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- Az emberi szervezet kb. 70%-a víz, mely az életkor előre 

haladásával folyamatosan csökken. (Időskorban már csak 

50%-ról beszélhetünk.)  

- A szervezetben lévő víztartalom viszonylag állandónak 

tekinthető, miközben azért folyamatosan cserélődik.  

- A napi víz vesztés okai: vizelés, izzadás, légzési párolgás, 

széklet, melyekkel kb. 2,3-2,5 litert veszít a szervezet. 

    Ám ugyanannyit fel is vesz a szervezet folyadék ivással,    

    táplálék felvétellel, és az oxidációs folyamatok során.  

- Amennyiben 4-5 napig a szervezettől megvonják a vizet,  

    úgy a szervezetben visszafordíthatatlan folyamatok  

     indulhatnak el, ami halálhoz vezet. 

 

A dehidráció látható jelei: 

- száraz nyelv, 

- hűvös végtagok és sápadt bőr,  

- csökkent vizeletmennyisége,  

- szemkörüli karikák. 

Pár előzetes gondolat:  a. 



A természet víz körforgása 

Pár előzetes gondolat:  b. 

A felszín alatti vízkészlet 

0,618 %. 



A „magyar nemzet 

aranya” a víz. 

Pár előzetes gondolat:  c. 

Magyarország területe a víz 

természetes körforgása 

alapján a vízben szegény 

országok közzé sorolandó, 

mert az 1 főre jutó csapadék 

kevesebb, mint 1000 m
3
/fő/év. 

(- Felszíni vizeink vízpótlása 

90 %-ban külföldről érkezik. 

Ennek 85%-a a Duna, 15%-a a 

Tisza  vízrendszeréhez 

kötődik. 

- Viszont vízigényünk  59%-a a 

Duna, 45%-a a Tisza térségére 

esik.) 

Hazánk vizeit tekintve inkább 

alvízi (felszínalatti) jellegűek!  



Termálvíz, vagy hévíz – az a rétegvíz, melynek 

hőmérséklete meghaladja a 30 °C-ot.  

A víz hőfokát az adott terület geometrikus gradiense 

határozza meg. (Európában ez az érték: 33 m/°C)  

Meghatározások:  I. 



Gyógyvíz – olyan ásványvíz, melynek orvosilag  

bizonyítottan van gyógyító hatása.  

Ez a víz lehet hideg, vagy meleg, a döntő, hogy olyan 

ásványi anyago(ka)t tartalmazzon, mely a szervezet 

számára külső, vagy belső használata során a 

szervezet működésére jótékony hatással legyen. 

 

(Gyógyító kúra szerint lehet belőle inni, vagy benne 
fürödni, avagy mind a kettő.) 

Meghatározások:  II. 



Ásványvíz – a Föld mélyéből természetes, vagy fúrás 

útján előtörő emberi fogyasztásra szánt ivóvíz, mely 

legalább 500 mg/l oldott ásványi anyagokat tartalmaz 

ionos állapotban, melyek sajátos ízt és gyakran 

gyógyhatást biztosítanak.  

Amennyiben az ásványvizeket és baktérium mentes 

savanyú vizeket csak úgynevezett ivóvízként 

fogyasztották az emberek, akkor ezeket a vizeket 

„luxus”-víznek is nevezték!  

Legtöbbször az ásványvíz nem tartalmaz szénsavat, amit  

egyes esetekben a palackozás során adnak hozzá. A 

szénsavas ásványvíznek 1 g/l szénsavat kell hogy 
tartalmazzon. 

Meghatározások: III. 



A gyógyfürdő def. olyan intézmény, amely gyógyvíz, 

gyógyiszap, vagy egyéb természetes gyógy-tényező (pl. 

valamilyen ásványi só, gáz előfordulás) felhasználásával 

balneoterápiás (gyógyvíz-terápia) fürdőkezelést nyújt. 

Meghatározások:  IV. 

