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A fővárosi vízellenőrzés fejlődése szoros összefüggésben van a Főváros, a 
Fővárosi Közegészségügyi Intézet, majd a Budapest Fővárosi Közegészségügyi 
és Járványügyi Állomás és a Fővárosi Vízművek nagymértékű fejlődésével. 
A Fővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézet 1889-ben alakult olyan 
laboratóriumként, mely a közegészségügy fejlesztésére irányuló hatósági műkö
dést tudományos alapon nyugvó munkálkodással mozdítja elő. A laboratórium 
kezdetben csak kevés vízvizsgálatot végzett. 1891-ből származó feljegyzés szerint 
akkor a vízvizsgálati szám 71 volt. Ez az első ránkmaradt vízvizsgálati szám. 
1892-ben fellépett kolera járvány alkalmával azonban a Főváros vezetősége fel
ismerve az ivóvíz egészségügyi ellenőrzésének jelentőségét, az ivóvíz rendszeres 
ellenőrzését rendelte el és az ellenőrzést az Intézetre bízta. A fővárosi ivóvíz 
abban az időben mesterségesen szűrt Dunavíz volt. Az ivóvíz ellenőrzés a mester
séges szűrők vízének naponkénti bakteriológiai vizsgálatára vonatkozott. A napi 
vizsgálati technika csak a baktériumszámnak gelatina lemezen történő megálla
pítására, továbbá a folyósító és nem folyósító telepek elkülönítésére szorítkozott. 
A járvány után következő években a vizsgálatok száma tetemesen megnöveke
dett. Az 1896 évi milleneumi kiállításon az Intézet vízosztálya 4000 adatot fel
tüntető nagy vizsgálati grafikonnal szerepelt, az 1900-as párisi világkiállításra 
az Intézet már 10 000 vizsgálati adatot küldött.

A vizmintavételt és a mintáknak Intézetbe küldését kezdetben a a Víz
művek vezetősége látta el. A szűrt víz bakteriológiai vizsgálatának eredménye 
meglehetősen rossz volt. A ml-kénti baktériumszám gyakran 1000-nél is több volt. 
A Fővárosban állandóan fennálló typhus járvány és az ivóvíz bakteriológiai vizs
gálatának eredménye között összefüggés niutatkozott és ez szükségessé tette a 
Fővárosi Vízmű újjáépítését. A végleges vízmű káposztásmegyeri és dunakeszi 
telepe 1893- 1904-ig megépült. A mesterséges szűrőket 1899-ben végleg meg
szüntették. Az 1900-ban megjelent 14 869 számú fővárosi tanácsi rendelet a meg
szüntetett mesterséges szűrők helyett a Vízművek egyes kútjainak és a házicsa
pok vízének ellenőrzését, majd a 35 756/1904 X. sz. polgármesteri rendelet a 
Fővárosi Vízművek által termelt víz ellenőrzését rendelte el. A víz bakterioló
giai vizsgálatát a Fővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézet, a vegyi 
vizsgálatok végzését a Fővárosi Vegyészeti és Élemiszervizsgáló Intézet 
feladatává tette. A rendelet havonta előre kidolgozott tervezet szerint a Vízmű
vek kútjaiból 250, a házicsapokból 500 vízminta vételét kívánta, szükség esetén 
a vizsgálatok nagyobbrésze a gyakoribb ellenőrzésre szoruló vízműrészekre irá
nyítható. Általában a bakteriumszám meghatározását rendeli el, a baktérium 
fajok elkülönítését csak meghatározott szükséges esetekben kívánja.

A Fővárosi Vízmű káposztásmegyeri alsó és felső telepének, a dunakeszi és 
újlaki telep vízének bakteriológiai eredményét 1901-ben Vas Bernát (17), az 
Intézet igazgatója közli. A bakteriológiai vizsgálat akkor is a bakteriumszám meg
határozására szorítkozott és Vas közlése szerint a leolvasás 8 napig 20 C° -on 
tartott gelatina lemezről történt. A fogyasztott víz átlagos baktériumszáma 1897- 

. ben 643 és 183 között ingadozott, attól kezdve folytonosan javult és 1908-ban 
18 és 53 között változott. Á Vízmű vize úgy bakteriológiai, mint kémiai szempont
ból kifogástalan volt. Mindössze egyes kutakban néhány esetben Crenothrix, vas 
és mangán baktérium okozott múló zavarosodást. *

* 1963 április 3-án a Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Állomás 10 éves jubileuma a l
kalmával elhangzott előadás.



