvitelre tekintet nélkül végrehajtható. 

(3) A kényszerelkülönítés részletes szabályát a belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 
 
7. § A fertızıképes gümıkóros beteg által rendszeresen használt helyiséget a beteg 

lakásváltoztatása, gyógyintézetbe szállítása vagy elhalálozása esetében gondosan 
kitakarítani és fertıtleníteni kell. Elhalálozás esetében az elhalt használati tárgyait (ruha, 
fehérnemő stb.) is fertıtleníteni kell. A fertıtlenítés részletes szabályait a 
belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 

 
8. § (1) Ha a háztartásban vagy a család körében fertızı gümıkórban szenvedı vagy arra 

gyanús beteg él, háztartási alkalmazottat, bejárót [4. § (4) bekezdés] vagy albérlıt csakis 
akkor szabad tartani, ha e körülményt a szolgálati szerzıdés, illetıleg bérleti szerzıdés 
megkötésére jogosított fél a háztartási alkalmazottal, bejáróval, illetıleg albérlıvel a 
szerzıdés megkötése elıtt közölte és e közlés megtörténtét az érdekelt sajátkezőleg írt 
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és aláírt, vagy aláírással (kézjeggyel) ellátott és a sajátkező aláírást két tanú aláírásával 
igazoló okiratban igazolta. Ipari munkaadó ilyen esetben az e bekezdésben megjelölt 
eljárás mellett is csupán tizennyolc éven felüli alkalmazottjának adhat lakást vagy 
élelmezést. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt eljárás mellett sem szabad olyan dajkát felfogadni, aki 
egyidejőleg saját gyermekét is szoptatja. 

 
9. § (1) Gyermeket csak az fogadhat magához és csak ahhoz lehet dajkaságba adni vagy 

nevelésre kihelyezni, aki tüdıbeteggondozó intézeti, illetıleg városi vagy községi 
orvosi (körorvosi) bizonyítvánnyal igazolja, hogy sem maga, sem a vele közös 
háztartásban élık fertızı gümıkóros megbetegedésben nem szenvednek. 

(2) Fertızı gümıkórban szenvedı gyermeket dajkaságba vagy családhoz nevelésre 
kihelyezni, illetıleg felvenni nem szabad. 

(3) A belügyminiszter rendelettel állapítja meg azokat a kivételes eseteket, amikor fertızı 
gümıkóros csecsemı vagy gyermek ugyanilyen betegségben szenvedı személyhez 
dajkaságba vagy nevelésre kihelyezhetı, illetıleg felvehetı. 

 
10. § Az egyes miniszterek a gümıkór terjedésének meggátlása céljából saját ügykörükön 

belül szükségesnek mutatkozó intézkedéseket a belügyminiszterrel egyetértıen – 
amennyiben szükséges, rendelettel – állapítják meg. 

 
 
A megelızés és gyógyítás intézményei 
 
11. § A gümıkór elleni védekezés intézményei: a tüdıbeteggondozó intézetek, az 

egészségvédelmi szolgálatok, továbbá betegek elhelyezésére a tüdıbetegszanatóriumok, 
közkórházak, tudományegyetemi klinikák, biztosító intézetek által gümıkóros betegek 
részére fenntartott kórházak és a tüdıbetegotthonok. 

 
12. § (1) Tüdıbeteggondozó intézeteket állíthatnak fel: 

1. az állam, 
2. a törvényhatóságok és községek, 
3. a biztosító intézetek, 
4. az ily célú egyesületek és intézmények. 

(2) Azt, hogy a biztosító intézetek hol állíthatnak fel önálló tüdıbeteggondozó intézetet, az 
érdekelt biztosító intézet meghallgatásával a belügyminiszter esetenkint állapítja meg. 

(3) A tüdıbeteggondozó intézetekben a betegvizsgálat ingyenes. 
 
13. § (1) Minden törvényhatósági jogú városban, továbbá minden járás területén – lehetıleg a 

járás székhelyén – legalább egy tüdıbeteggondozó intézetet kell létesíteni, illetıleg 
fenntartani. Azokat a megyei városokat, amelyekben külön tüdıbeteggondozó intézetet 
kell létesíteni, illetıleg fenntartani, a belügyminiszter jelöli ki. 
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(2) A tüdıbeteggondozó intézetek felállításának feltételeit, számát, úgyszintén, azok 
székhelyét és mőködési területét, valamint szervezeti és mőködési szabályait a 
belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 

 
14. § Az egészségvédelmi szolgálatnak a gümıkór elleni védekezés körüli tennivalóit és a 

tüdıbeteggondozó intézethez való viszonyát a belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 
 
15. § (1) A tüdıbetegszanatóriumokban elsısorban olyan gümıkóros betegek nyernek 

elhelyezést, akiknek gyógykezelésére fıképpen erısítı eljárásokat és éghajlati 
tényezıket használnak. 