 

Magyarországon az 

egészségügyről szóló  

 1997. évi CLIV törvény 247. §-a 

(2) bekezdésének x) pontja, 

valamint a 

 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 

alapján  

az Országos Gyógyhelyi és 

Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 
(OGYFI) 



   Ősidők óta az emberek szeretik a tiszta vizű folyókat, 

tavakat és forrásokat. Az emberek sokszor alakítottak ki 

vizek mentén településeket. Ahol a víznek (még nem 

ismert) gyógyító ereje is volt, ott gyakran állítottak fel 

áldozati oltárt, vagy alakítottak ki gyógyhelyet.  

Ismert, hogy Pannonia területén már a rómaiak is több 

hőforrás mentén hoztak létre fürdőket. 

A víz jótékony hatása az emberi testre, külsőleges 

használata során, azaz a fürdőzés alkalmával 



Pannonia meghódítása több részletben zajlott le.  

A kezdetek i. e. 35-re tehető. I. sz. 10-ben 

az addig meghódított területet Tiberius császár Illyrium 

Inferior néven önálló provinciává nyilvánította. Claudius 

uralma alatt, i. sz. 49-ben lett a provincia neve Pannonia. A 

területen jelentős római hadsereg állomásozott.  



Aquincum fürdőjének romja 

A római fürdők lehettek magán, 

vagy nyilvánosak, általános 

jellemzőjük: 

- fűtött öltöző – apodyterium, 

- melegvizes fürdő – tepidarium, 

- forró levegőjű és forró vizes    

   fürdő – caldarium, 

- hidegvizes merülő medence –  

  frigidarium 
 



A török kori fürdőket 

sajátos stílusban építették. 

Hazánkban épültek a basa 

számára, illetve közfürdők. 

Megkülönböztették a 
gőzfürdőt és termálfürdőt.  

Az iszlám által előírt rituális 

mosakodásokat, imádkozás előtt (vudú), 

vagy bizonyos események, cselekvések 

után, teljes testi megtisztulást (guszl) 

csak folyóvízzel végezhették el, ezért 

forrásvízre építették a közfürdőket, 

amiket hammámnak neveztek. Itt 

testesültek meg a közösségi 

fürdőkultúrák. 



A törökfürdőkben is a hőfok szerint 

történnek a helyiségek felosztásai. 

Klasszikusan három részből áll: 

 öltözőterem – camekan, 

 átmeneti helyiség – soğukluk, 

 forró fürdőterem – harara, 

sicakloik.  

A forró fürdőterem közepén található egy márványlap, a 

köldökkő – göbek taşı, ezen masszírozzák a vendégeket. 

Falmentén kis mosdómedencék találhatóak – kurna, ebből 

meríthetnek vizet a testük hűtésére. A fürdőteremből kis 

kamrák (halvet) nyílnak. 

A fürdőket külön használták a nők és a férfiak. 

Mindkét nem részére biztosított volt : a masszázs, 

testszőrtelenítése és  a hajfestés. 



A szőrtelenítéshez egy nura nevű anyagot 

használtak, mely oltatlan meszet és arzénos 

triszulfátot tartalmazott. Ápoltság jele a szőrtelen 

test. 

A törökfürdők élén a fürdős állt 

(hamamci). A személyzethez 

tartoztak:  

- dellák (dzimma), aki nem volt 

muszlim hitű, neki kellett masszírozni, 

a vallásilag előírt szőrtelenítést 

elvégezni. A forró kövezet miatt 

megemelt papucsban dolgozott. 

- fürdőszolga (hadim), aki a fűtésről 

és takarításról gondoskodott. 



A hazai balneológia újabb fellendülése a XVIII. 
századra tehető. 
  Stockert Lőrinc „Thermographia Budensis” 
című műve nemcsak tudományos, hanem 
népszerűsítő kiadványa is a budai fürdőknek. 
  Mária Terézia 1762-ben kiadott rendelete 
alapján került sor a birodalmában található 
ásványvizek „a kincstár terhére végzendő 

analizálására és jegyzékbe foglalására”. 

  1812-ben Kitaibel Pál javaslatára 

kezdték összegyűjteni a hévforrások 

gyógyerejéről szóló adatokat.  

