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Szolgálati használatra!

A 18/1969. számú 
BELÜGYMINISZTERI PARANCS 

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1969. évi október hó 21-én.

A 18/1969. számú miniszteri parancs végrehajtására az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

1. A BM Egészségügyi Osztály vezetője közegészségügyi-járványügyi
felügyeleti jogkörében
a) szervezze, irányítsa, ellenőrizze az egészségügyi szolgálat köz

egészségügyi- járványügyi tevékenységét;
b) szabályozza a belügyi viszonyoknak megfelelően a közegész

ségüggyel-járványüggyel kapcsolatos kérdéseket;
c) adjon ki -  1970. december 31-ig bezárólag -  szakmai irány

elveket a közegészségügyi-járványügyi feladatok végzésére, 
különös tekintettel a (3) pontban felsoroltakra.

2. A BM egészségügyi szolgálat közegészségügyi-járványügyi fel
ügyelettel és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait
a) a BM valamennyi szervére, területére kiterjedő hatáskörrel a 

BM Egészségügyi Osztály Közegészségügyi-Járványügyi Alosz
tálya;

b) az országos parancsnokságok területén az illetékes egészség- 
ügyi szolgálat;
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c) az alapellátás területén az illetékes BM orvos és közegészség- 
ügyi ellenőr, valam int a BM Korvin Ottó Kórház és Szakor
vosi Rendelőintézet Parancsnokság közegészségügyi-járvány
ügyi csoportja 

lássa el.

3. A BM szervek vezetői (parancsnokai) az egészségügyi szolgálat 
illetékes orvosának szakvéleménye alapján tegyenek megfelelő 
intézkedéseket a közegészségügyi-járványügyi ártalm ak megelő
zésére és leküzdésére, így különösen
a) a település-egészségügy (elhelyezési, körlet- és környezet-egész

ségügy) területén:
-  az objektum okban és környezetükben a talaj, valam int a 

levegő szennyeződéstől, fertőzéstől való védelmére;
-  a szennyvizek és szemét gyűjtésénél, eltávolításánál, elhe

lyezésénél előírtak végrehajtására;
-  az objektumok elhelyezése, kialakítása, létesítése, haszná

lata, üzemeltetése közegészségügyi szabályainak m egtartá
sára;

b) az élelmezésügy és vízellátás területén:
-  a táplálkozás, az élelmezés és az élelmiszerellátás, valam int
-  az ivóvíz, a víznyerőhelyek közegészségügyi követelmé

nyeinek m egtartására;

c) a munkaegészségügy területén:
-  a szolgálati- és m unkakörülményekből származó egészségi 

ártalm ak felderítésére, felszámolására;
-  az előbbiek érdekében az egész állom ányra kiterjedő gon

dozás, szűrővizsgálat m aradéktalan végrehajtására, a 
gyógyüdültetés elveinek megfelelő érvényrejuttatására;

-  a m unka- és szolgálati helyeken, a m unkafolyamatoknál, 
szolgálati körülményeknél a fertőző, sugárzó anyagokkal, 
készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos eljárásokban a 
munkavédelmi előírások m egtartására;

-  a BM forgalmazásában lévő közlekedési eszközöknek a 
közegészségügyi szabályoknak megfelelő üzemeltetésére:

-  a környezetből eredő zaj- és egyéb ártalm as hatások csök
kentésére;

d) a járványügy területén:
-  a védőoltások m aradéktalan elvégeztetésére,
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-  a fertőző betegekkel, az arra  gyanús személyekkel, a kór
okozó-hordozókkal kapcsolatos eljárások, a fertőtlenítés 
végrehajtására;

e) általában:
-  az egészségügyi felvilágosítás, nevelés keretében az üdül

tetés, a pihenés, a testedzés, a személyi higiénia és életmód 
vonatkozásában a helyes szemlélet kialakítására;

-  valam int mindazon közegészségügyi-járványügyi ártalm ak, 
illetve egészségromlás megelőzésére és leküzdésére, ame
lyekre jogszabály vagy felsőbb rendelkezés előírásokat ta r
talmaz.

