
A nemibetegségekre vonatkozó törvények 

 

A korszak törvényeirıl 

 

 

A nemi betegségek elleni védekezés – akárcsak más járványok esetében – szintén a 
megfigyelésen alapult.  

A védekezés egyik formája éppen a prostituáltak kötelezı nyilvántartása és orvosi 
ellenırzése volt, amelynek pontos rendeleti megfogalmazása az 1876. évi XIV. törvény XIII. 
fejezete tartalmazta. Igaz a törvény ezen fejezete még további intézkedések megtételérıl is 
szól, de ezek már a helyhatóságok feladata lett. A prostituáltak nyilvántartása, a bordélyházak 
ellenırzése hatósági jogkörbe kerültek, viszont a rendszeres orvosi ellenırzés, a kötelezı – 
akár kényszerő – gyógykezelés már ismét orvosi feladatkört képezett. A különbözı nemi 
betegségek elterjedését, különösen a vérbaj veszély elhárítását csak a rendészeti hatóságok és 
az orvosi szolgálat szoros együttmőködésével lehetett biztosítani.  

Ezzel kapcsolatban szoros együttmőködésre is szükség lett, ennek egyik jele volt a 
magyar törvények sorába 1912-ben becikkelyezett XLIX. törvénycikk, amely a 
leánykereskedelem tiltásának gyakorlati vonatkozásait tartalmazta. A rendészeti és orvosi 
hatóságok a maguk mőködési területén megnyugtató helyzetet tudtak kialakítani, viszont a 
leánykereskedelem miatt ezen állapotok alapjaiban borulhattak fel. A leánykereskedelem 
elterjedését volt hivatva megelızni az a párizsi megállapodás, amely országonként ezt 
megakadályozni hivatott bőnüldözı hatóság felállítására kötelezi magát. A felderítést, a 
személyazonosság megállapítását, az orvosi vizsgálatok költségeit az adott ország fizeti, míg a 
hazaszállíttatást az érintett személynek, illetve származásának megfelelı országnak kell 
fizetni. Amíg ez nem történik meg, addig az érintett személyt elkülönítve kell tartani. 

Az 1940. évi VI. törvény újból rendezte a nemibetegség elleni védekezés kérdését. Ezen 
betegségek összes költségét az állam magára vállalta, viszont az ilyen betegségben szenvedık 
(ha felismeri önmagán) azonnal kötelesek a beteggondozóban jelentkezni, önmagát alávetni a 
gyógykezelésnek. A bejelentési kötelezettség kiterjedt a környezetre, a családra és a 
házastársra, a gyógykezelést megszakítókra büntetés várt. A hatósági orvosoknak is 
bejelentési kötelezettségük volt, ha betegvizsgálat során nemibetegséget észlelt. Itt is 
bevezették a kényszerkezelés lehetıségét, a bejelentési kötelezettséget, ezen betegség 
gyógyítására nemibeteg-gondozó szakorvosi hálózatot és intézményi rendszert szervezett. A 
törvénnyel kapcsolatban a rendeletek sorozatát módosították. 
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A nemibetegségekre vonatkozó törvények legfontosabb részletei 

 

 

1912. évi XLIX. Törvénycikk 

A leánykereskedés elnyomása végett Párizsban létrejött nemzetközi megállapodás és 

egyes hozzátartozó okiratok becikkelyezése tárgyában 

 

1. § A leánykereskedés elnyomása végett Párizsban 1904. évi május hó 18-án kelt nemzetközi 
megállapodás és aláirási jegyzıkönyv, valamint a rájuk vonatkozólag İ Felségének az 
uralkodása alatt álló államok részérıl való csatlakozásáról Párizsban 1905. évi január hó 
18-án kiállitott okirat az ország törvényei közé iktattatnak. (…) 

 
1. cikk 

A szerzıdı Kormányok mindegyike kötelezi magát olyan hatóság felállitására vagy 
kijelölésére, melynek feladata központositani minden értesitést, a mely arra vonatkozik, hogy 
asszonyokat és leányokat külföldön való kéjelgés céljára megkeritsenek; ennek a hatóságnak 
joga lesz a többi szerzıdı Államok mindegyikében felállitott hasonló szervezettel közvetlenül 
levelezni. 
 