  Az orvostudományok, a balneológia, és a mélykúti 

fúrási technika vívmányai új lökést adtak a fejlődéshez.  

  Magyarországon ismertté vált az északi fürdőkultúra is, 

amely főleg hőhatásokon alapult - ilyen volt a szauna, a 

hőlég-, gőzkamrák, és a hideg-vizes medencék. 



Ásványvizek  vizsgálatával hazánkban már a XVIII. 

században Weszprémi István (Veszprém, 1723.08.13. – 

Debrecen, 1799.03.13.), debreceni orvos foglalkozott, Mária 

Terézia felkérése nyomán. (Az uralkodó felismerve a 

magyarországi ásványvizek gazdasági jelentőségét.)  

Weszprémi István Mária Teréziától 

kapott emlékérméje 

Debreceni Orvostudományi Egyetem 

évfolyamelsőinek adható 

jutalomérméje, mely Weszprémi Istvánt 

ábrázolja.  



Than Károly (Óbecse,1834.12.20. – 

Budapest, 1908.07.05.), gyógyszerész és 

kémikus, aki a pesti egyetemen 

1862.07.18-tól a kémiai tanszék 

rendes tanára volt. Előadásait az 

egyetemen 1860-tól bevezetett 

magyar nyelven tartotta. A Trefort-

kertben, 1872-re építette fel az új 

Kémiai intézetét, ahol analitikai 

kémiával foglalkozott. 

Az ásványvizek vegyelemzése alapján alakította ki a vizek 

csoportosítását. Ő javasolta, hogy az ásványvízben lévő 

vegyületeket ionosan, illetve az adott ionok 

összmennyiségét tüntessék fel az adott ásványvízen. Az 

ő tiszteletére a mai napig az egész világon az ásványvizek 
így kerülnek forgalomba.  



Winkler Lajos (Arad, 1863.05.21.- Budapest, 

1939.04.14.) gyógyszerész, Than Károly 

mellett kezdett el analitikai kémiával 

foglalkozni.  

1888-ban a vízben oldott oxigén 

meghatározásból írta doktori dolgozatát. 

A világ a mai napig az Ő tiszteletére a 

vízben oldott oxigén mennyiségét 

Winklerben, mint mértékegységben adja 

meg. 

1933-ban vonult nyugdíjba, utóda Széki Tibor lett. 



A gyógyfürdőkben alkalmazott leggyakoribb  

fizikoterápiás kezelések: 

 
 Hidroterápia – vízben végzett kezelés; 

 Balneoterápia – gyógyvíz-terápia; 

 Mechanoterápia – mozgásterápia, maszázs; 

 Elektroterápia – elektromos ingerlés; 
 Fototerápia – fényterápia 



Kádfürdő azoknak a betegeknek van manapság fenn 

tartva, akik a medence fürdőt nem vehetik igénybe.  

 Olyan egészségügyi okból nem mehetnek közösségbe, 

mint a nem fertőző bőrbetegségük (pl. pikkelysömör), 

vagy vizelettartási problémájuk, illetve egyéb 

egészségügyi ok miatt.  

 Esetleg a medence mélysége miatt, mert nem tudnak 

úszni, vagy egyéb mozgásszervi bajuk van. 

 Egyéni gyógykezelést írt elő az orvos. 



Az egyes „Manuálékból” nem hiányozhattak a 

fürdővizekhez használható só keverékeket, amik 

„Salia balneorum” néven kerülnek említésre. Ezek 

a készítmények a természetes gyógyfürdők pótlására 

voltak hivatottak.   



Az elő-iratokban a mennyiségek grammban szerepelnek, 

és attól függően, hogy egész fürdőre, láb, illetve 

kézfürdőre vonatkoznak a víz mennyisége annak 

megfelelően van megadva (200 liter, 20 liter illetve 10 liter).  

Hévíz 

gyógyfürdő 



(Nemcsak az akkoriban híres 

gyógyfürdők vizét (Francensbadi láp 

fürdősó, Halleini fürdősó, Friedrichshalli 

fürdősó) állították elő ezzel a módszerrel, 

hanem akár különböző növényi részekből 

is készítettek fürdőt, például 

megtalálható a maláta fürdő, korpásfürdő 
vagy éppen a mustárfürdő lábfürdőként.) 