1894-ben Beck (2), 1896-ban Preisich (10), a Fővárosi Intézet docensei, 
a fővárosi víz baktérium flóráját meghatározták és 52 baktériumfajt izoláltak, 
Ajtay (1) pedig a szüretien Duna vizéből 6 új chromogen baktériumfajt írt le. 
Ströszner (11) 1911-ben a Duna vizéből kolera vibriot mutatott ki.

1913-ban a megépült Lóránt úti és Budakeszi úti medencék és átemelő te
lep, valamint az Eötvös úti víztorony vizeinek ellenőrzésével bővült a vízvizsgá
lati munka.

Az első világháború alatt fokozott gonddal történt a vízellenőrzés. (18) 
A vízmű vizének vizsgálatán kívül különösen a város perifériáján használatban 
volt gémes, szivattyús, vedres kutak qualitativ bakteriológiai vizsgálatára for
dítottak nagy gondot. A vizsgálatok a főváros perifériáján levő kutak egyrészé- 
nek fertőzőttségét állapították meg, ezeknek a kutaknak a vize vegyileg is em
beri élvezetre alkalmatlannak bizonyult, ezért használaton kívül helyezték. Zug
lóban egy fertőzött kút kisebbfokú dysenteria járványt okozott. A kút vizéből 
Shiga -  Kruse típusú dysenteria bacillust tenyésztettek ki (18).

Az ivóvízen kívül a Duna vize is vizsgálatra került, de sem a Duna vizében, 
sem az ivóvízben kórokozó baktériumok nem voltak.

A Vízmű 1914- 1924-ig főképpen a karbantartásra fektette a fősúlyt. A kor
szerűsítési és bővítési munkák 1925 után indultak meg. 1930-ban felépült új 
Fővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézetben a vízvizsgálat megfelelő 
laboratóriumot kapott. A vízellenőrzésben a háború után 1932-ig nagyobb vál
tozás nem történt. 1932-ben az Intézetben szerkesztett és az Intézet igazgatója, 
Ströszner (12) által leírt kiváló, ma is használatban levő bakteriológiai vízmerítő 
készülékhasználatba vételével a vízmerítési technika javulása következett be. A 
coli baktériumnak, mint szennyezési indikátornak nagy vízmennyiségből (100 ml 
vízből) történő kimutatásával a vízellenőrzés korszerűvé fejlődött és a víz hygiene 
újabb haladásának megfelelően szigorúbbá vált (13). Az ellenőrzés szempontjá
ból megkülönböztetésre került a termelt, tárolt és fogyasztott víz. A termelt vízhez 
az egyes kutak vize és a főnyomócsövek vize, a tárolt vízhez a városi tároló me
dencék vize, a fogyasztott vízhez a kerületi hálózati csapok vize tartozott. Az 
egyes kutak vize havonta kétszer, a főnyomócsövek vize naponta, a tároló me
dencék vize havonta, a házicsapok vize másodnaponként került ellenőrzésre. 
A mintákból baktériumszámon kívül 25 ml-től 4x100 ml vízből történt a coli 
kimutatás. A vízellenőrzés korszerűsítése az intézet vízosztályának akkori ve
zetője Dabis László nevéhez fűződik.

1933 legfontosabb eseménye az év utolsó negyedében a Fővárosi Vízmű 
vízszűrő berendezésének bekapcsolása volt. A káposztásmegyeri főtelep eliszapo
sodott parti és szigeti kútjainak vizét magas klórozással, vastalanítással, man- 
gántalanítással, deklórozással és savtalanítással javították. A szűrő berendezés 
igen szigorú naponkénti ellenőrzésre került. A szűrőberendezés hatása 1934-ben 
mutatkozott, amikor a fogyasztott víz baktériumszámában jelentős csökkenés 
következett be és coli 100 ml-ben nem volt kimutatható. (14)

Egyéb, nem vízműre vonatkozó vizsgálatok közül magánkút, szikvíz, ás
ványvíz, fürdővíz és Dunavíz vizsgálatok történtek fokozottabb mértékben. 
Erre az időre esik a városszéli telepítésen egy magánkút vizéből Salmonella 
paratyphi В. bacillus kitenyésztése (6) egy typhus megbetegedés kapcsán.

