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A magyar iskolaegészségügy története a jogforrások tükrében1 
Részletek 

 
 

Az 1876. évi XIV. tc. „A közegészségügy rendezésérıl” és az azt kiegészítı és módosító 
1887. évi XXXVIII. tc. és az 1908. évi XXXVIII. tc.-rıl elmondható, hogy az elsı a 
közegészségügy állapotának általános javítását célozta, míg az utóbbi az iskolaépületek 
egészséges fekvésére, a tanulók egészségügyi ellátására, az iskolák tisztántartására vonatkozó 
utasításokat tartalmazta. Míg a közoktatásról szóló alaptörvény (1868. évi XXXVIII. tc.) 
középpontjában az iskola tárgyi feltételei (iskolaépületek, kellékek) szerepeltek, addig a 
közegészségügyi törvény (1876. évi XXXVIII. tc.) hangsúlya a tanköteles tanulók egészségi 
gondozására esett. 

Pl. az 1868. évi XXXVIII. tc. 28. §-a szerint: 
 

„A népiskolai hatóságok, felekezeti, községi, megyei és kormányközegek egyaránt 
kötelesek minden hatáskörükhöz tartozó eszközökkel odahatni, hogy a már fönnálló 
iskolai épületek is, amennyiben az elıbbi szakaszban említett kellékeknek nem felelnek 
meg, mind a hitfelekezetek, mind a községek által, mihelyt lehetséges, mindenütt az 
érintett kelléknek megfelelıleg alakíttassanak át.” 

 
Ehhez mérten a közegészségügyi törvény többet ír elı (1876. évi XXXVIII. tc.): 

 
„19. §. A gyermekek egészségügyi állapota hatósági felügyelet és intézkedés tárgyát 
képezi. 
20. §. Aki a gyermekek ápolására s gondozására törvényileg hivatva van vagy azt 
magára vállalta, tartozik a hét évnél fiatalabb gyermeket megbetegedés esetén 
mielıbb orvosi segélyben részesíteni… 
29. §. A tanodában felmerült ragályos kóresetrıl a tanoda elöljárósága, illetıleg a 
tanítók tartozik a hatóságot azonnal értesíteni.” 

 
A népiskolai közoktatás törvényét (1868) nyolc évvel késıbb követte a közegészségügy 

rendelkezésérıl szóló törvény (1876), amely végül is a törvényhatóságok felügyelete alá 
helyezte a népiskolák közegészségügyi helyzetének megszervezését. Ehhez mérten ismét egy 
évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy az iskolák közegészségügyi felügyeletét a hatósági 
tisztiorvosok mellett az iskolaorvosokra bízzák (48.281/1885. VKM. sz. rendelet). 
 

* 
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A népiskolák – a közegészségügy tekintetében – a törvényhatóság felügyelete alá 
kerültek (1876. évi XIV. tc. 19. §). A felügyeletet a közigazgatási bizottság vezetése és 
ellenırzése mellett mőködı tisztiorvos gyakorolta (27. §). Különösen súlyos szankciókat ír 
elı a törvény a járványok esetére a hatósági közegek, hatósági orvosok, iskolai közegek, 
szülık és gyámok részére (28–35. §). Ezt a szigorú szankciót helyezi kilátásba a 
közegészségügyi törvényt módosító 1887. évi XXII. tc. 1–5. § és a 12. § is. A hatósági orvosra 
bízott népiskolai felügyelet keretében az 1908. évi XXXVIII. tc. 9. §-a kötelességévé teszi a 
hatósági orvosnak, hogy az iskolában észlelt közegészségügyi hiányosságokat a hatóságoknak 
jelezze. (Az egészségügyi hatóságokról, a törvényhatóság elsı tisztségviselıjének teendıirıl, 
valamint az országos közegészségügyi tanácsról az 1876. évi XIV. tc. 157. §, 163. §, és 169. § 
rendelkezik.) 

Az iskolák közegészségügyi felügyeletével kapcsolatos, valamint a közoktatásról és a 
közegészségügyrıl szóló törvényes rendelkezések között nem található olyan, amelyik 
iskolaorvosról tenne említést. 