2. cikk 

Mindegyik kormány kötelezi magát, hogy felügyeletet fog gyakoroltatni a végbıl, hogy a 
kéjelgésre szánt asszonyok és leányok kisérıi különösen a pályaudvarokon, a kikötıkben és 
utazás közben kinyomoztassanak. Erre a célra utasitások fognak kibocsáttatni az illetı 
tisztviselıkhöz és más megfelelı személyekhez, hogy a törvény korlátain belül megszerezhetı 
legyen minden olyan értesülés, a mely ilyen bünös üzelmek nyomára vezethet. 

Az olyan személyek megérkezését, a kik nyilvánvalóan ilyen üzelmek tetteseinek, 
büntársainak vagy áldozatainak látszanak, elıforduló esetben jelezni kell majd akár a 
rendeltetési hely hatóságainál, akár az érdekelt diplomáciai vagy konzuli tisztviselıknél, akár 
bármely más illetékes hatóságnál. 
 
3. cikk 

A kormányok kötelezik magukat, hogy elıforduló esetben és a törvény korlátain belül azoktól 
a külföldi asszonyoktól vagy leányoktól, a kik kéjelgésre adják magukat, nyilatkozatokat 
vétetnek ki személyazonosságuknak és személyi állapotuknak megállapitása, valamint annak 
kinyomozása végett, hogy ki birta ıket rá hazájuk elhagyására. Az összegyüjtött adatok az 
emlitett asszonyok vagy leányok hazai hatóságával fognak közöltetni esetleges 
hazaszállitásuk céljaiból. 

A kormányok kötelezik magukat, hogy a bünös üzelmek áldozatait, ha ezek anyagi 
eszközökben szükölködnek, a törvény korlátain belül és a mennyire csak lehet, rábizzák 
ideiglenesen és esetleges hazaszállitásuk céljából nyilvános vagy magános jótékonysági 
intézetek vagy kellı garanciát nyujtó magánegyének gondjaira. 

A kormányok arra is kötelezik magukat, hogy a törvény korlátain belül és a mennyire 
lehetséges, visszaküldik hazájukba ezen asszonyok vagy leányok közül azokat, a kik 
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hazaszállittatásukat kérik, vagy a kiknek hazaszállitását a fölöttük hatalmat gyakorló 
személyek kivánják. A hazaszállitás csak akkor foganatositható, ha a személyazonosság és az 
állampolgárság, valamint a határállomás és a határra érkezés idıpontja iránt az egyetértés már 
létrejött. – Minden egyes szerzıdı ország meg fogja könnyiteni saját területén az átszállitást. 

A hazaszállitásra vonatkozó levelezés, a mennyire lehetséges, közvetlenül fog történni. 
 
4. cikk 

Ha a hazájába szállitandó asszony vagy leány önmaga nem lenne képes szállitásának 
költségeit megtériteni és ha férje, szülıje vagy gyámja sincs, a ki érte fizethetne, ebben az 
esetben a hazaszállitás költségei az illetı nı hazája felé esı legközelebbi határig vagy 
kikötıig a tartózkodó hely országát, a többi költségek pedig az illetı nı hazáját terhelik. 
 
5. cikk 

A fenti III. és IV. cikkekben foglalt rendelkezések nem érintik azokat a különös 
Egyezményeket, a melyek a szerzıdı kormányok között netán fennállanak. 
 

6. cikk 

A szerzıdı Kormányok kötelezik magukat, hogy a törvény korlátain belül, a mennyire 
lehetséges, felügyeletet fognak gyakorolni azon irodák vagy ügynökségek fölött, a melyek 
asszonyoknak vagy leányoknak külföldön való elhelyezésével foglalkoznak. 
 
7. cikk 

Azok az Államok, a melyek a jelen Megállapodást alá nem irták, ahhoz csatlakozhatnak. 
Ebbeli szándékukat diplomáciai uton fogják közölni a francia Kormánynyal, a mely errıl az 
összes szerzıdı Államokat tudósitani fogja. 
 
8. cikk 

A jelen Megállapodás a megerısitı okiratok kicserélésének napját követı hat hónap elteltével 
lép életbe. Abban az esetben, ha a Megállapodást a szerzıdı Felek valamelyike felmondaná, a 
felmondásnak csak erre a Félre nézve és csakis a jelzett felmondás napjától számitott tizenkét 
hónap elteltével lesz hatálya. 
 