A vízminták elbírálásában a coli aerogenes csoporton belül megkülönbözte
tést nem tettünk, de 1935 óta az egyes típusok elkülönítése biokémiai reakciók 
és speciális táptalajok segitségével megtörténik.

Az uszodák és fövenyfürdők ellenőrzésével kapcsolatban a fürdővizek bakte
riológiai elbírálására 1936-ban Dabis (3) 4 kategóriát állított fel és pedig I • /1 mi
ben coli negativ fürdővíz kifogástalan, II. 1 ml-ben coli positiv fürdővíz meg
felelő (közepes tisztaságú), III. 0,1 ml-ben coli pozitív fürdővíz még elfogadható
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(közepes szennyezett), IV. 0,01 ml-ben coli pozitív fürdővíz kifogás alá eső (szeny- 
nyezett). Ez az elbírálás jól bevált, ma is használható.

A természetes jég termelésével kapcsolatban szükségessé vált az úgyneve
zett jégtavak és a Rákospatak rendszeres vizsgálata. Úgy a természetes jég mint 
a műjég bakteriológiai vizsgálatához megfelelő jégmintavevő készülék szerkesz
tésére volt szükség. A ma is használatban levő jégmintavevő felszerelés a jégtöm
bök szétdarabolására szolgáló steril, nikkelezett jégcsákányból, a jégdarabok fel
fogására alumínium tálcából és fogóból áll. A jég szállítására szélesszájú porüveg 
használatos. Az eszközöket csomagolva, sterilen visszük a helyszínre. (4)

1936-ban megépült a II. budai és a horányi vízmű, 1938-ban a szigetmonos
tori vízmű egyrésze, az ellenőrzési feladatok szaporodtak. Az ellenőrzést meg
könnyítették a járható dunai alagutak. Azelőtt télen a zajló Dunán, hóviharban 
csak igen nagy nehézséggel lehetett a szentendrei szigeti kutakat megközelíteni.

Jelentős fejlődést jelentett a vízellenőrzésben az első vízvizsgálati szabvány 
megjelenése, mely a víz eredete szerint határozta meg a vizsgálandó víz mennyi
ségét, a vizsgálati módszert, a víz elbírálását, kitér a helyszíni szemle fontossá
gára és a vízadó berendezés adatainak feltüntetésére kartonmintát közöl. 1941 
óta a vízszabvány szerint történt a Főváros területén minden vízféleség vizsgá
lata. Az Intézet ezenkívül, már 1941-ben bevezette a szabványtól eltérőleg 
Mac Crady és Hoskins (5) amerikai vízstatisztikusok nyomán a coli értékelésére 
a valószínű coliszámot, mellyel a coliértékelés finomabbá és az értékek grafi
konban ábrázolása lehetségessé vált. Ezzel kapcsolatban a módszert is meg kel
lett változtatni. A változtatást Lovrekovich, az Intézet akkori igazgatója kezde
ményezte.

A Fővárosi Vízművek vizének ellenőrzése a termelőtelepek kútjai, főnyomó
csövek, szűrőmű, medencék és házicsapokra vonatkoztak. Legnagyobb %-al 
a házicsapok vize szerepelt. 1941 -4 8  között 47,4-67%-ig. Ez a szám 1945-ben 
86,4%-ig emelkedett, mert a háború okozta csőrepedések és egyéb rombolások 
miatt könnyen szennyeződhetett házi csapvíz minták fokozottabb ellenőrzésére 
kellett fektetni a fősúlyt. A fogyasztott víz coli vizsgálatainak száma fokoza
tosan növekedett. 1941 előtt 150, 1941-ben 690, 1944-ben 1250 volt. Egyéb vizs
gálatok közül 1944-ben nagyszámú légó kút vizsgálat történt a Fővárosi Vegyé
szeti és Élelmiszervizsgáló Intézettel együttműködésben. A vizsgálatok alapján 
jelölték ki az iható vizű kutakat.

1946-ban a cinkotai és horányi II. vízművel bővül a vízműtelepek száma, 
1949-ben a Fővárosi Vízmű átveszi a peremvárosok addig önálló kis vízmüveit, 
ezek vizsgálata újabb feladatát képezte a víz-ellenőrzésnek.