(2) A közkórházak tüdıbetegosztályaira elsısorban azok a betegek kerülnek, akiken sebészeti 
beavatkozást kell elvégezni, vagy akik gümıkóron kívül más kórházi ápolást igénylı 
betegségben is szenvednek. A tudományegyetemi klinikák, valamint a biztosító 
intézetek által gümıkóros betegek részére fenntartott magánkórházak e tekintetben a 
közkórházak tüdıbetegosztályaival esnek egy tekintet alá. 

(3) A tüdıbetegotthonok elsısorban olyan tüdıbetegek gyógykezelésére szolgálnak, akiknél 
nem az elızı bekezdésekben megjelölt gyógyító eljárásokra van fıképpen szükség. 

 
16. § (1) Tüdıbetegotthonokat állíthatnak fel: 

1. az állam, 
2. a törvényhatóságok és községek, 
3. a biztosító intézetek, 
4. az ily célú egyesületek és intézmények. 

(2) Az állam, a törvényhatóságok és a községek által fenntartott tüdıbetegotthonoknak 
közkórházi jellegük van. A közkórházakra vonatkozó jogszabályok közül azokat, 
amelyek a tüdıbetegotthonokra is irányadók, a belügyminiszter rendelettel állapítja 
meg. 

(3) Tüdıbetegotthon felállítását a belügyminiszter engedélyezi. Az engedélyezési eljárás 
szabályait a belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 

 
17. § (1) Az állam által fenntartott tüdıbeteggondozó intézetekben, valamint 

tüdıbetegotthonokban az orvosi szolgálatot szakorvosok látják el. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt orvosokat általában tiszteletdíjas minıségben kell 

alkalmazni. 
(3) Az állami tüdıbeteggondozó intézeti és tüdıbetegotthoni orvosok képesítését, szolgálatát, 

magángyakorlatát és mellékfoglalkozását a belügyminiszter, járandóságát pedig a 
belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértıen rendeletben szabályozza. 

 
18. § (1) A törvényhatóságok és községek által fenntartott tüdıbeteggondozó intézetekben és 

tüdıbetegotthonokban alkalmazott orvosok illetményeire irányadó szabályokat a 
belügyminiszter állapítja meg. 
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(2) A biztosító intézetek által fenntartott tüdıbeteggondozó intézetekben és 
tüdıbetegotthonokban szolgálatot teljesítı orvosok szolgálati viszonyaira a 
társadalombiztosítási jogszabályok irányadók. 

(3) Az egyesületek és intézmények által fenntartott tüdıbeteggondozó intézetekben és 
tüdıbetegotthonokban alkalmazott orvosok szolgálati viszonyaira, az egyesület 
alapszabályai, illetıleg az intézet, valamint a magánjog idevonatkozó szabályai 
irányadók. 

(4) A nem állami tüdıbeteggondozó intézetek és tüdıbetegotthonok orvosainak képesítése 
tekintetében a belügyminiszter rendelettel intézkedik. 

 
19. § (1) A tüdıbeteggondozó intézetekben az egészségügyi segédszolgálatot egészségügyi 

védınık teljesítik. 
(2) Az egészségügyi védınık képesítését, továbbá a tüdıbeteggondozó intézetek és 

tüdıbetegotthonok nem orvosi-, valamint segédszemélyzete alkalmazásának 
elıfeltételeit, a fegyelmi eljárás kivételével a szolgálat körébe tartozó jogai és 
kötelességei tekintetében irányadó szabályokat, végül a törvényhatósági és községi nem 
orvosi-, illetıleg segédszemélyzet járandóságát a belügyminiszter, az állami nem orvosi- 
és segédszemélyzet járandóságát pedig a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel 
egyetértıen állapítja meg. A biztosító intézetek, egyesületek és intézmények nem 
orvosi- és segédszemélyzetének járandósága tekintetében a 18. § (2) és (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók. 