Holt-tenger és só kövei  Sárvári fürdősó 



Heves megyei gyógyfürdők: 

Eger – Török fürdő 
Eger – Termál fürdő 
Egerszalók – SPA & Gyógy- és termálfürdő 
Bükkszék – Gyógy- és termálfürdő 
Mátraderecske – Szárazfürdő 
Mátraszentimre (Galyatető) – 
Sirok – 
Demjén – Termálfürdő és aquapark 
Hatvan – termálvizes strandfürdő 
Mátraderecske – Széndioxid Gyógygázfürdő – 
Heves – Termálfürdő 
Kisköre – Tisza-tó 
Noszvaj – Síkfőkút 
Gyöngyös (Mátraháza) – Mátrai Gyógyintézet 
Parád (Parádfürdő) – Állami Kórház 
Szilvásvárad (Szalajka liget) 
Poroszló – Club Thermál Kastély 
Tarnaméra – Strandfürdő  
Mezőkövesd – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
Bogács – Thermálfürdő 

Mofetta 



Demjén – Gyógyfürdő és Aquapark (Heves megye) 

690 m mélyről tör fel a 68 C
O
-os víz, mely Na

+
, Ca

2+
, Fe

2+
/Fe

3+
,
  

Mg
2+

, HCO
3

-
, F

- és S
2- 

ionokat és [SiO
x
(OH)

4-2x
]
n 

kovasavat tartalmaz. 

 

A Ca
2+ 

gyulladáscsökkentő hatású, míg a Mg
2+ 

az izmok  

működőképességét javítja, egyben fokozza a szervezet  

stressz-tűrő képességét.  

A kén beépülhet az ízületi porcba, így javítva az ízületi betegséget. 
A szervezetbe jutó kén tágítja az ereket, így a szív érellátását is 

segíti.  

A fürdő gyógyvize segíti a 

reumatikus megbetegedések, 

csontkopások okozta mozgási 

zavarok, esetleges 

mozgásszervi műtétek elő, 

illetve utó kezelését. 



Eger – Török fürdő 

Arnaut basa emeltette az arany kupolás fürdőt, melyben mára  

hat medence található. A fürdő vize radon tartalmú, mely három 

helyen tör a felszínre, a „Török”-, a „Tükör”-, és a „Pezsgő-fürdő”- 

medencék kövezete alatt. A többszöri felújítások alkalmával 

létesültek az újabb medencék, melyek a mai kornak megfelelő 

élményekkel vannak bővítve. A fürdőt gyulladáscsökkentő hatása 

miatt keresik oly sokan fel napjainkban is.   



Egerszalók – (Heves megye) 

Kőolaj után kutatva, 1961-ben  végeztek fúrásokat, ám olaj, vagy 

gáz  helyett 69 C
O
-os termálvíz tört a felszínre. Ez a víz 900-1000 m

2
 

-nyi területen szétfolyva hűlt le, miközben a benne oldott anyagok 

kicsapódtak. Az évek alatt, így alkotva meg a fehér mésztufa 

képződményt, mely  mára a tájképét átalakította. A helyiek ezt a 

képződményt „Sóhegynek” nevezik (ami egyedülálló Közép-

európában).  

A gyógyvíz Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, HCO

3

-
, S

2- 
ionokat és [SiO

x
(OH)

4-2x
]
n 

(kovasavat) tartalmaz. Csontsérülése, ízületi és reumatikus 

bántalmak  kezelésére alkalmazzák, de javallott fogyasztása 

ivókúraként is. 



Parád-gyógyfürdő 

képeslapokon 



Bogács –Thermálfürdő (Borosd-Aba-Új-Zemplén megye) 

500 m mélyről tör fel a 76 C
O
-os víz  

A fürdő kénes gyógyvize hatékonyan segít az ízületi és 

mozgásszervi betegségek javulásában. A fürdő vizét alkalmazzák 

légcsőhurut, egyes gyomor-, epe-, és májbetegségek, sőt egyes 

nőgyógyászati betegségek gyógykezelésére.  



