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A fürdıügyi törvényekrıl 
 
 
A Monarchián belül hazánk kiemelt helyet foglalt el a gyógyvizek és fürdıhelyek 
vonatkozásában, s ezzel kapcsolatban törvényes kereteket kellett biztosítani a fürdıügynek, az 
ásvány- és gyógyforrások kihasználásának engedélyezésének, pontos besorolást adtak a 
gyógyfürdıknek és fürdıkórházaknak, ezen tevékenység engedélyezési formáinak, stb. A 
rendezett jogi helyzetnek is köszönhetı, hogy a két világháború között például Budapest 
elnyerte a fürdıváros címet is. 

 

 

A fürdıügyi törvények legfontosabb részletei 

 

1885. évi XXIII. törvénycikk 

A vizjogról 

 

157. § (…) Ásvány- és gyógyforrásokra és vizekre megállapitott védterületeken az ásásra 
vagy furásra az engedélyt a következı §-okban foglalt eljárás megtartása mellett a 
bányakapitányság adja meg, melynek határozata ellen a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi ministerhez lehet felebbezni. (…) 

 

194. § Jelen törvénynek az ásvány- és gyógyforrásokra és vizekre (16. §), valamint a 
hajózható folyókon eszközlendı vizrendezésekre vonatkozó intézkedései Horvát-
Szlavonországokra is kiterjednek. 

 

 

1929. évi XVI. törvénycikk 

A gyógyfürdıkrıl, az éghajlati gyógyintézetekrıl, a gyógyhelyekrıl, 

az üdülıhelyekrıl és az ásvány- és gyógyvízforrásokról 

 
(….) 
II. Fejezet 
Ásvány- és gyógyvízforrások 
 
26. § Ásványvíz az a víz, amelynek a rendes víztıl eltérı vegyi összetétele, fizikai 

tulajdonsága és geológiai eredete van és amely ennek következtében fokozottan üdítı 
vagy az emberi szervezet életmőködését elımozdító hatású. 

 

27. § Gyógyvíz az az ásványvíz, amelynek vegyi összetételénél vagy fizikai tulajdonságánál 
fogva gyógyhatása van. 

 

28. § Forgalomba hozni csak olyan ásványvizet és ásványvízforrásnak csak olyan termékét 
szabad, amelynek forgalombahozatalát a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 
megengedte. 
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Nem kell engedély az ásványvíznek a forrásból a természetes lelıhelyén való töltéséhez, 
valamint az ásványvíznek a forrástól tíz kilométeren belül való árusításához, ha a 
fogyasztás is ugyanott történik (helyi forgalom). 
A töltésnek minden esetben úgy kell történnie, hogy a forrást meg ne fertızze. Az 
egészségügyi rendelkezések a helyi forgalomra is kiterjednek. 

 

29. § A víznek ásványvízként vagy gyógyvízként való megnevezését a m. kir. népjóléti és 
munkaügyi miniszter engedélyezi. 

 

30. § A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter az ásványvíznek megnevezését és az 
ásványvíznek vagy forrástermékének forgalombahozatalát, úgyszintén az ásványvíznek 
gyógyvízként való megnevezését az Országos Közegészségi Tanács és az Országos 
Forrás- és Fürdıügyi Bizottság meghallgatása után engedélyezi. 
Az Országos Közegészségi Tanács és az Országos Forrás- és Fürdıügyi Bizottság a víz, 
illetıleg a forrástermék vegyelemzésének figyelembevételével állapítja meg 
véleményét, amelyet legkésıbb hat hónapon belül köteles nyilvánítani. 

 

31. § A vízjogról szóló 1885:XXIII. tc. 16. §-a, úgyszintén 157. §-ának utolsó bekezdése 
hatályukat vesztik és helyükbe a következı rendelkezések lépnek: 
Az ásvány- és gyógyvíz-, valamint a gyógyfürdı céljait szolgáló forrásnak védelmére 
bármelyik érdekelt kérelme alapján forrásvédı területet lehet megállapítani. 
A forrásvédıterületet az illetékes elsıfokú bányahatóság javaslata alapján a m. kir. 
földmívelésügyi miniszter a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel és a m. kir. 
pénzügyminiszterrel egyetértve állapítja meg. 
A megállapított forrásvédı területen ásások vagy fúrások csak hatósági engedéllyel 
végezhetık. Az engedélyt az elsıfokú bányahatóság adja meg, mégpedig az 
1885:XXIII. tc. 158. és köv. §-aiban foglalt eljárás alkalmazásával. Az elsıfokú 
bányahatóság határozata ellen a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez lehet fellebbezni, 
aki a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel és a m. kir. pénzügyminiszterrel 
egyetértve határoz. 
A forrásvédı területen belül harmadik személy ásást vagy fúrást bányahatósági 
engedéllyel is csak azzal a feltétellel végezhet, hogy ezáltal a védıterületen lévı 
ásvány-, vagy gyógyvízforrás se minıségében, se mennyiségében veszélyeztetve ne 
legyen. Ha a munkálatok az ásvány-, vagy gyógyvízforrást veszélyeztetnék, a 
munkálatokat az érdekelt fél kérelmére még abban az esetben is meg kell szüntetni, ha 
azokat a bányahatóság engedélyezte. A munkálatok folytatását tiltó határozat ellen csak 
birtokon kívül lehet fellebbezni. 
A forrásvédıterületnek megállapításával kapcsolatos tulajdonjogi korlátozások 
megszőnnek, ha az ásvány-, illetıleg gyógyvíz megszőnik vagy e jellegét elveszti. 
A forrásvédı területi korlátozások megszőnését a m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. 
kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel és a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértve 
állapítja meg. 
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A forrásvédıterület megállapításával járó tulajdonjogi korlátozásoknak, valamint ezek 
megszőnésének telekkönyvi bejegyzésére a 24. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

32. § Külföldi ásvány- és gyógyvizekre a 28. § elsı bekezdésének és a 29. §-nak 
rendelkezését szintén alkalmazni kell. 

 

33. § Mesterséges ásványvíz készítése és behozatala, forgalombahozatala és árusítása – az 58. 
§-ban megjelölt esettıl eltekintve – tilos. 
Az ásványvizet nem lehet mesterséges ásványvíznek minısíteni azon az alapon, hogy 
szénsavval telítették vagy szénsavtartalmát mesterségesen fokozták vagy összetételét 
más megengedhetı módon változtatták. Az ásványvíznek szénsavval telítéséhez vagy 
más változtatásához, úgyszintén az így változtatott ásványvíznek behozatalához és 
forgalomba bocsátásához a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter engedélye 
szükséges. 
Az ásványvíznek csak olyan változtatását lehet megengedni, amely az ásványvíz eredeti 
jellegét nem érinti. (…) 

 