 
20. § A törvényhatósági és községi tüdıbeteggondozó intézetekben és tüdıbetegotthonokban 

rendszeresített álláson alkalmazott orvosoknak és többi személyzetnek fegyelmi 
ügyeiben a törvényhatósági, illetıleg községi közkórházi személyzet elleni fegyelmi 
eljárásra vonatkozó szabályok, a biztosító intézetek által fenntartott tüdıbeteggondozó 
intézetek és tüdıbetegotthonok orvosai és személyzete elleni fegyelmi eljárásra a 
vonatkozó társadalombiztosítási jogszabályok, az egyesületek és intézmények orvosai 
és személyzete elleni fegyelmi eljárás tekintetében pedig az egyesületi alapszabályok, 
illetıleg az intézeti szabályzatok irányadók. 

 
21. § (1) Ha a tüdıbeteggondozó intézetet az állam állítja fel, az érdekelt városok és községek 

lakosságuk számához és anyagi erejükhöz mérten az intézet elhelyezésérıl – esetleg 
megfelelı épület biztosítása útján – gondoskodni kötelesek. 

(2) Az állam, illetıleg a törvényhatóságok és községek által fenntartott tüdıbeteggondozó 
intézetek létesítési és fenntartási költségeihez a biztosító intézetek, – feltéve, hogy a 12. 
§ (2) bekezdése alapján önálló gondozóintézet felállítására nem nyertek engedélyt – 
valamint biztosító szervek abban az arányban kötelesek hozzájárulni, amint a 
tüdıbeteggondozó intézet mőködési területének biztosított népességéhez – ideértve az 
igényjogosult családtagokat is – a tüdıbeteggondozó intézet mőködési területének 
népessége viszonylik. 
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(3) A városok vagy községek által fenntartott tüdıbeteggondozó intézetek fenntartási 
költségeihez a mőködési területükbe [13. § (2) bekezdés] tartozó községek is 
hozzájárulni kötelesek. 

(4) A felállítási, illetıleg fenntartási költségekhez hozzájárulás részletes szabályait a 
belügyminiszter állapítja meg. 

(5) A belügyminiszter – az érdekelt miniszterekkel egyetértıen évenkint megállapítja azt az 
összeget, amelyet a biztosító intézeteknek, illetıleg az intézetek egyes biztosítási 
ágainak, valamint a biztosító szerveknek az illetı évben a (2) bekezdésnek megfelelıen 
viselniök kell. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetét hozzájárulásra kell kötelezni 
azok után az összegek után is, amelyeket az elismert vállalati nyugdíjpénztárak az 
említett intézet egészségvédı és gyógyító eljárási alapja javára fizettek be. 

(6) A belügyminiszter az egyesületek és intézmények által fenntartott tüdıbetegotthonok 
fenntartási költségeinek részbeni fedezésére a belügyi tárca keretében elıirányzott 
betegápolási hozzájárulásokból átalányt engedélyezhet. 

 
22. § A nem lakóhelyükön légmellkezelésben részesülı szegénybetegek vasúti utazási 

költségei a kezelést végzı intézet részérıl megtéríthetık, amennyiben pedig a kezelés 
helye csupán közúti jármővel érhetı el, a község terhére természetbeni fuvart kell 
rendelkezésükre bocsátani. A vasúti utazási költség megtérítésének, valamint a 
természetbeni fuvar kiszolgáltatásának szabályát a belügyminiszter rendeletben 
szabályozza. 

 
23. § A gümıkór elleni küzdelem megszervezését és egészséges irányítását, valamint a 

védekezés szolgálatába állított intézmények központi felügyeletét és ellenırzését az 
Országos Közegészségügyi Intézet látja el. 
(...) 

 
 
III. Közegészségügyi törvények módosítása 
 
41. § (1) Az 1876:XIV. tc. 8. §-a azzal egészíttetik ki, hogy a gyógyászati célra szánt, de erre 

nem alkalmas anyag, szer vagy készítmény tekintetében is lefoglalásnak van helye. A 
lefoglalást a belügyminiszter is elrendelheti. A készítı vagy forgalombahozó kérheti, 
hogy a lefoglalt anyagot, szert vagy készítményt megfelelı átalakítás céljából részére 
kiadják. Ha a készítı vagy forgalombahozó a kiadást nem kérte vagy ha az átalakítást a 
meghatározott idıben nem végzik el, az anyagot, szert vagy készítményt el kell 
kobozni. 