Mezőkövesd – Zsóry Gyógy- és strandfürdő 

(Borosd-Aba-Új-Zemplén megye) 

Zsóry Lajos 1938-ban engedélyezte a saját birtokán, hogy 

kőolaj után kutatva végezzenek fúrásokat. Olaj helyett 68 C
O
-os 

víz tört fel a 875 m mélységből, mely Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, HCO

3

-
, 

és S
2- 

ionokat tartalmaz, és a kénes gyógyvizek csoportjába 

tartozik.   



A vízzel nem csak külsőleg, hanem belsőleg is 

lehet gyógyítani!  

A vízivása során a víz hőfokával is jelentős változásokat 

érhetünk el szervezeten belül. 

-A meleg víz a gyomor ereket kitágítja, a gyomor és bél 

simaizomzatát elernyeszti, csökken a perisztaltika, ám az 

egyes emésztést segítő mirigyek működése fokozódik. A 

curare ellazulását segítve a bélsár tartalom ürülését 

segíti.  

-A hideg víz viszont gyorsítja a bélperisztaltikát, és néha 

puffasztólag hat. 

-A szénsavat és ásványi anyagokat is tartalmazó vizek a 

szervezet ionegyensúlyi zavarait állíthatjuk helyre, vagy  

ezek segítségével más kóros folyamatokat szüntethetünk 

meg.  



Az ásványvizek, gyógyvizek fogyasztása során 

érdemes a következőket betartani:  

 

- Az üvegből történő kitöltést követően 1-2 percet várni 

kell, hogy a nagy töménységben jelenlévő CO
2

 
egy része 

kipezsegjen; 

 

- Napi 2-3 pohárral többet az adott gyógyvízből ne igyunk; 

 

- Az egyes ásványi anyagok felszaporodásának 

védelmében ½ évente érdemes más márkájú és 

összetételű vizet fogyasztani. 

 

- Az 1500 mg/l  ásványi anyagokat tartalmazó  

vizek fogyasztásánál érdemes kikérni a  

                                szakemberek véleményét. 



A gyógyvizeinkből tartott ivókúra fontos 

szabályai: 

Ivókúrák megkezdése előtt kérjük ki szakemberek véleményét!  

A fogyasztani kívánt gyógyvíz beszerezhető: 

- A gyógyforrásnál, vagy annak közelében kialakított ivókútnál. 

- Palackozott formában élelmiszerboltokban. 

- Egyes fajtái a gyógyvizeknek gyógyszertárban is kaphatóak.    

Ivókúra általános szabályai: 

- általában 4-6 hétig kell tartani egy kúrát, mely során  

napi 1-1,5 l gyógyvizet kell meginni; 

- legtöbbször 3 részletben és evés előtt érdemes a vizet 

elfogyasztani; 

- a megkezdett palackot hűvös helyen érdemes tárolni, 

és legalább 2 napon belül meg kell inni. 



Az ivókúraként fogyasztott hazai 

gyógyvizeink, melyeket ásványi anyag 

tartalmuk alapján csoportosítunk: 

- földes-meszes víz (pl. Mohai Ágnes), 

konyhasós víz (pl. Sárvár, Parád),  

- jódos víz (pl. Hajdúszoboszló, Bükkszék),  

- kénes víz (pl. Harkány, Balf),  

- szénsavas víz (pl. Balatonfüred, Kékkút), 

- radonos víz (pl. Hévíz, Eger). 



I. Földes-meszes gyógyvíz, Ca2+, Mg2+, H+, 

CO3
2-  ásványvizek 

Parádi (Szent István) – Heves megye 

Gyógyhatásai: 

- mozgásszervi betegségekben, 

- egyes nőgyógyászati betegségekben, 

- csontritkulás kezelésére, 

- általános gyulladáscsökkentő, 

- vizelethajó hatása révén segíti a vesekő és vesehomok kiürítését. 

Ellenjavalt: 

- székrekedés esetén nem fogyasztható! 