9. cikk 

A jelen Megállapodás meg fog erısittetni és a megerısitı okiratok a lehetı legrövidebb idı 
alatt Párizsban ki fognak cseréltetni. 

Ennek hiteléül az illetı meghatalmazottak aláirták a jelen Megállapodást és azt 
pecsétjeikkel ellátták. 

Kelt Párizsban, az 1904. évi május hó 18-án, egyetlen példányban, a mely a Francia 
Köztársaság Külügyministeriumának irattárában marad s a melynek hitelesitett másolata meg 
fog küldetni a szerzıdı Hatalmak mindegyikének. 
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II. Aláirási jegyzıkönyv 

 
Az alulirott meghatalmazottak, a kik a mai napon a „leánykereskedés” ellen hathatós védelem 
biztositását célzó Megállapodás aláirása végett egybegyültek, a következı nyilatkozatot 
cseréltek ki az emlitett Megállapodásnak a szerzıdı Államok illetı gyarmataira való 
alkalmazásáról: 
 
1. cikk 

Azoknak az országoknak, a melyek a fentemlitett Megállapodást aláirták, jogukban áll, hogy 
ahhoz gyarmataikra vagy birtokaikra nézve bármikor csatlakozhassanak. 
Szabadságukban áll e végbıl akár olyan általános nyilatkozatot tenni, mely szerint a 
hozzájárulást összes gyarmataikra vagy birtokaikra kell érteni, akár kifejezetten megjelölni 
azokat, a melyekre a csatlakozás vonatkozik vagy pedig arra szoritkozni, hogy azokat jelölik 
meg, a melyek a csatlakozásból ki vannak zárva. (…) 
 

 

1940. évi VI. törvénycikk 

A gümıkór és a nemibetegségek elleni védekezésrıl, valamint a közegészségügyi 

törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról 

 

(…) 
II. A nemibetegségek elleni védekezés 

Általános rendelkezések 
 

24. § (1) E törvény rendelkezései kiterjednek a vérbajnak, a kankónak, a lágyfekélynek és a 
lymphogranuloma inguinalenak (a továbbiakban: nemibetegségek) fertızıképes, vagy 
fertızıképességre gyanús eseteire. 

(2) E törvény szempontjából nemibetegnek azt kell tekinteni, aki valamely nemi betegségnek 
fertızıképes vagy fertızıképességre gyanús állapotában van. 

 
25. § (1) Aki nemibetegségben szenved és errıl tud, vagy aki nemibetegségnek közismert 

tüneteit önmagán észleli, köteles késedelem nélkül vizsgálat céljából valamely 
gyakorlatra jogosított orvosnál vagy nemibeteggondozó intézetben, illetıleg más 
gyógyintézetben jelentkezni. 

(2) Amennyiben a vizsgálat nemibetegséget állapít meg, a beteg a fertızıképesség 
megszőntéig magát gyógykezeltetni s e végbıl a kezelıorvos utasítását pontosan 
betartani köteles. 

(3) Az orvos, illetıleg nemibeteggondozó intézet vagy gyógyintézet a nemibetegségben 
szenvedı személyt betegsége fertızı természetérıl, gyógyulása elırelátható 
idıtartamáról, a vele szemben alkalmazható kényszereszközökrıl és 
büntetırendelkezésekrıl felvilágosítani, továbbá tizennyolcadik évnél fiatalabb kiskorú 
megbetegedése esetén azt, akit a kiskorú ápolása s gondozása törvény szerint terhel 
vagy azt magára vállalta, értesíteni köteles. 
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26. § (1) Ha a nemibeteg a gyógykezelést önkényesen huzamosabb idıre megszakítja vagy a 
gyógykezelésbıl gyógyulatlanul elmarad a nélkül, hogy a gyógykezelés más helyen 
való folytatását igazolná, a kezelıorvos, illetıleg a nemibeteggondozó intézet köteles 
errıl a 4. § (5) bekezdésében megjelölt hatóságnak a beteg személyi és kóradatait 
feltüntetı jelentést tenni. A kezelıorvos, illetıleg a nemibeteggondozó intézet, ha az 
általa kezelt nemibeteg házasodási szándékáról szerez tudomást, vagy ha a beteg a 
fertızés eredetére személyi adatokat közöl vele, köteles errıl a hatóságnak külön 
jelentést tenni. 