(2) A részletes eljárási szabályokat a belügyminiszter az iparügyi, valamint a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszterrel egyetértıen rendelettel állapítja meg. 

 
42. § (1) Az, akit a kiskorú ápolása s gondozása a törvény szerint terhel, vagy aki azt magára 

vállalata, a tizennyolcadik évnél fiatalabb kiskorút megbetegedés esetén haladéktalanul 
orvosi segélyben részesíttetni és gyógykezeltetni köteles. 
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(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetben hét évnél fiatalabb személy gyógykezeléséért az 
orvosi magángyakorlat körében felszámítható díjnak csak fele követelhetı. 

(3) Az 1876:XIV. tc. 20. és 21. §-ai hatályukat vesztik. 
 
43. § (1) A magánbába az 1876. évi XIV. tc. 50. §-ának elsı bekezdésében meghatározott 

képzettség megszerzése után is csak akkor folytathat gyakorlatot, illetıleg mőködési 
helyét csak akkor változtathatja meg, ha arra a mőködési hely, illetıleg új mőködési 
hely kijelölése mellett a jelen § (5) bekezdésének rendelkezése értelmében külön 
hatósági engedélyt kapott. 

(2) A mőködési engedélyt idılegesen vissza kell vonni, ha a bába 
1. a tiszti fıorvos megállapítása szerint a gyakorlathoz megkívánt szakismeretekkel kellı 

mértékben nem rendelkezik, 
2. a tiszti fıorvos megállapítása szerint a gyakorlat folytatására akár testileg, akár 

szellemileg ideiglenesen képtelenné vált, 
3. a tiszti fıorvos megállapítása szerint két éven át gyakorlatot nem folytatott, 
4. az 1878:V. tc. 285., illetıleg 286. §-ában meghatározott bőncselekmény miatt vád alá 

helyeztetett vagy ellene fıtárgyalást tőztek ki, 
5. az 1876:XIV. tc. 50. §-ának utolsó bekezdése értelmében okleveles szülésznı 

letelepedése folytán gyakorlatát abbahagyni köteles. 
(3) A mőködési engedélyt véglegesen vissza kell vonni, ha a bába 

1. hivatásával összefüggı bőncselekmény miatt jogerısen szabadságvesztésbüntetésre 
ítéltetett, 

2. a tiszti fıorvos megállapítása szerint hivatásából folyó tennivalóinak elhanyagolása 
miatt a megbízhatóság szempontjából kifogás alá esik, 

3. a tiszti fıorvos megállapítása szerint a gyakorlat folytatására akár testileg, akár 
szellemileg véglegesen képtelenné vált. 

(4) A mőködési engedély ideiglenes visszavonása esetében a bába akkor kérhet újra mőködési 
engedélyt, ha 

1. a (2) bekezdés 1. és 3. pontja esetében a 44. § (5) bekezdésében megjelölt ismétlı 
tanfolyam sikeres elvégzését igazolja, 

2. a (2) bekezdés 2. pontja esetében testi vagy szellemi képességének visszanyerését a 
tiszti fıorvos megállapítja, 

3. a (2) bekezdés 4. pontja esetében jogerısen felmentették vagy ügyében az eljárást 
megszüntették, 

4. a (2) bekezdés 5. pontja esetében törvényes határidın belül bábaoklevelet szerzett. 
(5) A mőködési engedély megadása és visszavonása kérdésében elsıfokon a tiszti fıorvos 

meghallgatásával a törvényhatóság elsı tisztviselıje határoz. 
(6) A törvényhatóság elsı tisztviselıje a mőködési engedély megadását vagy visszavonását a 

belügyminiszternek bejelenteni és az engedély megadását a bába oklevelére rávezetni 
köteles. 

(7) Az a bába, akinek mőködési engedélyét véglegesen visszavonták, ilyen gyakorlat 
folytatására más helyen sem kaphat engedélyt. 
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(8) A bába tényleges mőködését bábanaplójával, a tiszti fıorvos elıtt kétévenkint igazolni 
köteles. 

(9) Az 1876:XIV. tc. 159. § elsı bekezdése d) pontjának és az 1896:XXVI. tc. 46. §-a 1. 
pontjának a bábákra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik. 