A Mátra hegységben található Ilona-völgye az 

eocén és miocén vulkáni képződmények és az 

oligocén tengeri üledékes kőzetek 

határvonalában fekszik. A területen átvezető 

tanösvény egyik állomása a Parád község 

közelében lévő Szent István-kút. A kút vize Ca2+, 

Mg2+, HCO3
-  és Fe2+, Fe3+, ionokban gazdag.  



II.  Kénes gyógyvíz 

Gyógyhatásai: 

- javítja a szervezet kén-háztatását, 

-a fogyasztása során élénkül a légzés , 

- emeli a szervezet C-vitamin szintjét, 

- fokozza a sav kiválasztást, 

- jótékony hatású egyes nőgyógyászati betegségekben, 

- krónikus gyulladásokban, 

Ellenjavalt: – nem ismert    
- 

Parádsasvár –  Heves megye 



Parádi  kénes gyógyvíz – a Mátrában a parádi völgy  

Nyugati végén a Széchenyi-hegyből fakad  az a két Cservice  

forrás, melyből  

a Cservice II. kút adja a parádi ásványvizet és  

a Cservice I. adja a Parádi kénes gyógyvizet. 

Míg a környéken legeltető pásztorok és környékbeli lakosok 

rendszeresen fogyasztották a forrás vizét, a forrás igazi 

megismeréséről mégis csak 1735-től Bél Mátyás által lett 

ismeret. Majd Markhót Ferenc tisztiorvos ad részletes leírást 

a forrás vizéről. A forrás fölé 1827-ben ivócsarnok és 

fürdőház épült. 1881-ben a fürdőházat lebontották és helyébe 

Ybl Miklós kastélyt 

épített  „Sasvár” 

néven  

a Károlyi család 

részére. 



 
  

Parádi kénes gyógyvíz 

Egyaránt alkalmas savtúltengés, illetve savhiányos esetben 

alkalmazni a víz ivását. Az alkalmazási módban van az 

eltérés, azaz  

- ha evés előtt 2 órával, éhgyomorra történik a víz ivása, 

akkor csökken a gyomornedv elválasztás; 

- ha evés közben, vagy  után történik a víz fogyasztása, 

akkor nő a gyomnedv termelése. 

Elősegíti az emésztést és csökkenti a puffadást.  

Borokkal együtt fogyasztva gátolja a másnaposság 

kialakulását.  

Epe bántalmak és vizelet elválasztási 

panaszok esetén 4 héten át napi 3X 2 dl-t; 

bélbántalmak és Ízületi panaszok esetén napi 

2x 2 dl-t érdemes fogyasztani. Másnaposság 

során 1 nap alatt, 4-5 részletben kell 7 dl-t 

meginni. 



          III. Savanyú gyógyvíz 
1 l vízben 1 g-nál több szabad CO2 van. 

Gyógyhatásai: 

- fokozza a gyomorsav terelődést, 

- nyugtatja az idegrendszert, 

Ellenjavalt: 

- Gyomorsav túltengés és kóros puffadás esetén! 

A Mátrában, a Cservice-

völgyben, Tar községtől (Nógrád 

megye) 2 km-re található a 

Cservice-forrás, melynek 

vize a vulkáni utóhatásoknak 

köszönhetően  savanyú (szláv 
nyelven cservice). 



IV. Alkalikus gyógyvíz, Na+, K+, H+, CO3
2-  

                         ásványvizek  

parádi Cserice – Heves megye 

bükkszéki Salvus víz – Heves megye 
Balf – Vas megye 

szegei Anna-kút – Csongrád megye 

Fonyód – Somogy megye  

Gyopárosfürdő (Orosháza) –  Békés megye 

Gyula – Békés megye 

Gyógyhatásai: 

- nyákoldó és epehajtó, 

- gyomorsav csökkentő 

Ellenjavalt: 

-Vesekő és 

- E. coli fertőzésekben nem fogyasztható! 



Ez a forrás lett a Csevice II., melyből 1970-től kezdték el palackozni a 

forrásvizet, amint „Parádi ásványvíz” néven hoznak  forgalomba. 