(2) Ha sorozáson vagy leventeköteles orvosi vizsgálatnál az nyer megállapítást, hogy a 
vizsgált személy fertızıképes vagy arra gyanús nemibetegségben szenved, az eljáró 
orvos köteles errıl a 4. § (5) bekezdésében megjelölt hatóságot az elızı bekezdésben 
megjelölt módon értesíteni, kivéve, ha a vizsgált személy az eljáró orvosnál igazolja, 
hogy nemibetegség miatt gyógykezelés alatt áll. A nemibetegségben szenvedı 
személynek katonai szolgálatból történt elbocsátását az illetékes katonai parancsnokság 
közli a hatósággal. 

(3) A jelentést (értesítést, közlést) zárt borítékban kell a hatóságnak megküldeni. 
 
27. § (1) A 4. § (5) bekezdésében megjelölt hatóság a 26. § értelmében teendı bejelentés 

alapján vagy e nélkül is, ha alapos gyanú merül fel arra nézve, hogy valaki 
nemibetegségben szenved, de annak gyógykezeltetését elmulasztja vagy elhanyagolja, a 
beteget, illetıleg a betegségre gyanús személyt – az illetékes tiszti orvos javaslatára – 
ajánlott, zárt borítékos meghívóval felhívja, hogy a nemibetegségek elleni védekezés 
szervei (35. §) közül vizsgálat tartására kijelölt szervnél haladéktalanul – esetleg 
ismételten is – jelenjék meg. 

(2) A kijelölt szerv a vizsgálatot megtartja és a betegség megállapítása esetében a beteget a 
kötelezı gyógykezelésre vonatkozó rendelkezésekre megfelelıen figyelmezteti, egyúttal 
a hatóságot a vizsgálat megtartásáról értesíti. 

(3) Amennyiben a vizsgálatra felszólított személy a hatóság felhívásának megismétlés 
ellenére sem tesz eleget s távolmaradását kellıképpen nem igazolja, a hatóság 
elıvezettetés útján szerez érvényt rendelkezésének. 

(4) Ha a vizsgálatra felhívott személy a családfıvel közös háztartásban élı vagy 
élethivatásszerő állandó foglalkozással bíró nı és ezenfelül maga vagy házastársa vagy 
a családfı állandó lakással rendelkezik, jogában áll a felhívás kézhezvételétıl számított 
huszonnégy órán belül az illetékes hatóságtól azt kérni, hogy a vizsgálatot lakásán 
tartsák meg. Ha az érdekelt a vizsgálat tartására kijelölt idıpontban bármely okból a 
vizsgálatnak nem veti magát alá, a vizsgálatot harmadik személy akadályozza vagy a 
vizsgálat a nı lakásán el nem végezhetı, vele szemben a hatóság a továbbiakban az (1)-
(3) bekezdések értelmében jár el. 

(5) A (4) bekezdés alapján lakáson tartott vizsgálatért a vizsgált személy – amennyiben nála 
nemibetegségnek fertızıképes vagy arra gyanús állapota nyert megállapítást – díjat 
köteles fizetni. A díjazás mértékét a belügyminiszter rendelettel állapítja meg. 
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(6) A belügyminiszter rendelettel állapítja meg azokat a kivételes eseteket, amikor nık 
vizsgálat céljából a (4) bekezdésben megjelölt esetekben is a kijelölt szervnél való 
megjelenésre kötelezhetık. 

 
28. § Ha a nemibeteg a 27. § alapján megtartott vizsgálat után sem hajlandó magát 

rendszeresen kezeltetni, a 4. § (5) bekezdésében megjelölt hatóság kényszerkezelést 
rendel el. A kényszerkezelést fertızıképességre gyanús esetekben a nemibetegségek 
elleni védekezés szerveinek (35. §) igénybevételével járóbeteg-kezelés formájában, 
fertızıképes betegeknél pedig, fıleg ha életmódjuk vagy foglalkozásuk által másokat 
veszélyeztethetnek, lehetıleg kórházi zártkezelés útján kell végrehajtani. A hatóság 
rendelkezésének szükség esetén kényszer útján szerez érvényt. 