(10) A jelen törvény hatálybalépése idıpontjában gyakorlatot folytató magánbába, 
amennyiben mőködését tovább folytatni kívánja, köteles a hatálybalépéstıl számított 
három hónapon belül az e § (1) bekezdésében megjelölt hatósági engedélyt kérni. A 
kérelem jogerıs elintézéséig a bába gyakorlatát tovább folytathatja. Az a bába, aki az 
elıírt határidın belül mőködési engedély iránti kérelmet nem terjesztett elı vagy akinek 
kérelmét jogerısen megtagadták, többé bábagyakorlatot nem folytathat. 

(11) A jelen § nem érinti azt a lehetıséget, amelyet az 1876:XIV. tc. 50. §-ának utolsó 
bekezdése a bábaoklevél megszerzésére biztosít. 

 
44. § (1) Az 1908:XXXVIII. tc. 27. §-ának elsı bekezdése azzal egészíttetik ki, hogy a város, 

illetıleg a legutóbbi népszámlálás adatai szerint tízezernél nagyobb lélekszámú község 
nem köteles hatósági bábát alkalmazni akkor, ha a szülésznıi tennivalók ellátásáról 
magánbábák esetenkinti díjazása útján megfelelıen gondoskodik. 

(2) Az 1908:XXXVIII. tc. 27. §-ának negyedik bekezdése akként módosul, hogy a 
belügyminiszter több községet, amely legfeljebb négy kilométeres körzeten belül 
fekszik és amelynek lakossága együttesen 2000-nél nem nagyobb, a törvényhatóság elsı 
tisztviselıjének meghallgatásával okleveles bába tartására kötelezett bábakörbe oszthat. 

(3) Az 1908:XXXVIII. tc. 29. §-a utolsó bekezdésének elsı mondata akként módosul, hogy az 
okleveles bábát a bábakörbe osztott községek képviselıtestületei együttes győlésen 
választják. 

(4) Az 1908:XXXVIII. tc. 31. §-ának elsı bekezdése akként módosul, hogy a nem szegény 
szülınıknek nyujtott bábai segély díjazásának mértékét a belügyminiszter állapítja meg. 

(5) Az 1908:XXXVIII. tc. 33. §-a akként módosul, hogy a belügyminiszter a hatósági- és 
magánbábákat ismétlı-, illetıleg továbbképzı tanfolyam hallgatására és vizsga 
letételére kötelezheti. 

(6) A hatósági bábák illetményeit a belügyminiszter állapítja meg. 
(7) Az 1908:XXXVIII. tc. 30 §-ának elsı és második bekezdése, valamint az 1928:II. tc. 1. §-

ának a községi bábák járandóságára vonatkozó rendelkezése hatályát veszti. 
 
45. § (1) Az 1876:XIV. tc. 134. §-a azzal egészíttetik ki, hogy új gyógyszertár felállításának 

szükségességét a törvényhatóság meghallgatása után a belügyminiszter hivatalból is 
megállapíthatja. 

(2) Új gyógyszertár felállítását a belügyminiszter országos pályázat alapján engedélyezi. 
(3) Az 1876:XIV. tc. 134. §-ának utolsó bekezdése hatályát veszti. 
 
46. § (1) Az 1876:XIV. tc. 135. §-ának második bekezdése akként módosul, hogy az orvost 

ott, ahol nyilvános gyógyszertár nem mőködik, kézi gyógyszertár tartására a 
törvényhatóság elsı tisztviselıjének meghallgatásával a belügyminiszter jogosítja fel. 
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(2) Az 1876:XIV. tc. 135. §-ának utolsó bekezdése, valamint 157. §-a h) pontjának a kézi 
gyógyszertár engedélyezésére vonatkozó rendelkezése hatályát veszti. 

 
47. § Az 1925:XXXI. tc. 2. §-ának második bekezdése azzal egészíttetik ki, hogy az Országos 

Közegészségügyi Intézetnek feladatkörébe tartozik az egészségvédelmi munkák 
irányításában a belügyminiszter utasítása szerinti közremőködés és a gyógyszertárakban 
tartott, illetıleg készített gyógyszereknek, sebészeti kötözıszereknek és egyéb 
készítményeknek minıség, készítés és eltartás szempontjából való vizsgálata, valamint 
az ezzel összefüggı törvényes rendelkezések megtartásának ellenırzése. A vizsgálati 
eljárás részletes szabályait a belügyminiszter rendeletben állapítja meg. 

