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Bánóné Fleischmann Marianna 

 
Az iparegészségügyi közigazgatás jelentısége, fejlıdése

1 
 
 

A hazai ipart szabályozó elsı törvény az 1840. évi XVII. törvény. Ennek 5. §-a a 
szabadverseny elve alapján a feudális kötöttségek felszámolását célozta, amikor kimondta, 
hogy a gyártó intézetében mindennemő mesterséget őzı munkást szabadon alkalmazhat. 

Az 1872. évi VIII. tc. szintén a korlátlan iparszabadság elvére épült, amikor leszögezte, 
hogy nemre való tekintet nélkül minden nagykorú, vagy nagykorúsított egyén gyakorolhat 
bármiféle ipart. 

Az 1884. évi XVII. tc. is elfogadta a szabad ipar princípiumát, az ipari rendészetet s 
ipari közigazgatást viszont már állami feladatként kezelte. Ennek értelmében egyes iparokat 
kiemelt a szabadon gyakorolhatók közül, evvel megteremtette a képesítéshez kötött iparok 
körét. Az 1922. évi XII. tc. tovább növelte a szakképzeltséghez kötött iparok sorát – 
megkülönböztetve: képesítéshez, engedélyhez kötött és szabad iparokat. Utóbbiak száma az 
idık folyamán állandóan csökkent. 

Az ipari munkát szabályozó törvények nagy és igen fontos vésze az iparban dolgozók 
egészségvédelmét, a balesetek csökkentését, az ipartelep egészségügyi körülményeinek 
javítását célozta, de védte a gyárak, mőhelyek k7rnyékén lakók egészségét is. 

Az 1876 évi XIV. tc. iparegészségügyi része igen szőkszavú volt; mivel a fennálló 
iparügyi jogszabályokkal nem akart összeütközésbe kerülni. Általában az iparőzés 
közegészségügyet érintı káros hatásait igyekezett tompítani, így 8., 13., 14., 107. és 108. §-ai 
az élelmiszeriparra vonatkozólag tartalmaztak „Tiltó rendelkezéseket”. 17. §-a a 
méregtartalmú anyagok és gyógyszerfélék kereskedık általi árusítását szabályozta. A törvény 
154., 156. és 168. §-a a gyárak kötelezı egészségügyi vizsgálatát és ellenırzését az I. fokú 
hatóság szakközegeinek hatáskörébe utalta. Azonban a tekintetben határozott utasításokat nem 
adott, így egységes megvalósításra nem kerülhetett sor. – Csak 14 évvel késıbb, a 
Belügyminisztérium 1900. november 28-án kiadott 117268 sz. körrendelete tartalmazott 
elsıként konkrét intézkedéseket, amikor leszögezte, hogy a gyárvizsgálatokat az I. fokú 
egészségügyi hatóságok szakközegei – a járási, ill. városi tisztiorvosok – fél évenként 
kötelesek megejteni és az itt készült jegyzıkönyvet a megyei tiszti orvoshoz benyújtani. 

A 65057/1925 sz. népjóléti és munkaügyi miniszteri rendelet ezt ismételten leszögezte, 
azzal a módosítással, hogy amennyiben a gyárak baleseti viszonyait vizsgáló iparfelügyelı a 
hatósági orvos közremőködését ellenırzésénél igénybe vette, külön egészségügyi vizsgálatot 
nem kell tartani. 