Olyan nyomelemeket is tartalmaz a víz, mely pl. fluorid tartalma miatt 

segíti és erősíti  serdülőkorban a fogak képződését, illetve  

Parádi ásványvíz – Cservice II. kút 

A Vadakorma patak szabályozása során Prihoda főkertész 

dinamittal robbantott a Károlyi kastély közelében.  

A robbantás eredményeként savanyúvíz tört fel a talajból, melyhez 

az erdei állatok szívesebben jártak inni, mint a környező patakohoz. 

terhesség alatt és időskorban akadályozza a 

fogak pusztulását, ritkulását. Jótékony 

hatással van a csontritkulásos 

betegségekben is. 



 
 

Salvus víz – a Bükk hegység Tarna 

völgyében található Bükkszék (Heves megye). 

A településnél kerül kitermelésre  

az 540 m mélyről feltörő 39 C
o
-os gyógyvíz. A 

vízben oldott alkáli-hidrogén-karbonátos-

kloridos, brómos, jodidos gyógyvizet több 

féle gyógyászati célra is alkalmazzák. 

 
 
 

Fürdőkúrában mozgásszervi, bőrgyógyászati 

és nőgyógyászati kezelésekre használják az 

orvosok. 

Ivókúra során használják egyes anyagcsere,  

emésztőrendszeri panaszok alkalmával, vagy 

gyomorsav túlképződés esetén. Dohányzás  

okozta, vagy egyes köhögési bántalma, 

illetve asztma alkalmával porlasztott 

formában, inhalálva. Időskori cukorbetegség 

kialakulásának hajlama esetén, annak 

megelőzésére. 
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Gyógyhatásai: 

- gyomor- és bélhurut, illetve epe panaszokra, 

- segíti az epeürülést, 

- hashajtó hatású  

Ellenjavalt: 

- Gyomorfekély, savhiány, hasmenés esetén nem 

fogyasztható! 

- Epekő és epehólyag gyulladás esetén csak orvosi 

ellenőrzés mellett  használható! 

V.  Keserű sós gyógyvíz, Na+ (Glaubersós),  

Mg2+ (Keserűsós), SO4
2- ásványvizek  

Hunyadi János víz – Budapest 

Mira víz – Pest megye 

Ferenc József keserűvíz – Budapest  

Nagyigmándi víz – Komárom-Esztergom megye  

Tiszajenő - Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Alag / Dunakeszi – Pest megye 



VI. Vasas gyógyvíz 

Gyógyhatásai: 

- vashiány pótlására, 

- egyes nőgyógyászati betegségekben. 

Ellenjavalt: 

- Nem ismert. 

Parád (óhuta) - Heves megye 

Erdőbénye – Zemplén megye 

Csopak – Zala megye 

Sikonda – Baranya megye 

Vas-hidrokarbonátot tartalmaznak ezek a vizek,  

melyeket nem palackoznak, hanem helyben tartanak ivókúrát. 

Parádóhutánál tör fel a „Clarissa” forrás, mely vasas-, 

lítiumos gyógyvíz, melyet vérszegénységre, kimerültségre 

és ideggyengeségre fogyasztanak a környékbeliek. A víz 

enyhén szénsavas, egyfajta savanyú víznek tekinthető, 

ami serkenti a vérkeringést és növeli a testhőmérsékletét 

is. 



VII.   Konyhasós gyógyvíz, Na+,Cl-  

            tartalmú ásványvíz 

Alföldi fürdők, Parád, Sárvár, Pestszenterzsébet, Cserkeszőlő, 

Debrecen, Eger, Gyopáros, Nyíregyháza sóstó, Tamási 

Gyógyhatásai: 

- nyákoldó hatású, 

- növeli a gyomorsav termelést, 

- egyes mozgásszervi betegségekben, 

- egyes krónikus nőgyógyászati betegségekben. 

- egyes nőgyógyászati betegségekben. 

Ellenjavalt: 
- Magas vérnyomás és vizenyő esetén nem fogyasztható! 