 
48. § A belügyminiszter felhatalmazást nyer, hogy a fertızı- és egyéb betegségekkel 

kapcsolatban szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végzı magánintézetek ellenırzését 
rendeleti úton szabályozhassa. 

 
49. § (1) Az 1936:IX. tc. 15. §-a azzal egészíttetik ki, hogy az Országos Közegészségügyi 

Tanács elnöke, másodelnöke, titkára és kinevezett tagjai elsı kinevezésük alkalmával – 
mielıtt mőködésüket megkezdenék – a belügyminiszter vagy helyettese elıtt a 
következı fogadalmat teszik: „Én N. N. fogadom, hogy mint az Országos 
Közegészségügyi Tanács elnöke (másodelnöke, titkára, kinevezett tagja) a reám bízott 
tennivalókat legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen teljesítem és a hivatalos titkot 
megırzöm”. A kinevezett tag, ha elnökké vagy másodelnökké nevezik ki, nem tesz új 
fogadalmat. A fogadalomtételrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. 

(2) Az Országos Közegészségügyi Tanácsnak ezidıszerint mőködı elnöke, másodelnöke, 
titkára és kinevezett tagjai a jelen törvény hatálybalépésétıl számított harminc napon 
belül kötelesek a fogadalmat letenni. 

 
 
IV. Büntetı rendelkezések 
(...) 
 
51. § Aki hivatásánál, állásánál vagy foglalkozásánál fogva valakinek gümıkóros vagy nemi 

megbetegedésérıl tudomást szerez és ezt az 1878:V. törvénycikk 329. §-a, valamint a 
jelen törvény 3. §-a (2) és (3), illetıleg 29. §-a (2) bekezdésének esetein kívül mással 
közli, vétséget követ el és büntetése három hónapig terjedhetı fogház. Ez a vétség 
magánindítványra üldözhetı. 

 
52. § Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetı rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 

el és két hónapig terjedhetı elzárással kell büntetni: 
1. azt, aki a 2. § (2) és (3) bekezdésében, illetıleg a hivatkozott § (5) bekezdése alapján 

kiadott rendeletben megszabott bejelentési kötelezettséget megszegi vagy annak 
megszegésében közremőködik; 
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2. a magánbábát, aki az 5. § (1) bekezdésének 5. pontjában foglalt tilalom ellenére 
gyakorlatot folytat; 

3. azt, aki az 5. § (1) bekezdésének 6. pontjába, illetıleg ugyanennek a §-nak (2) 
bekezdésébe foglalt rendelkezés megszegésével közfogyasztásra szolgáló élelmiszerek 
és italok, továbbá fogyasztásra szánt élvezeti cikkek, gyógyszerek (szérumok) és 
tápszerek elıállításánál, kezelésénél vagy forgalombahozatalánál, a fodrász-, 
kozmetikai és maniküripar körében fertızıképes vagy arra gyanús gümıkóros beteget 
alkalmaz, illetıleg ilyen beteget az alkalmazásból nem bocsát el; 

4. azt, aki az 5. § (3) bekezdése alapján kiadott rendelettel megállapított esetek 
kivételével ugyanennek a §-nak (1) bekezdése 7. pontjába, illetıleg (2) bekezdésébe 
vagy a 31. § (1) bekezdésébe foglalt tilalom ellenére dajkaszolgálatra jelentkezıt ily 
minıségben felfogad, illetıleg már szolgálatban állót ily minıségben továbbra is 
alkalmaz; 

5. azt, aki a 6. § (2) bekezdése alapján elrendelt házi elkülönítésnek az ugyanezen § (3) 
bekezdése alapján kibocsátandó rendeletben megállapított szabályait be nem tartja; 

6. azt, aki a 8. § rendelkezéseinek megszegésével háztartási alkalmazottat, bejárót, 
albérlıt felfogad, illetıleg ipari alkalmazottjának lakást vagy élelmezést ad; 

7. azt, aki a 9. § (3) bekezdése, illetıleg a 32. § (3) bekezdése alapján kiadott rendelettel 
megállapított esetek kivételével a 9. § (1) bekezdésében, illetıleg a 32. § (1) 
bekezdésében megszabott rendelkezés megszegésével gyermeket magához fogad, 
illetıleg dajkaságba ad vagy nevelésre kihelyez; 