Az ipartelep és könnyékén lakók védelmét szolgálta az 1884. évi XVII. tc., amely 
elsıként foglalkozott Magyarországon az ipartelep egészségügyével. 25. §-ában felsorolta 
azokat az iparágakat, melyek az ipartelep körül élık egészségét veszélyeztették és ezeknek 
jövıbeni telepítését szabályozta. A munkásokról csak annyiban intézkedett, hogy a 30. §-ban 
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elrendelte, hogy „a vizsgálatnak azon intézkedésekre is ki kell terjeszkedni, melyek a 
munkások életének és épségének megóvására szükségesek”. Erre azonban bıvebb 
útbaigazítást nem tartalmazott. 17 évvel késıbb, az 1901. március 30-án kiadott 17001 számú 
kereskedelmi miniszteri rendelet adott részletes utasítás az iparfelügyelıknek az ipartelepek 
munkavédelmi szempontból való ellenırzésére. Ennek ki kellett terjedni az ipartelep talajára, 
az épületek higiénés állapotára, a helyiségek levegıjére, ezen belül a különbözı 
porártalmakra, gızökre s gázokra, a helyiségek levegıjének javítására, az ipari helyiségek 
világítására, főtésére és hımérsékletére, az ipartelep tisztaságára és a gyári telep ivóvizére. 

Sajnos Budapest, de fıként az agglomeráció gyárai, üzemei az elıírt követelményeknek 
messze nem feleltek meg. Ausztria, Svájc, Németország, Anglia a munkásvédelemben jóval 
elıbb járt, az ipartelepek egészségügyi viszonyai magasan felülmúlták a nálunk uralkodó 
helyzetet, nemcsak a rendelkezések meghozatala terén, hanem az elıírtak teljesítésében is.2 

Az 1893. évi XXVIII. tc. elıírta, hogy a munkaadó köteles ipartelepén a balesetvédelmi 
intézkedéseket megtenni és mindazt létesíteni és fenntartani, ami az alkalmazottak testi 
épségének és egészségének biztosítására szükséges. Ennek megvalósítása érdekében külön 
intézményt is létesített abból a célból, hogy az iparőzéssel kapcsolatos rendeletek betartását 
ellenırizze. A rendelet alapján a kereskedelmi miniszter alá rendelt államhivatalnokok, az 
iparfelügyelık feladata lett a gyárak, mőhelyek, tanonciskolák vizsgálta. 

A 17001/1901 sz. kereskedelmi miniszteri utasítás alapján az ipartelepeket az 
iparfelügyelınek legalább évenként egyszer ellenıriznie kellett és a gyárvizsgálatokról 
köteles volt jelentést készíteni. Az iparfelügyelık ellenırzése alá tartozott minden gyártelep, 
melyben erıgép volt, és húsznál több munkást foglalkoztatott. A 79884/1923 sz. ker. min. 
rendelet a telepengedélyhez kötött összes üzemet az iparfelügyelık ellenırzése alá helyezte. 
Az iparfelügyelıt – mivel általában gépészmérnökök voltak – a balesetvédelmi 
berendezéseket, a gızkazánok állapotát, továbbá az alkalmazottak korát, munkarendjét, a 
vasárnapi munkaszünet betartását vizsgálták. Ez utóbbi szempontok igen lényegesek voltak a 
balesetek elhárítása, számuk csökkentése miatt. Mint hatósági személyek az iparhatóságnak 
tett jelentések alapján kötelezhették a munkaadókat az észlelt hiányok felszámolására. 

Az ipari munkások munkaidejét, az alkalmazottak alsó korhatárát, a nıi munkaerık 
foglalkoztatását is több törvény szabályozta. Így a munkaidı, a munkaközi pihenık 
kérdésével az 1884. évi XVII. tc. 117 §-a foglalkozott elsıként. Ezt a 47448/1901 és a 
69975/1902 sz. ker. miniszteri rendeletek módosították. A vasárnapi és Szent István napi 
munkaszünet megtartását az 1891. évi XIII. tc., valamint a 94537/1921 ker. miniszteri 
rendelet írta elı. 