Több jogszabály keletkezett a két alaptörvény (a közoktatási és a közegészségügyi 
törvény) hatása alatt, ezek célja azonban csak az volt, hogy a hatóságok szorgalmazzák az 
iskolákban a közegészségügyi és tisztasági rendszabályok betartását. A vallás, és 
közoktatásügyi miniszter 3844/1879. VKM. szám alatt rendeletet adott ki valamennyi egyházi 
hatóság, közigazgatási bizottság és királyi tanfelügyelı részére a közegészségügyi 
rendszabályok szem elıtt tartása érdekében. A rendelet így indokolja a kérdést: „Hogy az 
iskolák tanítói s az iskolai hatóságok maguk is a tanulóifjúság egészségi állapotának 
megóvására s a közegészségi tényezık megismertetésére és fenntartására sokat tehetnek s azt 
megtenni köteles is, bizonyítani felesleges.” Ezt követıen a hatóságok figyelmét különösen az 
iskolai helyiségek tisztántartására (portalanítására, súrolására, meszelésére), az árnyékszékek 
hygiénikus kezelésére, az udvar, a kút tisztántartására, az óraközi szünetekben történı 
szellıztetésre hívja fel. Majd ezzel záródik a rendelet: „Tegye kötelességévé nevezetesen 
szolgabíráknak és a hatósággal bíró városok tanácsainak, hogy a hatáskörük területén levı 
mindennemő iskolákat látogassák meg s e rendszabályokat léptessék életbe … mulasztás 
esetén a közigazgatási bizottságnak azonnal tegyenek jelentést … és hivatalos kötelességének 
teljesítésére, az e részben fennálló törvények és szabályrendeletek értelmében kötelezzék.” 
(3844/1879. VKM. sz. r.) 

Minden rendelkezés annyit ér, amennyit abból megvalósítanak. Az iskolák 
közegészségügyi viszonyainak javítására hozott jogszabályok megvalósulását anyagi, 
gazdasági, társadalmi, kulturális és nemzeti nehézségek gátolták. A Nevelésügyi Egyesületek 
Világszövetségének genfi konferenciáján a magyar küldött (Pollerman Artúr, az Egészségügyi 
Propaganda-Központ vezetıje) 1929-ben így nyilatkozott: „1868-tól a mai napig terjed tehát 
az a törvényes keret, amelybe a most vázolandó mai helyzetkép illik. Érthetı talán és 
magyarázatra nem szorul az a körülmény, hogy a törvények, vagy rendeletek szabta határokon 
belül a végrehajtásnál kisebb-nagyobb, akár érdemi, akár idıbeli eltolódások történtek.”2 

Mások ennél sötétebben festették meg a jövı kilátásait. „Szegény jó Fodor József! – írja 
egy szakfelügyelı iskolaorvos a nekrológjában – Neked már jobb odaát. Mert ezt talán nem 
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látod. Nem is áruljuk el neked, mivé engedték nem is oly késı epigonok elsorvadni azt a szép 
reményekre jogosult gyenge palántát, amit te ültettél el, s amit annyi féltı szeretettel 
gondoztál, amíg itt éltél közöttünk. Ki tudja: mikor fog még felvirradni?”3 

Fodor József elıbb azt ismerte fel, hogy az állam egyre jobban kényszerül az 
állampolgárokat egészségük védelmére szorítani és átvállalni a megvalósítás költséges 
feladatait. Majd azt az elvet vallotta, hogy a felnövekvı ifjúság egészségének védelmét 
szakszerően képzett iskolaorvosra kell bízni, akinek „feladata nemcsak a közegészségügyi 
elvek és törvények következetes végrehajtása és ellenırzése, hanem az egészségtan tanításán 
keresztül a jövı nemzedékében az egészséges életre és életmódra való nevelés feltételeinek a 
kialakítása”.4 

Ezzel elindult a közegészségügyön belül az iskoloaegészségügy szakterületének 
kimővelése és mőködésének jogszabályi megfogalmazása. 
 