4. A BM egészségügyi szolgálat orvosai (közegészségügyi ellenőrei) 
közegészségügyi-járványügyi tevékenységük, ellenőrzésük során

a) vizsgálják meg az illetékességi körükbe tartozó BM szervek
-  minden elhelyezési körletében, munkahelyén, bármely 

emberi tartózkodásra szolgáló helyen, továbbá
-  minden épületnél, építménynél és létesítménynél
az ember egészségét veszélyeztető ártalm ak megelőzését és le
küzdését célzó közegészségügyi-járványügyi követelmények 
m egtartását;

b) jegyezzék be észrevételeiket, a hiányosságok felszámolásának 
határidejét a szerv ellenőrzési naplójába, egyidejűleg tájékoz
tassák az ellenőrzött szerv vezetőjét a fe ltárt hiányosságokról, 
azok okairól, megelőzésük módjáról;

c) végezzenek rendszeres tevékenységet a BM szerveknél létre
hozott szemlebizottságokban, tegyenek megfelelő intézkedése
ket a munkaegészségügyi és balesetelhárítási szabályok betar
tása érdekében;

d) vegyenek részt -  a BM Egészségügyi Osztály vezetőjének 
külön megbízása alapján -  a belügyi épületekkel, építm é
nyekkel és egyéb létesítményekkel kapcsolatos tervek elbírá
lásában, továbbá építési, létesítési, használatbavételi és m ind
azon eljárásokban, melyet jogszabály előír.

5. Az ellenőrzött szerv vezetője (parancsnoka), illetőleg az ellen
őrzött személy köteles

a) a közegészségügyi-járványügyi követelmények m egtartásának 
helyszíni ellenőrzésében együttm űködni;
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b) az ellenőrzéshez szükséges anyagokat (mintákat), adatokat, 
eszközöket, védőfelszerelést, m unkaerőt az ellenőrzést végző 
orvos rendelkezésére bocsátani;

c) a feltárt hiányosságok megszüntetésére a megadott határidőn 
belül a szükséges intézkedéseket megtenni;

d) az illetékes felsőbb szerv vezetőjének (parancsnokának) je
lentést tenni, ha a hiányosságok felszámolása saját hatásköré
ben teljes m értékben nem valósítható meg.

6. Amennyiben a közegészségügyi-járványügyi szabálytalanságok 
súlyos vagy tömeges egészségromlást okoztak, illetve azok veszé
lye forog fenn
a) a közegészségügyi- járványügyi ellenőrzést végző orvos hala

déktalanul
-  indítványozza az illetékes BM szerv vezetőjének (parancs

nokának) -  a felelősség áthárításával -  az egészségre á r
talm as anyagok használatának vagy raktározásának meg
szüntetését és további intézkedésig zár alá való helyezését, 
illetve

-  tegyen jelentést -  a közvetlen elöljárójának tett jelenté
sével egyidejűleg -  távbeszélőn és írásban is a BM Egész
ségügyi Osztály vezetőjének, ha az ellenőrzött munkahely, 
létesítmény használatának felfüggesztése szükséges, úgy
szintén, ha a közegészségügyi-járványügyi követelmények 
megszegése fegyelmi vétséget vagy bűntettet képez, ille
tőleg azok gyanúja áll fenn;

b) a BM Egészségügyi Osztály vezetője, amennyiben indokoltnak 
tartja , indítványozza az illetékes BM szerv vezetőjének (pa
rancsnokának)
-  a kifogásolt munkahely, munkahelyi részleg vagy létesít

mény használatának -  a közegészségügyi-járványügyi 
szabálytalanságok megszüntetéséig történő -  felfüggesz
tését, illetve

-  fegyelmi, büntető eljárás lefolytatását
és fentiekkel egyidejűleg tegyen hozzám jelentést;

c) az illetékes BM szerv vezetője (parancsnoka) az ellenőrzést 
végző orvos, illetőleg a BM Egészségügyi Osztály vezetőjének 
indítványa alapján
-  tegyen megfelelő intézkedéseket;
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-  intézkedései során úgy járjon el, hogy a vezetése alatt álló 
szerv folyamatos működése biztosítva legyen,

-  tervezett, illetve bevezetett intézkedéseiről -  a szolgálati 
ú t betartásával -  folyamatosan tájékoztassa a BM Egész
ségügyi Osztály vezetőjét.

Utasításomban foglaltakat az érin tett szervek vezetőivel (parancsno
kaival), illetve az illetékes BM orvosokkal teljes egészében ismer
tetni kell.

Dr. LANTOS JÓZSEF s. k.,
r. ezredes 

főcsoportfőnök
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