8. azt, aki a 9. § (3) bekezdése, illetıleg a 32. § (3) bekezdése alapján kiadott rendelettel 
megállapított esetek kivételével a 9. § (2) bekezdésébe, illetıleg a 32. § (2) 
bekezdésébe foglalt tilalom ellenére fertızı gümıkórban, illetıleg nemibetegségben 
szenvedı gyermeket dajkaságba ad vagy nevelésre családba kihelyez, avagy ilyen 
gyermeket dajkaságba, illetıleg nevelésbe felvesz, vagy végül ily betegsége tudatában 
dajkaszolgálatra vállalkozik vagy abban továbbra megmarad; 

9. azt, aki a 25. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben és az abban foglalt utasítás 
szerint késedelem nélkül vizsgálatra nem jelentkezik; 

10. azt, aki a 25. § (1) bekezdésében elıírt vizsgálatra nem a saját neve alatt jelentkezik; 
11. azt, aki a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések ellenére magát nem 

gyógykezelteti és a kezelıorvos utasításait be nem tartja; 
12. azt, aki a 27. § (1) bekezdése rendelkezésének megszegésével a hatóság felhívása 

ellenére a kijelölt szervnél vizsgálatra haladéktalanul nem jelentkezik; 
13. (...) 
14. azt, aki a 30. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés megszegésével gyógyszert vagy 

gyógyászati eljárást hirdet; 
15. azt, aki dajkát a 31. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megszegésével fogad fel; 
16. a magánbábát, aki a 43. §-ban foglalt rendelkezések megszegésével bábagyakorlatot 

folytat. 
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53. § Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetı rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el és pénzbüntetéssel kell büntetni: 

1. azt a munkaadót, aki a 2. § (1) bekezdésében, illetıleg a hivatkozott § (5) bekezdése 
alapján kiadott rendeletben megszabott bejelentési kötelezettségét megszegi vagy 
annak megszegésében közremőködik; 

2. azt, aki a 7. §-ban foglalt rendelkezések megszegésével fertızıképes tüdıbeteg által 
rendszeresen használt helyiséget a beteg lakásváltoztatása, gyógyintézetbe szállítása 
vagy a beteg elhalálozása esetén gondosan ki nem takaríttat és nem fertıtleníttet, 
továbbá azt, aki a beteg elhalálozása esetén annak használati tárgyát (ruha, fehérnemő 
stb.) egyáltalában nem, vagy a hivatkozott § alapján kiadott rendelet elıírásától eltérı 
módon fertıtlenítteti; 

3. azt, aki a 42. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megszegésével a kiskorúnak 
orvosi segélyben részesíttetését és gyógykezelését elmulasztja. 

 
54. § Az 1879:XL. tc. 81. §-ában meghatározott kihágás büntetése két hónapig terjedhetı 

elzárás. 
 
55. § Az ebbe a törvénybe ütközı kihágások miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint 

rendıri büntetıbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Harmadfokon a belügyminiszter 
ítélkezik. 

 
 
V. Vegyes és zárórendelkezések 
 
56. § Az 1907:XLV. tc. 28. §-ának második bekezdése azzal egészíttetik ki, hogy a gazdasági 

cselédnek és az éves, illetıleg állandóan alkalmazott szegıdményes cseléd vele élı 
feleségének szülése esetén a szolgálatbalépés tizenötödik napja után a bába részére 
szükséges fuvart a gazda köteles rendelkezésére bocsátani. 

 
57. § (1) A betegség esetére biztosítottakat és igényjogosult családtagjaikat (1927:XXI. tc. 32. 

§) a biztosító intézet (1927:XXI. tc. 92. és 93. §) gümıkóros megbetegedés esetében 
tüdıbetegotthonba utalhatja, abban az esetben pedig, ha a tüdıbetegotthonban ápolás 
szükséges, a beteget tüdıbetegotthonba utalni köteles. 

(2) Az 1927:XXI. tc. 47. és 48. §-ának, valamint az ezt kiegészítı és módosító 
jogszabályoknak alkalmazása szempontjából a tüdıbetegotthon a közkórházzal egy 
tekintet alá esik. 