 

Az iskola-egészségügy intézményesülése 
 

Az iskola-egészségügy eszméje Fodor Józseftıl származik, azt a közegészségügy (hygiéné) 
önálló, alkalmazott szakterületének tekintette. Azt vallotta, hogy az iskolai oktató-nevelı 
munka keretében az orvosi (egészségvédı), a hygiéniai (közegészségtani) és pedagógiai 
(egészségnevelési) elveket együtt kell alkalmazni. Erre pedig csak szakszerően képzett orvos 
alkalmas. Ezt az orvost nevezték iskolaorvosnak. 

Az iskolaorvos feladatait elsı alkalommal a 48.281/1885. VKM sz. rendelet határolta 
körül keret jelleggel. A végrehajtás részleteit a 44.250/1902. VKM. sz. rendelet tartalmazza. 
Az elsı rendelet a középiskolák iskolaorvosainak feladatáról, valamint az egészségtan tanárok 
kiképzésérıl, képesítésérıl és alkalmazásáról rendelkezik, a második pedig az 1876. évi XIV. 
tc.-kel elvi összefüggésben az iskolaszékek számára írja elı messzemenı részletességgel a 
hatósági orvosnak (mint az iskolaszék tagjának) a teendıit az elemi iskolák egészségügyi 
vizsgálatával, ellenırzésével kapcsolatban. 

Az iskola-egészségügynek egyre világosabban bontakoznak ki a körvonalai: 
megkülönböztethetı benne orvosi (hygiéniai, közegészségügyi) feladatkör és a prevenciót 
szolgáló egészségnevelési (egészségtan oktatási, felvilágosítási és egészséges életmódra 
vezetési) feladatok. Az iskolaorvos közegészségügyi alapkérdéseit a „védelmi” feladatok 
alkották: az iskola épülete, környéke, talaja, levegıje, főtése, csatornázása, vízellátása, 
szennyvízelvezetése, a felszerelések hygiéniája, közegészségügyi „védelme”. Az 
egészségnevelési feladatok körében szorgalmazta az egészségtan tantárgy oktatását, amelyet a 
48.281/1885. VKM. sz. rendelet vezetett be a középiskolákban. Az elemi népiskola 1–4. 
osztályában a Beszéd- és értelemgyakorlatok c. tantárgy keretében van lehetıség egészségtani 
alapismeretek oktatására, a többi osztályban eltőnik az egészségtani témakör a tantervi 
keretek közül. 

A jogszabályok szerint az iskola egészségügyi ellátását végzı orvos funkciója elkülönül: 
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a) iskolaorvosi (iskola-egészségügyi) funkciókörre (44.246/1902. VKM. sz. rendelet), 
b) egészségtan tanári munkakörre (44.250/1887. VKM. sz. és 1467/1925. VKM. sz. 

rendeletek szerint). 
A szétválasztás a szükséges képesítés megszerzése szerint is megtörténik, más az 

iskolaorvosi és ismét más az egészségtan tanári képesítés megszerzésének feltétele (errıl a 
13.618/1926. VKM. sz. rendelet és a 32.155/1926. VKM. sz. rendelet intézkedik). Az 
egészségtan tanárok feladata az egészségtan oktatásán kívül „az ifjúság egészségének 
oltalmazása”, a felvételkor történı megvizsgálás és évrıl-évre figyelemmel kísérése. A képzés 
során ezért tanítási gyakorlat, speciális iskola-egészségtan (gyermekbetegségek megelızése, 
egyéni és csoportos védekezés a járványos betegségek megelızésére stb.) és laboratóriumi 
foglalkozás szerepel a tantervben. 

Már a 44.250/1887. VKM. sz. végrehajtási utasítás megjelenése után vita keletkezett 
arról, hogy az egészségtan oktatását csak a középiskolában, avagy az elemi népiskolában is 
tanítani kell-e, ugyanis a rendelet egyértelmően csak a középiskolában rendelte el az 
egészségtan tanítását. A vita azzal zárult, hogy jogszabály nem keletkezett a népiskolai 
egészségtan oktatására. Maradt az a régi gyakorlat, amely az egészségtani ismeretek átadását 
az elemi iskola 1–4. osztályában a tanítóra bízta (viszonylag magas óraszámban: az I. 
osztályban éci 120 óra, a II. osztályban évi 60 óra, a III-IV. osztályban évi 50-50 óra). Ezzel 
tovább feszült az az ellentmondás, amely a tanítóképzıben kötelezı 35 órás tanítói felkészülés 
(„egészségtanból”) és a 120 órás iskolai tanítási óraszám között fennállt. 

