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Kapronczay Károly 

 

Iparegészségügy 

 
 

A külhonban ismereteket szerzett magyar orvosok mellett a hazai iparegészségügy szellemi 
központja körvonalazódott Selmecbányán az 1770-ben alapított Bányászati Akadémián, 
elsısorban Jacquin Miklós József (1727–1817) orvos-botanikus és Scopoli János Antal 
(1723–1788) orvos-vegyész tevékenysége nyomán, akik itt az erdı- és bányamőveléstant 
oktatták. Mindketten a bányaegészségügy területén is nevet szereztek maguknak, noha ilyen 
irányú szakirodalmi tevékenységük nem közvetlenül hazánkhoz kötıdik. Ennek ellenére 
hallgatóságukat felkészítették a bányászat, az erdészet és a kohászat korabeli korszerő 
egészségügyének kialakítására. Scopoli még hazánkba érkezése elıtt 1754-ben Van Swieten 
személyes közbelépésére, elvállalta az idriai bányavidék bányaorvosi hivatalát, amit 1769-ig 
töltött be, közben megszervezte a helyi alsó-fokú bányászati iskolát. Útja innen vezetett 
Selmecbányára, az akkor (1769) megalapított magyar Bányászati Akadémiára, a botanika és a 
kémia tanárának. Elıdje volt Jacquin Miklós József, akit ekkor a bécsi egyetem botanika 
tanárának neveztek ki. Még az idriai bányavidéken Scopoli alapos vizsgálatot tartott a 
higanybányászok károsodásairól, amit az 1761-ben Velencében megjelent ’De Hydrargyro 
Idriensi Tentamina’ címő könyvben összegezett. Kimutatta, hogy a végtagok remegését 
kizárólag a higanymérgezés okozza, amely a központi idegrendszert betegítette le. 
Megfigyelte, hogy a nyálelválasztás fokozódása jellemzı a higanymérgezésre, a 
szájnyálkahártya megduzzad, az inak gyulladásba jönnek, a fogak kihullanak, gyakori a 
köhögés, amely gyakran asztma formájában jelentkezik. A bányászok körében jelentkezı 
gyakori vérhast viszont nem a munkahelynek, hanem a munkástelepek rossz viszonyainak 
tulajdonította. Különös figyelmet szentelt Scopoli a bélférgeknek, amelyek igen gyakoriak 
voltak a bányászok körében. Feljegyzések bizonyítják, hogy a higanybányászok egészségének 
védelmére számos óvóintézkedést javasolt: csak meghatározott ideig dolgozhatnak a 
bányában, ahol megfelelı védıálarcot viseljenek, csökkentsék a munkaidıt, valamint a 
bányászok otthon ne abban a ruhában legyenek, amelyben dolgoznak. Éppen e munkavédelmi 
intézkedések sürgetése miatt kellett távoznia az idriai bányavidékrıl, s Van Swietennek 
javaslatára került végül Selmecbányára. Itt ugyan nem foglalkozott tovább bányaorvostannal, 
de más jellegő munkáiban elszórtan gyakran szól itteni megfigyeléseirıl, tanácsairól, 
javaslatairól.1 

A magyar egyetem orvosi karral való kiegészítése (1769) – elıbb Nagyszombatban, 
majd Budára, késıbb Pestre történt áthelyezése után – újabb fejezetet nyitott az 
iparegészségüggyel foglalkozó hazai irodalomban. Például Vadovich György 1828-ban ’A 
mesteremberek és munkások betegségeirıl’ írt összefoglaló jellegő disszertációt, ami a hazai 
irodalomban a fizikai dolgozók egészségtanát körvonalazta. Riedl Józsefnek 1842-ben kiadott 

                                                 
1 Bugyi Balázs: Scopoli János Antal bányaorvosi tevékenységérıl. = Nehézipari Mőszaki Egyetem Közleménye. 

1. sorozat. Bányászat 23 (1967) No. 2–3. pp. 73–80. 
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’A hirtelen életveszélyben lévıknéli azonnali segítségnyújtásról’ címet viselı értekezése pedig 
a munkahelyi balesetelhárítás megvalósítását szorgalmazta.2 

E korszak kiemelkedı munkáját 1824-ben Huszár Mózes jelentette meg Pesten ’Az 
ólom okozta bélgörcsökrıl’ címmel. E munkában elıbb összegezte mindazt, amit az 
orvostudomány addig tudott az ólommérgezésekrıl, majd rátért az ólomkólika járványos 
jelenségére. A XIX. század elején ugyanis Franciaország és Spanyolország egyes vidékein 
járványos jellegő megbetegedéseket észleltek, amelyek az ólommérgezés tüneteit is magukon 
viselték. Orvosi megfigyelések szerint általában ólomtartalmú edényekben tárolt 
gyümölcspálinka fogyasztása után jelentkezett a kólika, ami rendkívül hasonlított az 
ólombányászok már ismert betegségére. 

Huszár Mózes a szakirodalomra támaszkodva bizonyítja, hogy az ólommérgezés a 
savanyú borok vagy pálinkák által feloldott kisebb mennyiségő ólom következménye, ami 
viszont jól gyógyítható. Ajánlotta az ópium és az alumen adagolását, az enyhe hashajtók 
alkalmazását, a magnesium sók, a kalium carbonicum adagolását. Munkája nyomán kezdtek 
el behatóbban foglalkozni a pesti orvosi karon az iparosodással kapcsolatos egészségügyi 
kérdésekkel.3 Ennek következménye volt néhány ilyen tárgyú orvosi értekezés, valamint az, 
hogy Rupp Nepomuk János (1808–1881) az 1845/46-os tanévben az „Államorvostan” címő 
tárgyon belül már valóban iparegészségügyi kérdésekrıl foglalkozó elıadásokat is tart. Két 
esztendıvel késıbb, az 1847/48-as tanévben Jacobovics Móric megkezdte – igaz, rendkívüli s 
így nem kötelezı tantárgyként – az „iparos osztályok egészségtanának” oktatását.4 

Ugyancsak nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a XVIII. század végétıl 
egyre nagyobb példányszámban megjelent népszerősítı irodalom egyik állandóan visszatérı 
témája az iparegészségügy volt, sıt 1834-tıl a Sárospataki Fıiskolán a „Népszerő orvostan” 
címő tárgyon belül rendkívüli figyelmet szenteltek az iparegészségtannak. Gyakran német 
nyelvő „egészségkatechismusok” alapján tanítottak, látták el hasznos ismeretekkel a jövendı 
tanítókat és lelkészeket. Az oktatás elindítója, kezdeményezıje Soltész János (1809–1879) 
orvosdoktor volt, aki az 1851-ben megjelent ’Népszerő orvostan’ címő5 munkájában 
részletesen szól a „foglalkozások okozta betegségekrıl és az egyes foglalkozásokban élık 
helyes életrendjérıl”. E részben sorra veszi a fizikai munkások (munkások és földmővelık, 
nehéz testi munkát végzık) gyakori megbetegedéseit, ezek megelızésére ad tanácsokat, s 
helyes életrendet dolgozott ki. Természetesen e részben is külön figyelmet szentel a 
bányászoknak, a poros helyen dolgozóknak, a fémmunkásoknak, a mérgezı anyagokkal 
foglalkozóknak.6 

