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A járványok megelızését is szolgálták a gyógyfürdık és a tiszta forrásvizek. 
 
 
Az 1875. évi 1776. sz. BM-rendelet a fürdıbiztosok kijelölésérıl intézkedett, majd az 1876. 
évi XIV. sz. közegészségügyi törvény külön fejezetben foglalkozott a gyógyvizekkel s azok 
tulajdonságáról. Szakmai vonatkozásban jelentıs, hogy a Bp.-i Kir. Orvosegyesület 1882-ben 
külön balneológiai bizottságot hívott életre, 1886-ban felállították az Ásványvízelemzı 
Állomást, amely a gyógyvizek szakszerő vizsgálatát végezte el. 1885-ben elfogadták a 
vízjogról szóló (XXIII. tv.) törvényt, 1891-ben megalakult a Magyar Szent Korona 
Országainak Balneológiai Egyesülete, amely a szakmai és a társadalmi köröket kívánta 
összefogni a gyógyvízkultúra hasznosítása, népszerősítése érdekéven. A gyógyvizek ügyeinek 
országos koordinálását vállalta magára az 1899-ben megalakult Országos Forrás- és 
Fürdıügyi Bizottság. A fürdıügy szempontjából igen lényeges volt az 1929. évi XVI. sz. tc., 
amely az összes gyógyvizekkel, ásványvizekkel kapcsolatos kérdést újrarendezte, 
korszerősítette. Ez a törvény az Országos Forrás- és Fürdıügyi Bizottság feladatkörét 
kibıvítette, a kormány mellé rendelte tanácsadó és véleményezı szervezetként. Az egész 
fürdıügyre vonatkozó törvény 1931-ben lépett életbe. Ekkor szabályozták elıször a gyógyvíz 
és ásványvíz forgalmát. 1934-ben Budapest elnyerte a fürdıváros címet, mikor a fıváros 10 
kiépített gyógyfürdıvel, 8 termális nyitott fürdıvel, 9 termális gızfürdıvel és 400 budai 
keserővízforrással rendelkezett. 1937-ben Budapesten tartották az elsı Fürdıügyi Nemzetközi 
Kongresszust, a fıváros felállított Nemzetközi Fürdıügyi Szövetség székhelye lett. 

A gyógyvizek hasznosításának másik formája az uszoda volt, ahol a langyos viző – vagy 
kihőlt – gyógyvizeket hasznosították. A legtöbb gyógyvízi hasznosítás két formában történt: 
kádfürdı, gyógyvizes medencék és uszodák. Budapest esetében a Császár-, a Lukács-, a 
Gellért-, Csillaghegy, Pünkösdfürdı, Római fürdı, Rudas-, a Margitszigeten a Palatinus, 
Csepel stb. kettıs hasznosítású intézmény volt. 

Mind a gyógyfürdık, mind pedig az uszodák 1945 elıtt magán vagy részvénytársasági 
kezelésben részesültek, a hozzájuk kapcsolódó fürdıkórházak is ilyen tulajdonban mőködtek. 
Ettıl függetlenül a balneológia és reumatológia tudománya állami intézményekben 
alapozódott meg, bár gyakorlati tevékenységét az elıbbi intézményekben fejtette ki. 1927-tıl 
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az Országos Betegágyalap bizonyos – kóros és szövıdményes esetekben – térítést biztosított a 
balneológiai és reumatológiai esetekben a különbözı betegbiztosítási társaságoknak, illetve 
ezen biztosítási társaságok – emelt biztosítás fejében – fizették az ilyen jellegő 
gyógykezeléseket. Viszont a gyógyfürdıi, illetve fürdıkórházi kezelések túlnyomó része 
térítés ellenében történt, amelyben döntı változást az egészségügy 1940-es évek végén történt 
teljes államosítása eredményezett. 

A gyógyvizekkel kapcsolatban kell megemlíteni a folyóvízi, elsısorban dunai 
uszodákat, amelyek a XIX. század elején, a napóleoni háborúk után létesültek katonai 
úszóoktatás céljából. Budán és Pesten 1817-ben létesült az elsı ún. kosaras dunai uszoda, 
melyek népszerősége a polgári lakosság körében olyan nagy volt, hogy újabbakat létesítettek 
a mai Parlament és Batthyány térnél, 1874-tıl az Erzsébet-híd hídfıjénél a két világháború 
között pedig a Palatinus-strand mellett tavasztól ıszig mőködtek. A II. világháború után már 
nem nyíltak meg. Telepítésüknél figyelembe kell venni, hogy olyan partszakaszokon 
létesültek, ahol a mőködı fürdık gyógyvizei ömlöttek a Dunába (pl. a Rudas, a Palatinus, az 
al- és felhévízi források vizei). 

A XIX. század végén, de inkább a 1900-as évek éveiben épültek a történeti 
Magyarország legszebb fürdıi, Budapesten az Ybl Miklós által tervezett margitszigeti, a 
városligeti Széchenyi-, a Gellért-fürdı, vidéken Hévíz, Harkány, átépült Balatonfüred stb. 
 
 