 
29. § (1) A közhivatalnok, az orvos, úgyszintén mindazok, akik állásuk, hivatásuk vagy 

foglalkozásuk körében nemibetegségrıl tudomást szereznek, titoktartásra kötelesek. 
(2) Az orvosra nézve ez a titoktartás nem kötelezı azokkal szemben, akiket a nemibeteg 

közvetlenül veszélyeztethet. Ugyancsak nem kötelezi titoktartás a biztosító intézetekkel, 
illetıleg biztosító szervekkel szemben az intézet, illetıleg szerv orvosát sem. 

(3) A jelen § (1) bekezdésében foglalt tilalom nem érinti a honvédorvosoknak katonai 
szabályok alapján fennálló közlési kötelezettségét. 

 
30. § (1) Nemibetegek gyógykezelésére orvosnak sajtó útján vagy más módon felkínálkozni, 

nemibetegeket levelezés útján kezelni, végül a betegeknek közvetlen vizsgálat nélkül 
önkezelést ajánlani tilos. 

(2) Nemibetegségek gyógyítására gyógyszert vagy gyógyászati eljárást csak kifejezetten 
orvosi és gyógyszerészeti szaklapban vagy kizárólag orvosnak küldött szokásos 
kereskedelmi nyomtatványban vagy tudományos közlés alakjában szabad hirdetni. 

 
31. § (1) Dajkaszolgálatra felfogadni, illetıleg már szolgálatban álló személyt ily minıségben 

továbbra is, alkalmazni csak akkor szabad, ha a dajka nemibeteggondozó intézeti, 
illetıleg városi vagy községi orvosi (körorvosi) bizonyítvánnyal igazolja, hogy 
nemibetegségben nem szenved. 

(2) Ha a háztartásban vagy a család körében nemibetegségben szenvedı vagy arra gyanús 
beteg él, nem szabad olyan dajkát felfogadni, aki egyidejőleg saját gyermekét is 
szoptatja. 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt dajkavizsgálat részletes szabályait a belügyminiszter 
állapítja meg. 

 
32. § (1) Gyermeket csak az fogadhat magához és csak ahhoz lehet gyermeket dajkaságba 

adni vagy nevelésre kihelyezni, aki nemibeteggondozó intézeti, illetıleg városi vagy 
községi orvosi (körorvosi) bizonyítvánnyal igazolja, hogy sem maga, sem a vele közös 
háztartásban élık nemibetegségben nem szenvednek. 

(2) Nemibetegségben szenvedı gyermeket dajkaságba vagy nevelésre családba adni, illetıleg 
felfogadni nem szabad. 
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(3) A belügyminiszter rendelettel állapítja meg azokat a kivételes eseteket, amikor nemibeteg 
csecsemı vagy gyermek ugyanilyen betegségben szenvedı személyhez dajkaságba vagy 
nevelésre kihelyezhetı, illetıleg felvehetı. 

 
33. § (1) A 27., illetıleg 34. § alapján elrendelt vizsgálatoknál a nemibetegség 

megállapításához szükséges vérsavóvizsgálatot a belügyminiszter által kijelölt intézetek 
(laboratóriumok) látják el. 

(2) Az érdekelt a vérsavóvizsgálati eredmény felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálást az 
Országos Közegészségügyi Intézet díjmentesen köteles teljesíteni. 

(3) Az elızı bekezdésekben megjelölt eljárás részletes szabályait a belügyminiszter 
rendelettel állapítja meg. 

 
34. § A nemibetegségek terjedésének megakadályozhatása céljából a belügyminiszter az 

ország egész területére vagy annak egy részére, az egész lakosságra vagy a lakosság egy 
részére kötelezı vérsavóvizsgálat végzését, továbbá egyes foglalkozási ágakban minden 
nemibetegség szempontjából vizsgálat végzését rendelheti el. 

 
 
A megelızés és gyógyítás intézményei 
 

35. § A nemibetegségek elleni hatósági védekezés szervei: a nemibeteggondozó intézetek, az 
intézetek külsı mőködési területén az egészségvédelmi szolgálatok vagy a 
belügyminiszter által ezzel megbízott orvosok, továbbá a városok és községek e célra 
alkalmazott nemibeteg-szakorvosai, végül betegek elhelyezésére a közkórházak és a 
tudományegyetemi klinikák. 

 
36. § (1) Nemibeteggondozó intézeteket állíthatnak fel: 

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

(2) A nemibeteggondozó intézetekben a betegvizsgálat ingyenes. 
(3) Nemibeteggondozó intézetet minden vármegyében annak székhelyén, valamint minden 

olyan városban vagy községben kell létesíteni, amelyben a lakosok száma a legutolsó 
népszámlálás adatai szerint a harmincezret meghaladja. 