A hazai ipar- és munkaegészségügy új korszakát az orvosi érdeklıdés és felvilágosító 
tevékenység mellett azonban elsısorban ezen szakterület törvényes rendezése segítette elı, 
amelynek következtében valóban az orvosi kutatás az ipari megbetegedések azon területeit 

                                                 
2 Bugyi Balázs: Az elsı magyarországi bánya- és kohóegészségügyi könyvrıl. = Bányászat 105 (1972) No. 7. pp. 

498–499. 
3 Uo. 
4 Bugyi Balázs: A munkaegészségügy kezdete és fejlıdése hazánkban. = Felsıoktatási Munkavédelmi 

Közlemények, 1978. No. 4. pp. 41–63. 
5 Soltész János: Népszerő orvostan (Medicina popularis). Míveltebb nemorvosok használatára. Sáros Patak, 

1851. Ny. Nádaskay András. XVI, 447 p. 
6 Bugyi Balázs: A foglalkozási ártalmak és megelızésük oktatása 1834–1952 között a Sárospataki Akadémián. = 

Felsıoktatási Munkavédelmi Közlemények, 1980. No. 3. pp. 48–77. 
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tárta fel, amely erısen igazodott a magyar ipari fejlıdéshez, jellemzı ágazataihoz és tükrözte 
ipari fejlettségünk színvonalát is. 

 
 

Az iparegészségügyi igazgatás és az iparegészségtan 

 
A hazai ipar fejlıdése, az ipari tevékenységet szabályzó rendelkezések szoros összefüggésben 
álltak ezen terület orvosi vonatkozásaival. A munkaadó és a munkavállaló kapcsolatát 
befolyásoló tényezıként jelentkezett a baleset vagy betegség esetén beállított munkakiesés 
vagy tartós rokkantság esete. 

Az elızményekben utaltunk arra, hogy a felvidéki bányavidékeken már a 16. század 
végétıl léteztek bányatárs-pénztárak. A pénztárba társultak közössége segélyezte a beteg 
társaikat, részükre ispotályokat tartottak fenn. A legfejlettebb forma éppen bányászok körében 
és a céhekbe tömörült iparőzık körében alakult ki. Az 1840. évi XVI. és XVII. tc. viszont 
lehetıvé tette, hogy az alkalmazottak betegségük esetén orvosi ápolásuk költségét kérhessék 
alkalmazójuktól. Ismeretes például, hogy a pesti kereskedık a XVIII. század végétıl a pesti 
Rókus kórházban néhány ágyat tartottak fenn megbetegedett alkalmazottaik részére. Az 
ágyalapítványra meghatározott összeget fizettek be, sıt elhalálozás esetén még a temetési 
költséget is vállalták. Természetesen mindez nem volt általános vagy kötelezı, csupán 
önkéntes társulás, amihez valamivel a „biztosítottnak” is anyagilag hozzá kellett járulni.7 
Például a Pest-Budai Kereskedık Céhe a Rókus Kórházban 4 ágyat tartott fenn, 1854–56 
között Semmelweis Ignác volt a felügyelı orvosuk.8 

Az 1872. évi VIII. tc. és az 1875. évi III. tc. kimondta, hogy a betegápolási költségeket 
– baleset vagy a munkával kapcsolatos megbetegedés esetén – az ápolt fizetıképtelensége 
esetén a munkaadó köteles 30 napig fizetni. Az 1876. évi XIV. tc. a vasút és a hajózás 
alkalmazottait állami alkalmazottként mondta ki, így az itt felmerülı ápolási költségeket az 
állam vállalta magára.9 

A munkaadók és a munkavállalók „küzdelme” kettıs volt: a munkavállalók betegségük 
esetén táppénzt, ápolási költséget, rokkantságuk esetén járadékot kívántak, míg a 
munkavállalók megfelelı „garanciákat” igényeltek – a törvényes rendelkezéseken és 
szabályzásokon túl – a betegségek megállapítására, minısítésére. Ez utóbbi „garanciákat” az 
orvostudománytól igényelték, s a munkavállalók is hasonló kívánalmakkal léptek fel az 
orvosi–egészségügyi szolgálattal szemben. Valójában e hármas – a törvényes rendezés, a 
munkaadók és a munkavállalók kívánalmai – igény vitte elıbbre hazánkban az 
iparegészségügy sajátos területét. 

A munkabiztosítás és a betegsegélyezés a XIX. századi formája hazánkban is a 
magánkezdeményezésbıl alakult ki. Elsı szervezett intézménye az 1870-ben megalakult 

                                                 
7 Kapronczay Károly: Friedrich Vilmos, a hazai munkaegészségügy kiemelkedı egyénisége. Elıadás a MTESZ 

Tudomány-és Technikatörténeti Konferencián, 1986. november 11. 
8 Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. I. köt. 1854–1894. Összeáll.: Chyzer Kornél. 

Bp., 1894. Dobrowsky és Franke. XXVIII, 919 p. 
9 Uo.; Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Adattár, 378/1974.; Bezerédyné Hertelendy Magdolna – Hencz 

Aurél – Zalányi Sámuel: Évszázados küzdelem hazánk egészségügyéért. Bp., 1967. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. 542 p. 
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beteggondozó hálózattal is. Igaz, nem ennek tudható be, hogy a már elıbb említett 1872. évi 
VIII. tc. külön rendelkezett bizonyos egészségügyi kérdésekrıl. A törvény az iparhatóságok 
kötelességévé tette, hogy az újabb ipari létesítmények tervezésénél és megnyitásánál kérjék ki 
az orvosi hatóságok szakvéleményét s csak azok jóváhagyásával lehet a mőködési 
engedélyeket kiadni. E törvény 69. §-a a munkaadók figyelmébe ajánlotta a saját költségen 
történı egészségügyi biztosítást, valamint – ezt már kötelezı formában – elrendelte a 
balesetvédelmi intézkedések megtételét.10 