A fenti rendelkezéseknek megfelelıen az iskolaorvos nem végez terápiát, nem kezel, 
hanem vizsgál, folyamatosan ellenıriz, tanácsokat ad a megelızésre. Az iskolaegészségügyi 
munkát Bárczi a következı szempontok szerint foglalja össze: 

1. Védeni kell az egészségesek tanulási lehetıségét (általános prevenció és 
„racionalizált” szociális megsegítés), 

2. védeni kell az egészségeseket a fertızı betegektıl (az akut és a krónikus – tbc-s – 
betegektıl), 

3. védeni kell a betegségre hajlamos gyermeket a megbetegedéstıl (rendszeres 
szőrıvizsgálat, család megismerése), 

4. védeni kell a tanítót a beteg gyermektıl és a gyermeket a beteg tanítótól.5 
Az iskolaorvosi vizsgálathoz különféle segédanyagok és törzslapok készültek.6 A 

vizsgálatok dokumentálására az Egészségvédelmi Szaktanácsadó Testület ajánlása alapján 
(1934) az iskolaorvosok egységes vizsgálati dokumentációt (egészségügyi törzslapot 
használtak). 
 

* 
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orvosok számára. Bp., 1924. Eggenberger. 208 p.; Bárczi Gusztáv id mőve. 



A középiskolai törvény (1882. évi XXX. tc.), valamint a 48.281/1885. VKM. sz. 
rendelet egyértelmően kimondta, hogy minden középiskolában iskolaorvost kell alkalmazni, 
akinek kötelessége az egészségtan tanítása is. E rendeletre nyílt meg a budapesti, majd a 
kolozsvári egyetem Közegészségtani tanszékén az elsı iskolaorvosi és középiskolai 
egészségtan tanári tanfolyam. Ezek orvosi diplomával rendelkezı személyek számára voltak 
nyitva, az orvosi fakultáshoz kapcsolva. Kezdetben maga Fodor József vezette a tanfolyamot, 
a pedagógiai képzést Kármán Mór, a középiskolai tanterv megalkotója végezte. A tanfolyam – 
eredeti formájában – az elsı világháborúig mőködött, ami azt jelentette, hogy az 1930-as 
évekre sok képesítés nélküli „iskolaorvos” mőködött, illetve sok helyen az egészségtan 
oktatását természetrajz tanár végezte. 

Az egészségtan oktatásához maga Fodor József készítette el a tankönyvet.7 Azóta több 
egészségtan tankönyv készült a középiskolások részére, 1947-ben pedig az általános iskolások 
részére is. Az elemi népiskolák számára – Fodor minden erıfeszítése ellenére – nem készült 
egészségtani tankönyv. 
 

„Az egészségügynek szilárd oszlopai mellé kerül 1906-ban az iskolaorvosoknak az 
állami elemi iskolákban való alkalmazásáról szóló rendelet, amely már intézményesen 
intézkedik afelıl, hogy az iskolaorvos pontosan körülírt munkakörének megszabásával 
az elemi népiskolai tanulók egészségi állapota, testi fejlıdése éber figyelemmel 
kísértessék, az e célból szükséges vizsgálatok teljesíttessenek és a kellı intézkedések 
megtörténjenek.”8 

 
Az iskola-egészségügy intézményesülése – a történelem tanúsága szerint – csak ott 

valósult meg, ahol szolgálati szabályzat lépett életbe. Erre elsısorban a fıvárosban és 
nagyobb városokban nyílt lehetıség. Budapest Székesfıváros törvényhatósága példaértékő 
iskolaorvosi és iskolaegészségügyi intézményt honosított meg a fıváros összes iskolájában. A 
mőködést szolgálati szabályzat foglalta rendbe. A 12.644/1925-VII. tanácsi sz. rendelet 
részletesen elıírja az iskolaorvosi teendıket mind az iskolaépület és felszerelés (berendezés) 
közegészségügyi feladatait illetıen, mind pedig a tanulók egészségének megóvására teendı 
eljárások leírásával. Az iskolaépület és a környezet hygiénés állapotának fenntartását a 
rendelet részletesen felsorolja (ezekre itt nem térünk ki). 