1949-ben megszűnt a Fővárosi Intézet; a 3049(B/6)1950 sz. N. M. rendelet 
szerint míg a Főváros megfelelő laboratóriumot állított fel, a fővárosi víz bakte
riológiai és kémiai ellenőrzése az Országos Közegészségügyi Intézetben történt, 
ahol az Intézet más feladatai miatt a fővárosi vízvizsgálatok száma fokozatosan 
csökkent. Erre az időre esnek az ideiglenes vízművek használatba vételével kap
csolatos ellenőrzések és a Duna folyó budapesti szakasza 10 éves komplex víz
ellenőrzésének lezárulása. (7)

1954-ben megjelent 8200-71/1954 Eü. Msz. utasítás szerint a Fővárosi Víz
mű vizének ellenőrzése 1955-től a Fővárosi KÖJÁLL feladata lett. A mikrobio
lógiai ellenőrzés a vízbiológiai laboratórium munkája, a kémiai vizsgálatokat 
1959 szeptemberig a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet, azóta a 
KÖJÁLL kémiai laboratóriuma végzi. A vízmintákat mindkét vizsgálat céljára 
a vízbiológiai laboratórium beosztottjai veszik.

A KÖJÁLL alig kezdett munkájához, mikor az 1956 évi földrengés, árvíz, 
majd a háborús események igen fontos feladat elé állították.

1955 óta a folyton fejlődő város vízigénye igen megnőtt, a vízmű folytonos 
bővítése vált szükségessé, ez részben délen a szigetszentmiklósi kutak számának



növelése, északon a pócsmegyeri csáposkutak építésében nyilvánult. A monos
tori kutak környékén Dunavíz elárasztásával történő talajvíz dúsítás folyik.
1959-60-ban a kísérleti és nagy felszíni vízmű megépülésével, majd 1962-63- 
ban újabb szigetszentmiklósi kutak építésével fejlődött a vízmű a mai állapotára. 
A majdnem 2 millió lakosú világváros vize egészségügyi ellenőrzésének rendkívül 
fontosságát nem kell hangsúlyozni. A vízmű valamennyi telepének és XXII ke
rület hálózati vizének ellenőrzése igen nagy feladatot ró a KÖJÁLL vízbio
lógiai laboratóriumára. A laboratórium összes vizsgálatainak 80-85% -át a víz
mű ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálatok teszik. Havi vízmerítési tervezetünk 
szerint a termelőtelepek, kútjai, gyűjtőaknái és medencéi havonta, a főnyomó
csövek és házicsapok naponta kerülnek vizsgálatra. Havonta vizsgáljuk a 
városi tároló medencék vizét. A felszíni vízművek működése idején a kísér
leti felszíni vízmű naponta, a nagy felszíni vízmű hetenként kétszer kerül 
ellenőrzésre.

A mikrobiológiai vizsgálatok az 1955. évben megjelent újabb vízszabvány (8) 
szerint történnek. Minden esetben meghatározzuk a baktériumszámot 20 C°-on 
gelatina lemezen, a coliszámot és a kitenyészett coli törzset részletesebben is meg
vizsgáljuk. A vízmű esetében új műtárgyak bekapcsolása előtt a víz baktérium
számát 37 C°-on agaron is meghatározzuk és a clostridiumszámot is megállapít
juk. Felszíni vízmű, fürdő, felszíni és szennyvízminták vizsgálatakor minden al
kalommal elvégezzük az utóbb említett vizsgálatokat is. Felszíni és szennyvíz 
vizsgálatakor enteralis kórokozók kimutatására mindig végzünk vizsgálatokat. 
A vízmű legtöbb telepén klórozzák a vizet, a szabadklór mennyiségének ellen
őrzését szintén a vízbiológiai laboratórium végzi, a telepek gépházi csapjain időn
ként, a házicsapokon naponta. A fogyasztott víz coli vizsgálatainak száma foly
tonosan nő 1953-bn 1591, 1962-ben 4593 volt.