Itt kell megjegyeznünk, hogy az önkéntes alapon történt betegbiztosításnak az 1870-es 
években csupán a munkásság alig egyharmadát sikerült megnyerni, s a közalkalmazottak 
Ferenc József Kórháza mellett mőködı biztosító társaság sem tudott ennél nagyobb arányú 
részvételt felmutatni. Az 1881. évi ipartörvény megszületése ezen a téren is alapvetı 
változásokat hozott. Következményeképpen újabb ösztönzést kapott ezen sajátos szakterület 
orvosi szolgálatának kialakulása, a hazai ipari orvostan megteremtése. A Budapesti Királyi 
Orvosegyesület, az Országos Közegészségügyi Tanács, a különbözı orvosi fórumok az 1870-
es évek közepétıl, elsısorban az 1876. évi XIV. tc., a Közegészségügyi Törvény beiktatásától 
kezdve rendszeresen felhívta az Országgyőlés és a kormány figyelmét a munkásság körében, 
a munkásság által lakott nagyvárosi peremkerületekben tapasztalható közegészségügyi 
állapotokra, az ipari foglalkozásból eredı megbetegedések nagyságára a növekvı számú 
balesetekre. Nagy hangsúllyal ajánlotta az állam feladatkörébe az iparegészségügy 
kérdéseinek megoldását, az egészségvédelem megszervezését. Ezen törekvéseket támogatta a 
Magyarországi Általános Munkáspárt 1880. június 14-én kelt indítványa is.11 Részben ennek 
is köszönhetı, hogy az 1884. évi XVII. ún. ipartörvény konkrét rendelkezéseket tartalmazott 
az iparegészségüggyel kapcsolatban: elrendelte, hogy az iparhatóságok negyedévenként 
kötelesek egészségügyi vizsgálatokat tartani, ilyen jellegő feladatok biztosítására megfelelıen 
képzett szakembert alkalmazni, az egyéni helyett kötelezıvé tették az ipari munkások 
balesetbiztosítását, az ipari baleseteknél – munkaképtelenség vagy halál esetén – a kártérítést. 
E törvény 25. § felsorolta azokat az iparágakat, melyek az ipartelepek körül élık egészségét 
veszélyeztetik, szabályozták ezek jövıbeni telepítését. E környezetvédelmi intézkedést 
egészítette ki késıbb az az 1901. évi 1701. sz. miniszteri utasítás, amely elrendelte az 
ipartelepek munkavédelmi ellenırzését is. Ennek ki kellett terjedni az ipari létesítmény 
talajára, az épületek közegészségügyi állapotára, a helyiségek levegıjére, külön figyelmet 
kellett szentelni a páraártalmakra, a gızökre és gázokra, a világításra, a főtésre és a 
hımérsékletre, az általános tisztaságra és az ivóvízre.12 

Az 1893. évi XVIII. törvénycikk a munkaadók balesetvédelmi kötelességeirıl szólt, 
elsısorban az alkalmazottak testi épségét és egészségét kellett ezekkel biztosítani. Az 
iparfelügyelet köteles volt ezeket ellenırizni, sıt a munkaadókat az észlelt hiányosságok 
felszámolására kötelezhették.13 

Külön kell szólnunk, mint iparegészségüggyel kapcsolatos intézkedésrıl, a munkaidıt, a 
gyermek- és nıi munkát szabályozó rendelkezésekrıl. Az 1884. évi törvény csak heti egy 
munkaszüneti napot engedélyezett, késıbb (1901) újabb rendeletek bıvítették a szünnapok 
                                                 
10 Uo. 
11 Uo. 
12 Uo. 
13 Uo. 
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számát. a gyermekek foglalkoztatását 1884-ben csak általánosságokban határozták meg, de 
1922-ben (XII. tc. 74. §) és 1928-ban (V. tc. 4, 12., 93. §) elıbb 12 év, késıbb 16 év felett 
engedélyezte a gyermekek alkalmazását (12–16 között a tanoncként való foglalkoztatást), 
amit hatósági orvosi engedélyhez kötött. 1928-ban pedig elrendelték, hogy 18 éves kor alatt 
éjjeli munkára senkit sem lehet alkalmazni. A nıi munkát 1884-ben és 1928-ban rendezték: az 
utóbbi szerint a nıket szülés után hat hétig nem szabad foglalkoztatni, részükre gyermekágyi 
segélyt kell biztosítani, a terhesség utolsó hat hetében pedig a terhes nı maga dönt, hogy akar-
e dolgozni, vagy sem.14 

Az iparegészségügy elsı tudományos orvosi fórumát az 1885. évi Országos Orvosi és 
Közegészségügyi Kongresszuson alakították ki, ahol a formálódó hazai ipari orvostan részére 
külön szekciót biztosítottak. Az elızı évi törvényt, annak az iparegészségüggyel kapcsolatos 
rendelkezéseit külön kiemelték, sıt Müller Kálmán elıadásában hangsúlyozta, hogy 
megtartása minden körülmények között szigort és az orvosi hatóságok teljes bevonását 
igényli.15 Ez annál is fontosabb volt, hiszen az elıbb említett negyedévenkénti kötelezı 
egészségügyi vizsgálatok 1887-ben indultak meg, s az elsı két esztendei tapasztalatok igen 
lesújtóak voltak. Ez is ösztönözte, hogy 1891-ben Baross Gábor ipar- és közlekedési miniszter 
újabb törvénymódosítást javasoljon, amelynek eredményeként megszületett az 1891. évi XIV. 
tc. Ez minden munkaadónak kötelességévé tette a balesetbiztosítást, rendezte a betegbiztosítás 
ügyét. Mindkettı orvosi végrehajtását az Általános Munkás Betegsegélyezı és 
Rokkantpénztár feladatkörébe utalta, illetve végrehajtását a kerületi munkáspénztárakra 
ruházta.16 Itt kell megjegyezni, hogy más volt a balesetbiztosítás, és ismét más a 
betegbiztosítás. Az elıbbi kötelezı, a másik önkéntes lett. A balesetbiztosításnál a teljes 
összeget a munkaadónak kellett vállalni a betegbiztosításnál más arányt állapítottak meg; a 
Munkásbiztosító díját egyharmad–kétharmad arányban fizette a munkavállaló, illetve a 
munkaadó. A biztosítási összeg fejében bármilyen betegség esetén 20 napig tartó táppénzt, 
ingyenes orvosi és gyógyszerellátást nyújtottak. Ennek elfogadása esetén viszont a 
munkaadónak olyan betegellenırzést kívántak megvalósítani, amely nemcsak erkölcsileg, 
hanem szakmailag is hivatása magaslatán áll. Ennek végrehajtása érdekében a Munkás 
Betegbiztosító és Rokkantpénztár külön rendelıintézetet hozott létre s ezt tették a kerületi 
munkáspénztárak is. Kórházi és szanatóriumi hálózatot építettek ki, majd a biztosító 
társaságok orvosi szolgálatában mőködı szakemberek megalapították a Biztosítóorvosok 
Orvosi Körét, mint a legmagasabb tudományos fórumot.17 