(3) A biztosító intézet a betegség esetére biztosítottak igényjogosult családtagjait 
tüdıbetegszanatóriumba is beutalhatja. A kérelem tekintetében a biztosító intézet 
jogorvoslat kizárásával végérvényesen határoz. A családtagok után felmerült 
szanatóriumi ápolási költség a biztosító intézetet legfeljebb négy héten át terheli, 
feltéve, hogy a beteget a biztosító intézet egy éven belül utalta be. 

(4) Az 1927:XXI. tc. 31. §-a (1) bekezdésének 12. pontja és 47. §-a (1) bekezdésének második 
mondata hatályát veszti. 
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(5) Az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biztosításban az egészségvédı és 
gyógyító eljárás tüdıbetegotthonban ápolással is lefolytatható. 

 
58. § (1) A belügyminiszter megszüntetheti a biztosító intézetek tüdıbeteg-szakrendeléseit 

azokon a helyeken, ahol az állam, a törvényhatóság, a község vagy a biztosító intézetek 
tüdıbeteggondozó intézeteket létesítenek, illetıleg tartanak fenn. 

(2) Amennyiben a tüdıbeteg-szakrendelésen alkalmazott biztosító intézeti orvost az állam, a 
törvényhatóság, a község vagy a biztosító intézet az általa létesített, illetıleg fenntartott 
tüdıbeteggondozó intézetben orvosként alkalmazza, a tüdıbetegszakrendelésen 
alkalmazására vonatkozó szerzıdése az újabb alkalmazás napjával megszőnik. 

(3) A belügyminiszter megszüntetheti annak a tüdıbeteg-szakrendelésen alkalmazott biztosító 
intézeti orvosnak a szerzıdését is, aki tüdıbeteggondozó intézeti alkalmazását az 
alkalmazásról szóló okirat kézbesítésétıl számított tizenöt nap alatt el nem fogadja. 

(4) A jelen § (2) és (3) bekezdésében foglalt esetekben az orvosnak sem felmondási idıre, sem 
végkielégítésre vagy kártérítésre igénye nincs. 

 
59. § A belügyminiszter rendelettel állapítja meg a biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó 

eljárási szabályokat arra az esetre, ha a biztosítottnak, illetıleg igényjogosult 
családtagjának szakkezelése tüdı- vagy nemibeteggondozó intézetben történik. 

 
60. § (1) A tüdı- és nemibeteggondozó intézet orvosa a kezelése alatt álló biztosítóintézeti 

igényjogosult részére az illetékes biztosító intézet terhére gyógyszert rendelhet; a 
gyógyszer rendelésénél a gondozó intézet orvosa a biztosító intézetre érvényes 
gyógyszerrendelési útmutatót betartani köteles. 

(2) Az elızı bekezdés alapján rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása és ezek árának hitelezése 
tekintetében a biztosító intézetek orvosainak vénye alapján rendelt gyógyszerekre 
vonatkozó szabályok irányadók. 

(3) A gyógyszerrendelésnél követendı részletes eljárási szabályokat a belügyminiszter 
rendelettel állapítja meg. 

 
(...) 
 
62. § (1) A jelen törvény 2. §-a (2)-(5) bekezdésének, 13., 14., 17–22. §-ának, 36. §-a (3)-(5) 

bekezdésének, 37–39. §-ának, valamint 44. §-a (6) bekezdésének rendelkezései 
Budapest székesfıvárosra nem vonatkoznak, a tüdıbeteggondozó és nemibeteggondozó 
intézetek számát azonban a székesfıvárosra nézve is a belügyminiszter állapítja meg. 

(2) Budapest székesfıvárosra nézve a jelen törvény 2. §-a (2)-(4) bekezdésében megszabott 
bejelentésnek és nyilvántartásnak szabályait a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével a 
polgármester állapítja meg. 

 
(...) 
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64. § (1) A jelen törvény hatálybalépésének napját a belügyminiszter állapítja meg; a 
hatálybalépéssel egyidejőleg az ezzel ellenkezı jogszabályok, így különösen az 
1876:XIV. tc. 89. §-ának elsı bekezdése a gümıkórt és a bujakórt illetıen, továbbá 
második bekezdése, valamint a 90. §-a hatályukat vesztik. 

(2) A belügyminiszter a törvény egyes rendelkezése hatálybalépésének napját általában vagy 
az ország területének egyes részeire nézve eltérıen állapíthatja meg. 

(3) A jelen törvényt a belügyminiszter, illetıleg az illetékes miniszter a belügyminiszterrel 
egyetértıen hajtja végre. 

 