Egyéb vizsgálatok közül az ásványvíz és üdítőital ellenőrzése a gyártás egyes 
fázisaiban vett minták alapján történik, hasonlóképpen a jéggyárak ellenőrzése a 
gyártott jégre és a gyártás egyes folyamataiban felhasznált vízre is kiterjednek. 
Jelentős számú szikvíz és fürdővíz kerül vizsgálatra. Az utóbbiak közül szűrt, 
fertőtlenített Dunavizet használó fürdők vize hetenként kétszer. Ezeknél a für
dőknél megtörtént, hogy nem megfelelő kezelés miatt 6 féle salmonella is volt a 
fürdésre felhasznált vízben. A Duna vizét a vízművek környékén, a Rákos, Szilas-, 
Mogyoródi-, Csömöri-patakot az öntözésre használt helyeken ellenőrizzük. 
Hasonlóképen az öntözésre használt árok és szennyvizek is vizsgálatra kerülnek. 
Ügy a Rákos patakból, mint az öntözésre használt szennyvíz mintákból több 
alkalommal typhus és különböző típusú salmonellák voltak kitenyészthetők.

1936-ban a Fővárosi Közegészségügyi Intézetben bevezetésre került a mik
roszkópos biológiai ivóvíz vizsgálat. (3, 4) Kezdetben a hálózati víz vizsgálatára, 
1941-től az egyes termelőtelepek gépházi csapjai vizének és az egyes főnyomócsö
vek vizének biológiai vizsgálatára vonatkozott (15, 16). Újabban minden új víz
műtárgy bekapcsolása előtt végzünk biológiai vizsgálatot. A felszíni vízművek 
nyers és tisztított vize rendszeres vizsgálat alatt áll. A biológiai ivóvíz vizsgálat 
az 1956-ban megjelent szabvány (9) szerint történik. Ivóvízen kívül más vizet, 
felszíni és szennyvizet is vizsgálunk. A biológiai vizsgálat kiterjed a víz üledék
mennyiségének, a sestonnak meghatározására, a vízben előforduló szervezetek 
qualitativ és quantitativ vizsgálatára, a szervezetek saprobionta fokozata alapján 
a víz tisztasági fokának megállapítására. Számos esetben meghatározzuk a be
küldött vízmintákban az élőlényeket. A biológiai vizsgálatnak nagy hasznát lát
juk. Kizárólag a biológiai vizsgálat alapján volt megállapítható, hogy az egyik 
vízmű termelőtelepénél felszíni vízzel való keveredés állt fenn, illetve a talajvíz 
szűrése nem volt megfelelő. A felszíni vízművek működésének jó fokmérője a bio
lógiai vizsgálat alkalmával talált szervezetek száma. Egy gyár vezetéki vize bio
lógiai vizsgálatakor talált patkányszőrök mutattak rá a vezetékbe került patkány
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hulla szennyezésre. A Fővárosi Ásványvízüzemben használt forrásvíz kénbak
tériumokkal történt szennyezése biológiai vizsgálat alapján vált ismeretessé. A 
fővárosi ivóvíz megfelelő klórozását a mikroszkópos biológiai vizsgálat alkalmá
val talált szervezetek elpusztult állapota mutatja. A mikroszkópos biológiai vizs
gálat a vízvizsgálatot tökéletesebbé, a víz hygieniai megítélését könnyebbé teszi.

Az előzőkben közölteket néhány grafikon szemlélteti.
Az 1. ábra a főváros lakosságának számát és a vízművek által termelt átla

gos napi vízmennyiségét tünteti fel 10 évenként 1900- 1962-ig. A lakosság és a 
termelt vízmennyiség növekedését jelző görbék csaknem párhuzamosan emelked
nek. Az 1900-ban 733000 lakósszátn és napi 131000 m3 víz 1962-ben 1 844000 
lakosra és napi 569 000 m3 vízre emelkedik.