Az imént vázolt törvényt 1903-ban módosításra ajánlották, így a Szterényi József ipar- 
és kereskedelmi miniszter által irányított bizottság javaslatát ugyancsak 1907-ben iktatták be a 
magyar törvények közé (XIX. tc.). Ennek lényege, hogy a kötelezı balesetbiztosítást, illetve 
alkalmazásának körét kiszélesítették: a betegbiztosításnál az orvosi ellátást kiterjesztették a 
családtagokra is és az orvosi ellátás körét is bıvítették. E törvény elıkészítésében jelentıs 
szerepet játszott Friedrich Vilmos, és a Biztosítótársasági Orvosi Tanács.18 

                                                 
14 Uo. 
15 Évszázados küzdelem… 
16 Kapronczay Károly: Friedrich Vilmos…  
17 Uo.  
18 Uo.  
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A törvény – a kereskedelmi alkalmazottak, bányászok, dohánygyári munkások biztosító 
intézményeit kivéve – az összes biztosító pénztárat az Országos Munkássegélyezı és 
Balesetbiztosító Pénztár szervezetében egyesítette, amelyen belül a helyi szervek szerepét a 
kerületi és vállalati munkásbiztosító pénztárak töltötték be. A betegsegélyezés összegének 
felét, a balesetbiztosítás teljes kötelezettségét a munkaadók vállalták, ennek fejében viszont a 
pénztárak irányításában 50%-os arányban vehettek részt. A betegsegély összege a napibér 3%-
a (1918-tól 4%-a) volt.19 

Ezzel egyidıben létrehozták az Állami Munkásbiztosító Hivatalt, mint a biztosító 
pénztárak állami felügyeleti szervét. Ennek következtében óriási fejlıdés következett be a 
biztosító pénztárak orvosi szolgálatában: 1909-ben már közel 3500 orvos állt a rendelkezésre, 
az addigi 15 rendelıintézet száma csaknem a 70-re emelkedett a szentendrei munkás tbc-
szanatórium (1897) mellett saját, 280 ágyas kórházat is megnyitottak Pestújhelyen 1913-ban. 
A biztosított betegek zömét az állami gyógyintézetek gyógyították kórházaikban, szerzıdések 
alapján. Itt kell megjegyeznünk, hogy az európai viszonylatban is fejlettnek számító 
munkásbiztosítási rendszer mellett a parasztság és a mezıgazdasági munkásság biztosítása 
rendkívül alacsony szinten állt. Az 1900. évi XVI. és az 1902. évi XIV. tc. csak az 
idényjellegő munkáknál kötelezte – s csak meghatározott idıre – a munkaadót a 
balesetbiztosításra, s az Országos Gazdasági Munkás és Cselédsegélypénztár pedig csak 
baleset esetén nyújtott orvosi kezelést, pénzbeli segélyt; betegbiztosítással nem foglalkozott.20 

A szervezeti formák és törvényes keretek kialakulásának „mozgatója” a kiegyezést 
követı nagy ipari fellendüléssel együtt kialakult orvosi érdeklıdés is volt, amely nemcsak az 
ipari centrumok körül gyorsan kialakult munkásnegyedek közegészség- és település-
egészségügyi problémáit kísérte figyelemmel, hanem már az 1870-es években felhívta a 
figyelmet a munkások életét, testi épségét, egészségét károsító veszélyekre, az újabb- és újabb 
mőszaki megoldások következtében keletkezı veszélyforrásokra. Az orvosi körök 
tevékenységének kettıs iránya volt: egyrészt kutatásokat végzett az ipari megbetegedések 
területén, másrészt az ártalmak kiküszöbölésére védırendszabályokat, felvilágosító 
tevékenységet fejtett ki. A közegészségtan keretein belül tevékenykedett s ennek során 
kialakult a – más orvosi szakterületeket is összpontosító – iparegészségtan és 
munkaegészségügy, mely szorosan kötıdött a munkavédelemhez, mint megelızı alkalmazott 
területhez. Az iparegészségtannak – mint az elızményekben is láttuk – már voltak 
hagyományai a hazai medicinában és orvosképzésben is, de kiemelt problémaként csak a 
XIX. század utolsó évtizedeiben jelentkezett. Igaz, a tevékenységet a beteg- és 
balesetbiztosítással erısen érintett állami és magánipar is.21 

A hazai közegészségügy kiemelkedı egyéniségei közül szinte mindenki foglalkozott az 
iparegészségügy elvi és gyakorlati kérdéseivel, a közegészségtan területén kifejtett 
megalapozáshoz. A munkásbiztosítási pénztárak orvosi szervezetének aktív tevékenységét 
megelızıen – a szervezeti formák alakulásával egyidıben Markusovszky Lajos, a hazai 
egészségügyi szervezés talán legkiemelkedıbb egyénisége, mint a Vallás- és Közoktatási 

                                                 
19 Évszázados küzdelem… 
20 Lásd: Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. II–IV. köt. Összeáll.: Chyzer Kornél. 

1900–1913. – II. köt. 1895–1900. Bp., 1900. Uo. 816 p.; III. köt. 1900–1905. Bp., 1905. Grill. 601 p.; IV. 
köt. 1905–1912. Összeáll.: Kampis Jánossal. Bp., 1913. Eggenberger–Franke. 773 p. 

21 Évszázados küzdelem… 
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Minisztérium egyetemi ügyeket intézı tanácsosa lépéseket tett arra, hogy a mérnökjelöltek az 
1879/80-as tanévtıl „hivatási (ipari) betegségek és a baleseteknél nyújtandó rögtöni segélyek” 
tárgykörben is felkészítést nyerjenek és a Királyi József Mőegyetemen bevezették valamennyi 
hallgató számára kötelezı módon az egészségtan oktatását. Az elıadásokat Müller Kálmán 
(1849–1926) egyetemi magántanár tartotta, míg az ipari egészségtant Fodor József (1843–
1901), a budapesti orvosegyetem közegészségtan professzora, a hygiéné európai jelentıségő 
egyénisége oktatta.22 Valójában Fodor Józsefben a hazai tudományos iparegészségtan 
megalapozóját kell tisztelnünk, aki a közegészségtan egyik lényeges területének tekintette e 
formálódó szakágat. Fodor Józsefet az iparegészségtanhoz nemcsak az általános 
közegészségtani kérdések és a település-egészségtani vizsgálatok vezették, hanem az is, hogy 
a foglalkozási környezetet, mint az emberi környezetben jelentkezı megbetegítı 
veszélyforrásnak is tekintette. Település-egészségtani vizsgálatai során komoly eredményeket 
ért el tanítványával Rózsahegyi Aladárral (1855–1896) együtt a nyomornegyedek 
járványainak, életkort csökkentı megbetegedéseinek feltárásában, de nemzetközi 
vonatkozásban is számottevıek a levegı portartalmának mérésével kapcsolatos vizsgálati 
módszerei. Település-egészségtani vizsgálatai során feltárta az ipari munkásság körében 
tapasztalható, a foglalkozással kapcsolatos betegségeket is. Bár maga nem mélyedt el ezek 
kutatásában, Rózsahegyi Aladárt az iparegészségügyi kérdések vizsgálatára ösztönözte. 
Rózsahegyi, mielıtt Kolozsvárra került volna a közegészségtan professzorának, a budapesti 
orvosi karon az „ipar és gyári egészségtan” tárgykörében nyert magántanári képesítést. 
Késıbb, már kolozsvári éveiben (1883-tól) az erdélyi ipar és bányavidékek egészségügyét 
tanulmányozta.23 