Sóshartyáni Jódaqua, pesterzsébeti gyógyvizek, 

Bükkszék, Hajdúszoboszló, Debrecen, Karcag, 

Berekfürdő, Kecskemét, Eger, Cegléd 

VIII.  Jódos, Brómos gyógyvíz, I-, Br-  

            tartalmú ásványvíz  

Gyógyhatásai: 

- pajzsmirigy jódhiányos állapotában jód 

pótlásra, 

- érelmeszesedés és magas vérnyomás 

során, 

- klimax és menstruációs zavarok esetében, 

- prosztatagyulladás során, 

- epés hasnyálmirigy működés fokozására 

- csökkenti a húgysav- és cukorszintet, 

- kéz-láb ízületi betegségekben.  

Ellenjavalt: 

- Nem ismert. 



IX.   Radon tartalmú gyógyvíz 

Gyógyhatásai: 

- Értágító hatású, 

- vérnyomást és érelmeszesedést csökkenti, 

- cukorbetegség és 

- köszvény esetén jótékony hatású. 

Ellenjavalt: 

- Csak 3-4 hetes kúra engedélyezhető!  

Rudas és Gellért fürdő, Hévíz, Eger, Miskolctapolca 



Szikvíz – szódavíz – szénsavval 

telített, kémiailag és bakteriológiailag 

kifogástalannak tekinthető ivóvíz. 

Mesterségesen  szén-dioxiddal 

dúsítják a felhasználni kívánt vizet. 

(Hazánkban a szódavíz közkedvelt 

fogyasztásnak köszönhetően kb.  

1500 szikvíz üzem működik. 



Sokan hungarikumnak tartják, aminek 

történelmi háttere, hogy az 1838-29 közti 

időben Jedlik Ányos (győri bencés 

gimnáziumi tanár) behatóan foglalkozott a 

mesterséges savanyúvíz  ipari előállításával. 

– 1798-ban ugyan már genfi fizikusok 

foglalkoztak a mesterséges szódavíz 

előállításával, de igazán orvosilag Jedlik 

munkássága után figyeltek fel. – 1831-

32között lezajlott kolerajárvány során a 

betegségben szenvedőknek enyhülést és 

megkönnyebbülést hozott.  

 

Szímő, 1800.01.11. –  

Győr, 1895.12.13. 



Mesterséges ásványvizek a Salia aquarum  

mineralium néven szerepelnek. Előállításnál a   

következő alapelveket kell szem előtt tartani: 

 az oldószer mindig lepárolt víz legyen, 

 az oldatban lévő főhatóanyag mellett, a többi ásványi-

só, a víz ozmotikus nyomását is befolyásolja, 

 az oldat töménysége alkalmazkodjon a betegségi 

állapothoz, 

 az oldatokat tiszta széndioxiddal kell dúsítani, 

 a gyógyító ásványvíz elnevezése a kémiai alkatának 

megfelelő legyen. 

 Titkos összetevőt nem tartalmazhat a gyógyító víz.  



   A világ minden táján munkálkodó jezsuita szerzetesek, a távoli 

világrészek gyógynövényeit eljutatták a rend kolostoraiba, így 

Egerbe is, ahol lehetővé vált ezekből a növényekből különleges 

gyógyszereket előállítani. (A jezsuitának köszönhető több 

gyógyszeralapanyag fellelése és a mai napig történő felhasználása, 

pl. Perubalzsam.) A különböző növényi tincturák megfelelő arányú 

keverékeit kipróbálva született meg az ún. „Egri Víz”, melynek 

megalkotását Simon Ferenc szerzeteshez kötik.  

    

Bona Agriensis aqua, Officina sola nata"  

("A jó Egri Víz csak (kizárólag) gyógyszertárban születik (készül)„)  

Simon Ferenc Erdélyben született 

és 1728-ban tette le szerzetesi 

esküjét. Ezt követően kezdett 

dolgozni a rend egri patikájában, 

amit külföldi tanulmányútja 

szakított meg. Tapasztalatokkal 

visszatér 16 éven át vezetője lett 

a patikának. 1761-ben Bécsbe 

utazott, ezen az úton érte a halál. 



Köszönöm 

a figyelmet ! 
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