Jelentısebb a rendeletnek az a fejezete, amely a tanulók egészségének megóvása 
érdekében végzendı iskolaorvosi feladatokat foglalja csokorba. A rendelet egységesíti a 
vizsgálati eljárásokat azzal a céllal, hogy az iskolaorvosi munka értékelhetı legyen és a 
regisztrált adatok alkalmasak legyenek az ifjúság egészségi állapotának folyamatos 
figyelésére. Eddig ugyanis a feljegyzések és a vizsgálati törzslapok vezetése teljesen egyéni 
volt, sok spontán bejegyzés tarkította a törzslapokat. Egységesítve a törzslapokat, a rendelet a 
kitöltésére részletes utasítást dolgozott ki (a törzslap egyes bejegyzési pontjaira „kódolt” 
válaszokat kért). Igen apró részletekre is kitért, így pl. hogy arra a kérdésre: „Van-e 

                                                 
7 Fodor József: Egészségtan a középiskolák felsı osztályai számára, valamint magánhasználatra. Bp., 1886. 

Lampel. 192 p. (2. kiad.: Bp., 1893) 
8 Pollerman Arthur: School hygiene in Hungary. Collected by Mary Mádi Kiss. Bp., 1930. Egyet. ny. p. 6.  



fehérnemője?” – igen felelet akkor adható, ha a gyermeknek legalább egy váltás fehérnemője 
van. 

Az idézett tanácsi rendelet (12.644/1925-VII. tan. sz.) azt is elıírja, hogy az iskolaorvos 
hetenként legalább két óra rendelést tart az iskola helyiségében, a végzıs tanulóknak 
pályaválasztási tanácsadást tart, a szülık részére évenként legalább kétszer felvilágosító 
elıadást tart. 

A szolgálati szabályzatban elírtak elhanyagolása esetén az iskolaorvos fegyelmi 
felelısségre vonható a tanács fegyelmi hatósága elıtt. 

Az iskola-egészségügy intézményességét a fıvárosban az 1643/1926. sz. 
törvényhatósági közgyőlési határozat szervezi meg (jóváhagyva az 5035/1926. BM. leirattal). 
Ez a jogszabály a fıváros összes iskoláját körzetekbe sorolta (64 körzet alakult) és mindegyik 
körzetben: 

a) egy fı iskolaorvos és mellette 
b) egy elemi iskolai végzettséggel rendelkezı ún. „gondozónıvér” 

látta el az iskola-egészségügyi szolgálatot. Funkciójuk a folyamatos 
szőrıvizsgálatok elvégzése mellett a kiszőrt tanulók szakorvosi vizsgálatra történı 
irányítása, illetıleg gyógytorna-tanfolyamra való rendelése volt. 

Témánk szempontjából jelentıs a „gondozónıvér” szolgálatba állítása az iskola-
egészségügy szervezetén belül. A rendelet megjelenése idején az Országos Stefánia Szövetség 
már képzett ki védınıket, akiket a városokban tapasztalható magas csecsemıhalálozás 
visszaszorítására állítottak csatasorba, ugyanakkor az iskolai védınımunkára kevés energiát 
tudtak fordítani. Az 1927-ben megalakított M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet – 
éppen Fodor József vezetése alatt – nemcsak a járványok elleni küzdelem központja lett, de az 
iskolaorvoslás központja is. Itt kapott helyet a védınıképzés is. A védınık részvétele az 
iskola-egészségügyi szolgálatban tehát ettıl az idıponttól számítható szervezettnek. 

 
 