Fodor József iparegészségügyi vizsgálatainak középpontjába az ember került, aki 
rendkívül veszélyes körülmények között dolgozik, rendkívül egészségtelen viszonyok között 
él. Vizsgálódásai során majd minden iparágat áttekintett, szinte mindegyik számára javasolt 
írásaiban olyan orvosi tanácsot, ami ma is megállná a helyét. Ipar-egészségügyi modellje – 
mint az elıadásaiból levonható – rendkívül korszerő volt. A munkavállalást elıször is szigorú 
alkalmassági vizsgálathoz, a munkavállalás alsó és a felsı korhatárainak merev megtartásához 
kötötte volna. E rendszabályzat a munkahelyeken megfelelı berendezések által védett 
körülmények között, az ipari ártalmakat rendszeresen ellenırzött feltételek mellett kívánta 
megvalósítani, amely felügyeletet az iparegészségtanban járatos, az ipari megbetegedések 
gyógyítására kiképzett szakemberek biztosítják.24 

Figyelme kiterjedt a munkavégzés közbeni felvett rossz testtartásra is, ami elsısorban az 
ülı foglalkozásokra (cipészek, szabók, stb.) jellemzı. Felhívta a figyelmet például, hogy a 
kovácsmőhelyekben dolgozóknál – a fizikai megerıltetés miatt – rendkívül magas a 
szívbetegség. Javasolta a védı szemüvegek alkalmazását a számos ipari szembetegség és 
baleset megelızésére. Külön is foglalkozott az ipari munkaterületek egészségkárosító 

                                                 
22 Bugyi Balázs: Újabb adatok a Mőegyetemen folyt munkavédelmi oktatás kezdeteihez egy 1886-ban megjelent 

egyetemi jegyzet alapján. (Fodor József munkaegészségügyi munkásságáról). = Felsıoktatási 
Munkavédelmi Közlemények, 1979. No. 6. pp. 10–29. 

23 Kapronczay Károly: Rózsahegyi Aladár. = Orvosi Hetilap 116 (1975) No. 34. pp. 2018–2021.; SOL, Fodor 
József iratai (Fodor József és Rózsahegyi Aladár levelezése). 

24 Uo. 
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hatásairól, ami a portartalomra, a szellıztetésre, maguknak az ipari anyagoknak az ártalmaira, 
a munkaidı tartalmára stb. terjed ki.25 

A XIX. század nyolcvanas éveitıl szinte valamennyi hazai iparágat orvosi vizsgálat alá 
vetették, amelynek eredményeként megszülettek az elsı magyar szakági iparegészségtani 
alapvetések. Szinte számba venni is nehéz azokat a közleményeket, amelyek hazai orvosi 
szaksajtónkban ezen témakörökkel foglalkoztak. Ezek képezték azon alapvetések lényegét, 
amit már a nemzetközi szakirodalom is a magyar iparegészségtan eredményének ismert el. A 
legkiemelkedıbb tudású orvosaink tollából születtek meg ezen munkák, bár többen közülük 
nem elsısorban az iparegészségtant tekintették szakmai gyakorlatuk legfıbb területének. 
Például Genersich Antal (1842–1918), a kolozsvári, késıbb a budapesti orvosi kar kórbonctan 
professzora elévülhetetlen érdemeket szerzett a vasútépítés és a vasútegészségügy orvosi 
megalapozása területén.26 Mint a kolozsvári egyetem tanára felügyelte 1871–1873 között a 
Kolozsvár–Kocsárd között épülı vasútvonal építkezésének orvosi szolgálatát, s mintegy 
hatezer – idıszakonként változó létszámú – munkás orvosi feladatait látta el. Mintegy két 
esztendeig tartó munkája alatt nemcsak a munkásság körében tapasztalható – gyakran a rossz 
hygiénés körülményekkel is összefüggésbe hozható – a betegségeket írta le, hanem felhívta a 
figyelmet a rossz szociális viszonyokkal való kapcsolatukra is. Másik igen fontos vonatkozása 
munkájának, hogy felhívta az építtetı vállalatok – a német Gregerson és Bandeson Vasútépítı 
Vállalat – figyelmét arra, hogy a munkásság bérébıl levont 2%-os biztosítási összegért 
nyújtott orvosi szolgáltatás hiányos, egyoldalú, hiszen csak a tényleges balesetekkel 
kapcsolatos megbetegedésekre terjed ki, arra viszont nem, hogy a környezı mocsarak, a rossz 
ivóvíz miatt súlyos betegségek léptek fel, valamint a venereás betegségek is rendkívüli, a 
munkából való kiesést jelentı bajokat eredményeznek. Ezek gyógyítására a vállalatok nem 
fordítottak gondot. Genersich közbenjárására lecsapolták a megbetegedéseket okozó 
mocsarakat, amelynek következtében jelentısen csökkent a betegek száma. Tevékenysége 
tulajdonképpen a vasútegészségügy kezdetét jelentette,27 amelynek késıbb nemzetközileg 
elismert szakembere Csatáry (Grósz) Lajos (1832–1907) lett, akinek 1898-ban kiadott 
’Vasútegészségügy’ címő munkája ezen szakterület elsı orvosi alapvetése a magyar orvosi 
szakirodalomban. 

Az iparegészségtan másik nagy érdeklıdési területe továbbra is a bányászat és a vasipar 
volt, mint a legtöbb munkást foglalkoztató két hazai iparág. A medicinának addig is a 
bányaegészségügyrıl volt a legalaposabb szakmai ismerete, viszont kevesebb ismerettel 
rendelkezett az itt fellépı járványokról. A közegészségtan és a bakteriológia XIX. század 
végén bekövetkezı jelentıs fejlıdése nyomán számos olyan bányászbetegségre tudtak 
magyarázatot, illetve preventív intézkedéseket tenni, amik addig gyógyít- hatatlannak 
tőntek.28 

                                                 
25 Uo. 
26 Pisztora Ferenc: Vasúti dolgozók mentális betegségei a hazaivasút-fejlesztés hıskorában. (1846–1914). = 

Orvosi Hetilap 128 (1987) No. 22. pp. 1157–1160. 
27 Szállást Árpád: Genersich Antal a vasúti megbetegedések orvoslásának elsı hazai úttörıje. = Orvosi Hetilap 

121 (1980) No. 10. pp. 849–850. 
28 Karasszon Dénes: Adatok a bányászaszály hazai történetének ismeretéhez. = Orvosi Hetilap 128 (1987) No. 