A 2. ábra a fővárosi mikrobiológiai vízellenőrzés számszerű fejlődését szem
lélteti 1891 -  1962-ig. A grafikonból látható, hogy a kezdeti 71 vizsgálati szám 
előbb fokozatosan, azután hirtelen emelkedik és 1897-ben 4000, az 1900-as évek 
elején 11 000 körül mozog. A következő 30 év alatt kisebb nagyobb ingadozások
kal 8 -1 0  000 között változik 1932-ig. 1932 -  1943-ig fokozatos fejlődést látunk a 
vizsgálatok számában. A második világháború alatt a légiriadók és bombázások 
ellenére a Főváros ostromáig 1944-ig szaporodik a vizsgálatok száma, az ostrom 
és ostrom utáni állapotok miatt a vizsgálatok száma csökken és 1945-ben a vizs
gálatiszám az 1942 évi vizsgálati szám fele. Az újjáépítés éveiben a felszabadulás 
után rohamosan szaporodik a vizsgálatiszám 1949-ig, a Fővárosi Intézet megszű
néséig. Az 1954 évi árvíz és a fővárosi vízvezeték szennyeződése fokozottabb ellen
őrzést tett szükségessé, ez a görbe emelkedésén is meglátszik. 1955 év decemberé
től a fővárosi vízellenőrzés a Fővárosi KÖJÁLL feladata. A következő évekre esik 
a Fővárosi Vízmű nagymértékű fejlődése, nagyszámú egyéb irányú vizsgálat el
végzése, melyek nagymértékben emelték az ellenőrzési munkát, amit a vizsgálati
szám görbéjének fokozatos emelkedése és az 1962 évi csúcsérték is mutat. A vizs
gált minták száma az 1891 évi 71 ről az 1962 évi 37 917-re emelkedett.

A 3. ábra 1932-től 1962-ig, 30 év vizsgálatainak megoszlását mutatja. 
A fekete oszlop az összes vizsgálati számot, az üres oszlop a vízműre vonat
kozókat, a vonalazott oszlop a Fővárosi Vízmű mintákon kívül vizsgálatra ke
rülő egyéb vizsgálatok, mint kút, szikvíz, üdítőital, szennyvíz, jég, felszínivíz 
vizsgálatok számát jelzi. 1932- 1940-ig a vízmű vizsgálatok száma nő, az egyéb 
vizsgálatok száma 1000 körül mozog. 1941-ben az egyéb vizsgálatok száma az 
1938 évi kétszerese a nagyobbmértékű ásványvíz, fürdővíz, szikvíz vizsgálatok 
miatt. A további években mindenirányú vizsgálat száma több. 1944-ben az is-

A főváros lakosságának és a vízmüvek által termelt m*/napi vízmennyiségének 
növekedése 1900—1962-ig
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mert okok miatt a vízmű vizsgálatok számcsökkenése mellett, az egyéb vizsgá
latokat feltüntető oszlop nem mutat nagyobb visszaesést, ami a nagyszámú légó 
kút ellenőrzés következménye. 1945-ben igen alacsony az egyéb vizsgálatok 
száma, mindössze 236. 1946-tól kezdve a vízmű vizsgálatok száma nagyobbmér- 
tékben, az egyéb vizsgálatok száma kisebb mértékben fokozatosan emelkedik 
1949-ig. 1949-től mindhárom oszlop fokozatosan kisebb 1954-ig, kivéve 1951 évi 
vonalazott oszlopot, mely a nagyszámú kútvizsgálatok miatt az előbbi év két
szeresére emelkedik. 1954 évben az oszlopok magasabbak a fővárosi vízhálózat 
szennyeződése miatt végzett fokozottabb vízmű és az árvíz miatt végzett nagy
számú köz és magánkút vizsgálat miatt. 1955 utáni években mindhárom vizsgá
latiszám magasabb. 1958 évi kisfokú visszaeséstől eltekintve fokozatos nagyfokú
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emelkedés látható mindhárom oszlopon, 'ami a vízművek esetében az említett 
nagyarányú fejlesztéssel kapcsolatos, egyéb víz esetén a szikvíz és fürdővíz ellen
őrzésével függ össze. A KÖJÁLL további munkája arra irányul, hogy úgy az ivó
víz, mint egyéb víz vizsgálatának és ellenőrzésének továbbfejlesztésével a Fő
város megelőző egészségügyét szolgálja.
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ENTWICKLUNG DER WASSERÜBERWACHUNG IN DER HAUPTSTADT
P. Török