A gyermek- és fiatalkorúak foglalkoztatását az 1922. évi XII. tc. 74. §-a, valamint az 
1928. évi V. tc. 4., 12., 93. §-a szabályozta. Az 1922. évi rendelkezés szerint 12 éven aluli 
egyént az iparban semmiféle címen sem szabad alkalmazni, sıt idısebbet – 12–16 év között – 
tanoncként csak akkor, ha alkalmasságát hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolják. Az 1928. 
évi V. tc. ezt a rendelkezést a 18. életévig kiterjesztette, valamint elrendelte, hogy 18 éves kor 
alatt éjjeli munkában senki nem foglalkoztatható. A törvény a továbbiakban megszabta, hogy 
a fiatalkorúak a bánya- és kohóiparban csak hatósági bizonyítvány alapján kiadott 
bányakapitánysági engedéllyel alkalmazhatók. 
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A nıi munkaerık foglalkoztatását az 1884. évi XVII. tc. 116 §-a, valamint az 1928. évi 
V. tc. 6., 7., 8. és 12. §-a írta elı. Utóbbi törvény szerint a nıket szülés után hat hétig nem 
lehetett foglalkoztatni, erre az idıre gyermekágyi és szoptatási segély illette meg ıket. A nı a 
szülést megelızı hat hétig terhességi segélyben részesült és szabadon döntött arról, hogy 
kíván-e dolgozni. 

A törvény megtiltotta, a tíz munkásnál többet foglalkoztató üzemben a nık éjjeli munkát 
vállaljanak, továbbá, hogy egészségükre veszélyes üzemben, illetve testi erejüket meghaladó 
munkakörben dolgozzanak.3 

 
* 

 
Összegezve: az iparőzés egészségügyi feltételeit számtalan rendelkezés szabályozta. A 

rendelkezések betartását ellenırzı hivatalos szervezkedés meglehetısen szétágazó volt, négy 
terület végezte: 

1. az 1893. évi XXVIII. tc. alapján alkalmazott iparfelügyelık – fıként balesetvédelmi 
vonalon. 

2. az 1884. évi XVII. tc. és az 1927. évi XII. tc. alapján az iparhatóság, 
3. a közegészségügyi hatóságok, illetve szakközegeik az 1876. XIV. tc. 153., 154., 156., 

164. és 168. §-ai, továbbá a 65057/1925 és a 21560/1926 sz. N.M.M. rendeletek 
alapján, 

4. az 1927. évi XXI. tc. 163–170. §-ai szerint az Országos Társadalombiztosító Intézet. 
 
 

                                                 
3 Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. I. köt. 1854–1894. Összeáll.: Chyzer Kornél. 

Bp., 1894. Dobrowsky és Franke. XXVIII, 919 p. (I. köt. 2. bıv. kiad.: Bp., 1895. Uo. XXXI, 995 p.; 3. bıv. 
kiad.: Bp., 1900. Uo. 768 p.); Pótfüzet az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek győjteménye elsı 
kiadásához. 1854–1894. Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., 1895. Dobrowsky és Franke. 216 p.; Az 
egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. II. köt. 1895–1900. Összeáll.: Chyzer Kornél. 
Bp., 1900. Dobrowsky és Franke. 816 p.; II. köt. 1900–1905. Összeáll.: Chyzer Kornél. Bp., 1905. Grill. 601 
p.; IV. köt. 1905–1912. Összeáll.: Chyzer Kornél, Kampis János. Bp., 1913. Eggenberger–Franke. 773 p.; Az 
egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüjteménye. V. köt.: 1913–1926. Összeáll.: Atzél Elemér. 
Bp., 1928. Mai. 1038 p.; VI. köt.: 1927–1928. Összeáll.: Atzél Elemér. Bp., 1929. Mai. 975 p.; VII. köt.: 
1929–1933. Összeáll.: Atzél Elemér. Bp., 1934. Mai. 965 p.; VIII. köt.: 1934–1938. Összeáll.: Atzél Elemér. 
Bp., 1939. Élet. 1231 p.; Összeáll.: Atzél Elemér. IX. köt.: 1939–1943. Bp., 1944; Közegészségügy és 
társadalombiztosítás. A közegészségügyre és a társadalombiztosításra vonatkozó törvények és rendeletek 
győjteménye (1910–1930). Szerk.: Melly József, Pap Géza. Bp., 1930. Grill. XVIII, 841 p.; Gyürky Tibor – 
Melly József: Az iparőzés egészségügyi feltételei. Bp., 1931. Springer G. ny. 268, [4] p. 