18. pp. 849–850. 
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Ilyen volt a XVI. századtól már ismert ún. bányászaszály (anaemia montana, cachexia 
montana), amely bır- és bélpanaszokkal, idegfájdalmakkal, psychés zavarokkal járt, végül a 
betegek lesoványodva, vérszegényen, végelgyengülésben haltak meg. Ez a betegség különös 
fellángolást élt át az 1880-as években, amellyel az orvosi kutatás figyelmét is magára vonta. 
Az aetiológiai, pathológiai es symptomatológiai azonosításban elévülhetetlen érdemeket 
szerzett Scheuthauer Gusztáv (1832–1894), a budapesti orvosi kar kórbonctan professzora, 
míg a selmecbányai Tóth Imre bányaorvos a parazitalárvák elıfordulását tanulmányozta a 
bánya vizében, talajában és a bányászok bélsarában.29 Kimutatta, hogy a baj a bélsár útján 
terjed, s megcáfolta azokat a nézeteket, mely szerint a kórt a korhadó bányafák okozzák. 
Szakszerő bizonyítása jelentısen elırevitte a preventív intézkedések meghozatalát, a 
bányahygiéne megszervezését. A bányákban árnyékszékeket létesítettek, a fertızött 
területekrıl elhordták a bányajáratok felsı talajrétegét, oltott mésszel fertıtlenítették. 
Mindezen intézkedések nyomán 

Selmecbányán 1882-ben felszámolták a bányászaszályt. Eredményeiért Tóth Imrét az 
1885. évi berlini Nemzetközi Hygiéniai és Demográfiai Kongresszus külön elismerésben 
részesítette, sıt megelızı módszerét az egész német bányaiparban, késıbb pedig mindenütt 
bevezették. A bányaegészségügyi vizsgálatokat késıbb kiterjesztették a bányalovakra is, 
amelynek következtében bebizonyosodott, hogy azok is számos emberre ártalmas betegség 
hordozói. Valójában ezen vizsgálatoknak köszönhetı, hogy a hazai bányaiparban nemzetközi 
vonatkozásban is igen szigorú hygiéniás rendszabályokat vezettek be, már a XIX. század 
utolsó évtizedében.30 

A vasiparban továbbra is az ólommérgezések álltak az orvosi vizsgálódások 
középpontjában, bár a hazai kohászat nagyobb arányú fejlesztése újabb és újabb problémákat 
hozott felszínre. E vonatkozásokban igen fontosak Rózsahegyi Aladárnak vas- és nyomdaipari 
vizsgálatai, amelyek alapul szolgáltak a Munkásbetegbiztosító Pénztár orvosi kara ilyen 
irányú tevékenységének megindításához. Itt az egyik feladat az orvosi kutatások 
összehangolása volt, ami a gyakorlati orvosi munka alapját képezte. E vonatkozásban 
kiemelkedı szerepet játszott Friedrich Vilmos (1864–1945), akit Fodor József irányított erre a 
sajátos területre, bár elhatározásában Korányi Frigyes is megerısítette, akinek klinikáján 
közel négy esztendıt töltött. Az ı nevéhez főzıdik a Munkásbiztosító Pénztár orvosi 
rendszabályzatának kidolgozása 1892-ben, 1894-ben, a budapesti Nemzetközi Orvosi és 
Demográfiai Kongresszuson nemzetközileg is figyelemre méltó elıadást tartott a 
munkásnegyedekben tapasztalható járványos megbetegedésekrıl, azok településhygiéniai 
összefüggéseirıl. Az 1890-es évek végén számos felvilágosító jellegő írást adott ki, 
amelyekkel a munkásságot igyekezett tájékoztatni a tüdıbetegség okairól, a megelızés 
módszereirıl. Alapítója volt a Budapesti Szegénysorsú Tüdıbetegek Szanatórium-Egyletének. 
Az egyesület elsırendő célja az ipari munkásság körébıl kikerült tbc-betegek társadalmi 
megsegítésének összefogása, szervezése volt. Ebben az idıben született írásaiban gyakran 
vádolta a hivatalos fórumokat, hogy nem szentelnek kellı figyelmet a tüdıvész elleni 
védekezésnek, a munkahelyeken uralkodó és egészséget károsító körülmények 

                                                 
29 Uo. 
30 Frank József – Bodori Mihály: Tóth Imre, a kohó- és bányaegészségügy neves mővelıje. = Orvosi Hetilap 128 

(1987) No. 14. pp. 743–744. 
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felszámolásának. A szanatóriumi egyesület ’Tuberkulózis’ címő lapját több évtizedig 
szerkesztette, amely e téren a legfontosabb fórumot jelentette. Az 1916-ban kiadott ’A 
tuberkulózis és az ellene való védekezés’ címő31 füzetében elsısorban a munkahelyi védekezés 
formáival foglalkozott.32 

Az 1900-ban kiadott ’Ipari megbetegedés és annak kórokozói’ címő33 alapvetı 
monográfiája az elsı olyan hazai munka, amely az ipari megbetegedéseket szakáganként, az 
ártalmak fokozatai szerint tárgyalja. E munkában részletesen, elsınek a hazai 
szakirodalomban fejtette ki, hogy az ipari megbetegedéseket a foglalkozás közben mutatkozó 
káros tényezık összessége okozza, s ezzel elvetette a foglalkozási megbetegedések 
elsıbbségének elvét. Másik igen lényeges megállapítása: az ipari megbetegedések idıben 
történı felismerésének nem csupán a beteg szempontjából van nagy jelentısége a helyes 
diagnózis az okok megállapítása a betegségmegelızés, a balesetvédelem és a munkahelyi 
ártalmak helyes felismerése szempontjából bír nagy jelentıséggel. Figyelemre méltó, hogy 
munkájában pontos minısítési rendszerben jelentkeznek a balesetek, így külön tárgyalja a 
véletlen, az elhárítható és a munkahelyi veszélyekbıl származó baleseteket. Tételesen 
bizonyította, hogy az ipari megbetegedések és a legtöbb ipari baleset elhárítható, csupán a 
rendezetlen munkahelyi hygiéniás és munkavédelmi feltételek következménye. Kiemelte, 
hogy az ipari megbetegedések gyakori okai az üzemi baleseteknek is.34 