Die Entwicklung der Wasserüberwachung in der Haupstadt steht in engem 
Zusammenhang mit der Entwicklung des Hauptstädtischen Instituts für Sani
tätswesen und Bakteriologie, später mit derjenigen des KÖJÁL und der Wasser
werke der Hauptstadt. Das in 1889 errichtete Haupstädtische Institut für 
Sanitätswesen und Bakteriologie überwachte die Wasserversorgung zwischen 
den Jahren 1891 -1949; zu Beginn bezog sich die Kontrolle ausschliesslich auf 
das von den Hauptstädtischen Wasserwerken gelieferte Wasser, später auf 
jegliches auf dem Gebiete der Hauptstadt liegende Wasser In 1891 betrug die 
Anzahl der untersuchten Proben 91, in 1949 bereits über 23 000. Von 1949 bis 
1955 wurde die Untersuchung des Wassers der Hauptstadt durch das Landesins
titut für Sanitätswesen durchgeführt, von 1955 angefangen aber der KÖJÁL 
mit der Wasserüberwachung beauftragt. Von diesem Zeitpunkte an trat all
mählich eine grosse Entwicklung auf dem Gebiete der Wasserprüfung ein. 
Verfasser berichtet ausführlich über die wichtigeren Ereignisse der 70 jährigen 
Wasserüberwachung.

РАЗВИТИЕ КОНТРОЛЯ ВОДЫ В СТОЛИЦЕ
Я. Терек

Развитие контроля воды в столице имеет тесную связь с развитием 
столичного Института Санитарии и Бактериологии, а также столичного 
Института Санитарии и Эпидемиологии и созданием Предприятия Водо
снабжения столицы. Столичный Институт Санитарии и Бактериологии учреж
денный в 1889 г. производил контроль воды в столице с 1891 г. до 1949 г. 
Контроль прн начале относилось только к воде Предприятия Водоснабжения 
а потом распространилось на все воды столицы. В 1891 г. производили 71 
анализов, а в 1949 г. уже более чем 23 000 С 1949 г. до 1955 г. воду контроли
ровал в столице Государственный И нститут Санитарии, а с 1955 г. Столичны 
И нститут Санитарии и Эпидемиологии. С этого времени количество контроль
ных анализов постепенно увеличалось. Автор подробно сообщает важнейшие 
достижения 70-ти летнего контроля воды.

ADVANCES IN THE WATER CONTROL OF BUDAPEST 
P. Török

The development of water control in Budapest is closely correlated with 
the activity of the Municipal Hygienic and Bacterioologic Institute, and of the 
Municipal Hygienic and Epidemiologic Station, and further, with the deve
lopment of the Municipal Water Works. The Municipal Hygienic and Bacterio- 
logic Institute organized in 1889 carried out the water control of Budapest from 
1891 to 1949. At frist, this control was restricted only to the water supplied by 
the Municipal Water Works. Later however it was extended to all types of water 
occurring in the area of Budapest. The number of water samples examined 
ranged only 71 in 1891, and exceeded 23 000 in 1949. From 1949 to 1955, the 
control of waters in Budapest was carried out by the State Hygienic Institute, 
then, from December 1955, water control has been taken over by the Municipal 
Hygienic and Epidemiologic Station. From this date, water control investigations 
disclosed an extensive advance. The main events of the development of the 
seven decades of municipal water control are described in detail by the author.



DÉVELOPPEMENT DU CONTROLE DES EAUX DE LA CAPITALE
P. Török

Le développement du controle des eaux de la capitale est lié étroitement 
a l’établissement de l’Institut Municipal d’Hygiene et de Bacteriologie et en 
suite de la Station d’Hygiéne Publique et Épidemiologique de la Ville de Buda
pest (KÖJÁL), et au developpement du Service Municipal des Eaux.

L’Institut Municipal d’Hygiene et de Bacteriologie, établi en 1889 a éxe- 
cuté entre 1891 et 1949 le controle des eaux dans la capitale. Le controle a com- 
pris d’abord les eaux du Service Municipal et a été étendu ensuite a toute expéce 
d’eau du territoire de la ville. Le chiffre des examinations montant a 71 en 1891 
s’est e’teve en 1949 a plus de 23 000. A partir de 1949 jusqu a 1955 le controle 
des eaux a été fait aussi dans la capitale par l’Institut National d’Hygiene. A 
partir de décembre 1955 le controle des eaux est devenu la tache de la Station 
d’Hygiene publique et Épidemiologique de la Ville de Budapest. Depuis lors le 
nombre des essais de controle des eaux a considerablement accru. L’auteur en 
detail les résultats principaux du controle des eaux executé en 70 années.
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