(4) A nemibeteggondozó intézetek felállításának feltételeit, számát, belsı és külsı mőködési 
területét, azok szervezeti és mőködési szabályait a belügyminiszter rendelettel állapítja 
meg. Azt, hogy a biztosítóintézetek hol tarthatnak fenn külön nemibeteggondozó 
intézetet, az érdekelt biztosító intézet meghallgatásával a belügyminiszter esetenként 
állapítja meg. 

(5) Felhatalmaztatik a belügyminiszter, hogy szükség esetében a (3) bekezdésben megjelölt 
helyeken kívül is nemibeteggondozó intézet felállítása, illetıleg további fenntartása 
iránt intézkedhessék. 
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37. § (1) Nemibeteggondozó intézetet az állam, a törvényhatóságok és a községek közösen is 
fenntarthatnak. 

(2) A biztosító intézetek – amennyiben külön nemibeteggondozó intézetet nem tartanak fenn – 
és a biztosító szervek az állami, törvényhatósági vagy községi nemibeteggondozó 
intézet felállítási és fenntartási költségeihez hozzájárulni kötelesek. A költségek a 
biztosító intézetet, illetıleg a biztosító szervet abban az arányban terhelik, amint a 
nemibeteggondozó intézet területének biztosított népességéhez – ideértve az 
igényjogosult családtagokat is – a nemibeteggondozó intézet egész mőködési 
területének népessége viszonylik. 

(3) 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. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt esetben a nemibeteggondozó intézet fenntartójának azt kell 
tekinteni, aki a fenntartási költségek nagyobb részét viseli. 

 
38. § (1) A nemibeteggondozó intézet külsı mőködési területén a nemibetegek hatósági 

gondozását és gyógykezelését az egészségvédelmi szolgálatok vagy a belügyminiszter 
által megbízott orvosok látják el. 

(2) Az olyan városban vagy községben, amelyben a lakosok száma a legutolsó népszámlálás 
adatai szerint tizenötezernél több, de harmincezret meg nem halad, a belügyminiszter 
külön nemibeteg-szakorvos alkalmazását rendelheti el. 

 
39. § A nemibeteggondozó intézetek belsı mőködési területén alkalmazott orvosok, védınık 

és egyéb segédszemélyzet képesítése, szolgálata, magángyakorlata, mellékfoglalkozása 
és járandósága tekintetében a 17–20. § rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 

 
40. § A nemibetegségek elleni védekezés megszervezését és egységes irányítását, a védekezés 

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

(…) 
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IV. Büntetı rendelkezések 

 

50. § A büntetıtörvények alkalmazása szempontjából testi sértésnek kell tekinteni azt is, ha 
valaki mást szándékosan vagy gondatlanul nemibetegséggel megfertız. Ha a 
cselekményt házastárs sérelmére követték el, büntetı eljárásnak az 1878:V. tc. 302. §-a 
szerint büntetendı súlyos testisértés bőntette vagy vétsége esetében is csak a sértett fél 
indítványára van helye. 

 

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: (…) 
8. azt, aki (…) tilalom ellenére (…) 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; (...) 

13. az orvost, aki a 30. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megszegésével nemibetegségek 
gyógykezelésére sajtó útján vagy más módon felkínálkozik, nemibetegségeket levelezés 
útján kezel vagy a betegnek közvetlen vizsgálat nélkül önkezelést ajánl; (…) 

 
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. 

 
61. § Azt, hogy a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai területen hol kell 

nemibeteggondozó intézetet felállítani, a belügyminiszter 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 
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Budapest székesfıvárosra nem vonatkoznak, a tüdıbeteggondozó és nemibeteggondozó 
intézetek számát azonban a székesfıvárosra nézve is a belügyminiszter állapítja meg. 

(...) 
 
63. § (1) A jelen törvény nem érinti a belügyminiszternek a prostitúció szabályozására 

vonatkozóan az 1876:XIV. tc. 91. §-ában megállapított hatáskörét. 
(2) A belügyminiszter az elızı bekezdésben említett hatáskörben kibocsátott rendeletében az 

ott meghatározott kihágások büntetését két hónapig terjedhetı elzárásban állapíthatja 
meg. 

 