Fodor József halála után Friedrich Vilmos vette át a Mőegyetemen az ipari egészségtan 
oktatását, s 1903-ban tagja lett annak a törvényelıkészítı bizottságnak, amely elkészítette az 
1907. évi baleset- és betegbiztosítási törvénymódosítást. Tollából jelent meg 1908-ban ’A 
phosphor okozta megbetegedések, különös tekintettel a magyarországi gyufagyári 
viszonyokra’ címő35 könyv, az európai szakirodalomban is az elsı olyan iparegészségügyi 
munka, amely egy adott foglalkozási ág jellegzetes megbetegedéseit, munkakörülményeit, 
veszélyeztetési zónáit az iparágban jelentkezı káros tényezık összefüggésében vizsgálja. 
Anyagát maga választotta ki és dolgozta fel, figyelembe vette az akkor ismert német és más 
nyelvő szakirodalmat. Bevezetıjében kiemelte: „…célom volt e munkával meggyızıdést 
szerezni a gyárakban uralkodó viszonyokról, azon berendezésekrıl, óvófelszerelésekrıl, a 
munkások egészségi állapotáról, az ottani munkáselem minemőségérıl, az egyes phosphor 
okozta megbetegedésekrıl, azok létrejöttérıl, körülményeirıl, végül arról, hogy mennyiben és 
miképpen tettek eleget az arra illetékesek a hazai egészségügyi törvényeknek, valamint a 
bántalom elhárítását célzó rendeleteknek”. Tanulmányát két évvel késıbb német nyelvre is 
lefordították, s Berlinben egy kötetben adták ki ’Az ipari megbetegedés és annak kórokozói’ 
címő könyvével együtt. 

1911-ben az Általános Munkásbiztosító Pénztár létrehozta az Országos Orvosi Tanácsát, 
melynek elsı elnöke Friedrich Vilmos lett, s megalakították a társadalom öntevékeny erejét 
összefogó Országos Védegyletet. Ez utóbbi inkább a felvilágosító tevékenység területén 
jeleskedett, amelynek kezdeményezésére a különbözı szakszervezetek számos felvilágosító 

                                                 
31 Friedrich Vilmos: A tuberkulózis és az ellene való védekezés. Bp., 1916. Népszava. 32 p.  
32 Kapronczay Károly: Friedrich Vilmos…  
33 Friedrich Vilmos: Ipari megbetegedés és annak kórokozói. Bp., 1899. Pesti könyvny. r.-t. 22 p. 
34 Kapronczay Károly: Friedrich Vilmos… 
35 Friedrich Vilmos: A phosphor okozta megbetegedések, különös tekintettel a magyarországi gyufagyári 

viszonyokra. Bp., 1908. Kilián Frigyes utóda biz. 276 p.  
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elıadást és tanfolyamot szerveztek. Friedrich Vilmos késıbbi pályafutásához tartozik, hogy 
1920-ban beválasztották az Országos Közegészségügyi Tanácsba, elnyerte az iparegészségügy 
rendkívüli tanári tisztségét a budapesti orvosi karon; 1927-ben pedig az iparegészségügy 
országos fıorvosának is kinevezték, miközben nemzetközi elismerését jelentette az ’Archiv 
für Unfallheilkunde, Gewerbe-Hygiene und Gewerbekrankheiten’ címő szakmai folyóirat 
szerkesztése is. Az 1920-as években írta s 1929-ben jelent meg ’Az orvos szerepe a szociális 
biztosításban’ címő munkáját, ami nemcsak szakmai törvénygyőjtemény, módszertani 
útmutatás, hanem etikai kódexnek is számított az iparegészségügy területén tevékenykedı 
orvosok számára.36 

 
 

Iparegészségügy a két világháború között 

 
A Tanácsköztársaság rövid ideje alatt a hazai ipar- és munkaegészségügy szempontjából 

igen lényeges intézkedés volt, hogy a betegségi és baleseti biztosítást minden dolgozóra, igazi 
munkásra, alkalmazottra és mezıgazdasági dolgozóra, ipari munkásra, alkalmazottra és 
mezıgazdasági dolgozókra kiterjesztették, így a vidék több százezres tömegét is bevonták a 
biztosítási orvosi ellátásba. A betegségi segélyek jogosultsági idejét egy esztendıben 
határozták meg, s a folyósított összeg nagysága és a betegség idıtartama vonatkozásában 
fokozatokat állapítottak meg. A betegállomány elsı négy hetében az átlagos napi bér 60%-a, 
utána pedig a 75%-a járt a biztosítottnak. A családfenntartók viszont a 26. hét után a teljes 
bérüket megkapták táppénzként. A biztosítás teljes kiterjesztését jelentette, hogy ebben azok a 
kisgazdák is részesültek, akik nem foglalkoztattak bérmunkást, és a biztosítási összeget 
maguk helyett rendszeresen befizették. 

Egyesítették a különbözı ágazati és vállalati betegpénztárakat, megalkották az összes 
ügyet intézı Országos Pénztárat, igazgatásában csak a munkavállalók vettek részt. Viszont 
több bányászpénztár különállását fenntartották, teljes beolvasztásukra a Tanácsköztársaság 
133 napja alatt nem történt intézkedés. 

A Tanácsköztársaság bukása után ezt a formát azonnal megszüntették, visszaállították az 
1919. március 21-i elıtti állapotokat, viszont felfüggesztették az Országos Munkásbiztosító 
Pénztár önkormányzatát, megszüntették az Állami Munkásbiztosítási Hivatalt is. A Pénztár 
élére kormánybiztost állítottak.37 

Az 1927-ben megalkotott XXI. törvénycikk új szervezeti formát alakított ki: az 
Országos Munkásbetegsegélyezı és Balesetbiztosító Pénztár feladatkörét az akkor 
megszervezett Országos Munkásbiztosító Intézetre ruházta, amelynek központi és helyi 
szervezeteinek irányítását a munkaadókból és a munkavállalókból kialakított (50-50 
százalékos arányban) választmány intézte. A központi választmány élére az elnököt az 
államfı nevezte ki, akinek döntıbírói jogköre lett a vitás kérdések eldöntésében is. A törvény 
kötelezte az új szervezetet, hogy munkavédelmi rendszabályokat dolgozzon ki, amelynek be 
nem tartása esetén a munkaadónak büntetést kellett fizetni. E törvény kötelezı erıvel mondta 
ki a foglalkozási károsodások – nem balesetbıl eredı megbetegedések – kötelezı 

                                                 
36 Kapronczay Károly: Friedrich Vilmos… 
37 Évszázados küzdelem… 
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kártalanítását. A törvény ezen rendelkezéseket kötelezı erıvel nyilvánította ki a többi 
biztosító társaságra is, míg a magánalkalmazottak biztosító társaságának a Budapest 
Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetet nevezte meg. Az 1928. évi XL. törvénycikk a 
betegségi és baleseti biztosítást kiterjesztette az öregségre, a rokkantságra, valamint az 
özvegyekre és árvákra is. Abban az idıben ezen kérdésekkel is az említett intézmények 
foglalkoztak, az Országos Munkásbiztosító Intézetet Országos Társadalombiztosító Intézetnek 
(OTI), a Budapesti Kereskedelmi Betegségi Biztosító Intézetet pedig a Magánalkalmazottak 
Biztosító Intézetének (MABI) nevezte el.38 

Az 1927. évi törvény új lendületet adott a hazai tudományos ipari orvostan fejlıdéséhez, 
hiszen a kártalanított foglalkozási betegségek szakmai vonatkozásait rövid idın belül ki 
kellett dolgozni. A foglalkozási betegségek mind nagyobb száma és súlyossága a kártalanítást 
gazdasági vonatkozású kérdéssé is tette. A kérdés szempontjából nagy jelentıségő volt, hogy 
1928-ban hazánkban rendezték meg az V. üzemi balesetek és foglalkozási betegségekkel 
foglalkozó világkongresszust, amelynek témaköreibıl a hazai orvostársadalmat addig csak a 
traumatológiai kérdések foglalkoztatták. Éppen a foglalkozási megbetegedések kérdése 
siettette, hogy legkiválóbb orvosaink tollából sorra feldolgozták a különbözı ipari szakágak, 
illetve orvosi szakterületek ilyen jellegő megbetegedéseit, szakszerő alapvetések láttak 
napvilágot. Minthogy az akkor kártalanított foglalkozási betegségek többsége 
ólommérgezésbıl eredt, az OTI 1934-ben Pacséry Imre (1900–1980) vezetésével 
Ólomvizsgáló Állomást szervezett, s magát Pacséry Imrét Rockefeller-ösztöndíjjal az 
Egyesült Államokba küldték ki e szakterület legjobb vizsgálati és terápiás módszereinek 
tanulmányozására. A szakmai kutatás irányítója Csépai Károly (1888–1972), aki 1930-tól az 
OTI orvos-igazgatója volt, s egyik kezdeményezıje az elıbb említett Ólomvizsgáló Állomás 
megalapításának, 1940-ben pedig Foglalkozási Betegségek Vizsgáló Állomásává 
fejlesztésének, miközben a Magdolna Kórház (ma Országos Traumatológiai Intézet) 
épületében foglalkozási betegségek és mérgezések kezelésére osztályt létesített, s az üzemi 
mikroklíma mérésére szolgáló iparegészségügyi laboratóriumot is szervezett. E szakterület 
másik kiemelkedı egyénisége Pályi Márton (1892–1961) volt, aki közel száz értekezésében, 
különbözı brosúrákban igyekezett a munkásokat és a munkáltatókat felvilágosítani a 
különbözı munkahelyi ártalmakról, azok megelızésérıl.39 

Ebben az idıben az OTI önálló tüdıbeteggondozókat létesített, más intézményeikben 
pedig tüdıgyógyászati szakrendeléseket szervezett. Az intézményi hálózat mellett felállította 
a Képességvizsgáló Állomást, amely 1941-tıl Munkaegészségügyi Vizsgáló Állomás néven 
mőködött Ezek azért is fontosak, mert abban az idıben a hazai iparegészségügyi kutatás 

                                                 
38 Uo. 
39 Az iparegészségügy, illetve az ipari munkások alkalmassági vizsgálataival az elmúlt években Kiss György 

foglalkozott behatóbban, így tollából jelent meg ’A pszichológia ipari alkalmazásának kezdetei 
Magyarországon’ (Magyar Pszichológiai Szemle, 1983. No. 1. pp. 28–39.) címő alapvetésnek számító 
tanulmány. 

Pályi Márton (1892–1961) oklevelét Budapesten szerezte (1916), 1918–1945 között a budapesti 
munkáskerületekben körzeti orvos. Közel száz értekezésben, kiadványban felvilágosító tevékenységet 
folytatott a munkahelyi ártalmakról, azok megelızésérıl. 1946-ban a gyakorlati iparegészségtan 
magántanára, 1946–1949 között iparegészségügyi fıfelügyelı,. 1949-tıl iskolaorvos. Munkái: Az 
asztalosipar egészségügye (Bp., 1942); Alkoholizmus. Okai, megelızése és gyógyítása (Bp., 1944); Ipari 
munkavédelem. Iparegészségügyi vezérfonal munkavállalók részére (Szakasits Antallal. Bp. 1946); 
Gyakorlati iparegészségtan (Szakasits Antallal. Bp., 1948). 
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bázisát képezték, amelyekbıl késıbb az Országos Munkaegészségügyi Intézet és a 
Közegészségügyi-Járványügyi Állomások munkaegészségügyi részlegei kialakultak. 

A betegbiztosítás azonban továbbra is erısen tagolt volt, hiszen az OTI és a MABI 
mellett vagy 50 más betegbiztosító intézet is mőködött, ami betegellátási színvonalban is 
jelentıs különbséget is jelentett. A biztosítottak kétharmada az OTI szervezetéhez tartozott, 
amely négy kórházzal (Központi Kórház, Magdolna Baleseti Kórház, a pestújhelyi és a 
balatonkenesei kórházak), három szanatóriummal (Pesthidegkút, Zalaegerszeg és a Horthy 
Miklós Munkásszanatórium), összesen mintegy 1500 betegággyal rendelkezett. Orvosi 
hálózatához 1940-ben ezerkilencszáz orvos tartozott, akik mintegy 950 ezer beteget láttak el. 
A fıvárosi és a központi szakrendelıkben további 517 orvos mőködött, az éves betegforgalom 
pedig megközelítette a hatmilliót. A MABI-nak, az OTBA-nak és a többi – jóval kisebb 
létszámú – biztosító társaságnak kisebb volt az orvosi szolgálat betegforgalma. Intézményeik 
– kórházak, üdülık, szanatóriumok, központi és helyi rendelık – azonban kiemelkedı 
színvonalat képviseltek a hazai egészségügyben. 

A mezıgazdasági munkásság betegbiztosítása a két világháború között sajnos, nem 
nyert megoldást. Rájuk csak az egyénileg fizetett biztosítás vonatkozott, illetve az 
idényjellegő munkáknál a törvények szabta kötelezı formák. A szegényparasztság csak a 
hatósági szegénybeteg rendeléseket vehette igénybe, viszont a szegénységi értékhatárt 
aránylag magasan állapították meg. Nem véletlen, hogy a népi írók mozgalma rendkívüli 
figyelmet szentelt a vidéki lakosság rendkívüli rossz egészségi állapotának, elhanyagolt 
közegészségügyi viszonyainak, a magas gyermekhalandóságnak stb. Rendkívül ellentétes 
helyzetet teremtett 1939-ben a Felvidék egyes területeinek visszacsatolása, hiszen a 
csehszlovák állam a parasztság betegbiztosítását már az 1920-as években megoldotta. A 
visszacsatolt területek parasztságának betegbiztosítását ekkor az OTI szervezetére bízták.40 

 
 

                                                 
40 Évszázados küzdelem… 


