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nek megjelenéséről, idővel az ellátási viszonyok nem feleltek meg az el-
várásoknak. Az 1880-as évek végétől kendőzetlenül szólt erről a város 
lapjában	a	piarista	paptanár,	Bolgár	Mihály,	 sürgetve	egy	városi	vízve-
zeték mielőbbi megépítését. Ahogy az már lenni szokott, a koncepció, a 
költségek, a megoldási javaslatok feletti tanácstalanságot és az általános 
döntéshozói nehézségi erőt egy súlyos városi katasztrófa, nevezetesen 
az 1893 tavaszán pusztító tűzvész mozdította ki tehetetlen állapotából, s 
számos költségvetési és műszaki problémát megoldva 1896 őszén meg-
kezdte működését a városi vízmű. 

A könyvben külön fejezet foglalkozik az építési vállalkozó (a Rumpel 
és Niklas budapesti cég) kiválasztásával, az „árlejtés” végeredményének 
a vesztes vállalkozó általi megtámadásával… Az olvasó méltán érezheti 
úgy, hogy 120 év alatt mi sem változott szeretett hazánkban! Azért ne 
feledkezzünk	meg	 a	 szakértő	 állami	 mérnökökről	 sem:	 Barcza	 Károly,	
Farkass Kálmán és Zarka Elemér és társaik ugyanúgy beírták magukat 
a városi vízellátás történetébe, mint Veszprém elöljárói, mint pl. Kováts 
Imre,	Óváry	Ferenc,	Benkő	István,	valamint	a	már	említett	Bolgár	Mihály.

A történet ezt követően már a bővítések, rekonstrukciók, moder-
nizálások véget soha nem érő folyamatát mutatja be. Persze vannak 
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A gazdag tartalmú, illusztrált kötet a veszprémi vízmű létesítésének 120. 
évfordulóján	jelent	meg	a	feladatot	ma	is	ellátó	Bakonykarszt	Víz-	és	Csa-
tornamű Zrt. jóvoltából. Kugler Gyula vezérigazgató a könyv előszavá-
ban túllép a 120 éven, s visszatekint a szakmai előzményekre, valamint a 
két és fél évszázada megépült, Tumler-féle első veszprémi vízvezetékre. 
Jóleső érzéssel állapítja meg, hogy a „vízművesség” mindig közösségfor-
máló erővel rendelkezett. S valóban, mindazok, akik a múltban és jelen-
ben vízszolgáltatással, csatornázással foglalkoztak vagy foglalkoznak, 
szűkebb és tágabb közösségük mindennapjait szolgálják elkötelezetten, 
szakmai tudásuk legjavát adva.

A könyv első fejezete bemutatja a vízellátás kezdeti formáit, amely 
szerint Veszprém városa kezdetektől fogva szerencsés helyzetben volt, 
hiszen századokon keresztül a Séd folyó melletti források és ásott kutak 
szolgálták az alapvető ellátást. Ahogy azonban a lakosság létszámában 
gyarapodott, a városi ipar is fejlődött, nem beszélve a higiénia igényé-
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zajlott. Itt záporoztak a kérdések, és nagyon 
fontos volt, hogy a diákok alaposan felké-
szüljenek erre, mert sokat nyom a latban a 
meggyőző érvelés.

A 15.000 dollárral járó Stockholm Junior 
Water Prize-t az idén három thaiföldi diák: 
Sureeporn Triphetprapa, Thidarat Phianc-
hat és Kanjana Komkla kapta innovatív víz-
visszatartó készülékükért, ami a bromélia 
hasonló rendszerét utánozza. A vigaszdíjat 
(Diploma of Excellence) a mexikói  csapat 
kapta újrahasznosítást lehetővé tevő víz-
tisztító berendezés kidolgozásáért. Viktória 
koronahercegnő elfoglaltsága miatt a díjat 
öccse, Károly Fülöp herceg adta át az au-
gusztus 30-án tartott ünnepségen.

A magyar fiatalok – nem hivatalos hí-
rek alapján – a legjobb öt között végeztek 
a 29 országot felvonultató eseményen. Ha-
zatérésük	 után	 az	MHT	 Ifjúsági	 Napok	 ren-
dezvényén is bemutatták dolgozatukat, és 
beszámoltak a versenyen szerzett tapasz-
talataikról. A nemzetközi döntő több résztvevője, így természetesen 
Kovács Dávid és Szűcs Ákos Iván is meghívást kap a 2016. novemberi 
Budapesti	 Víz	 Világtalálkozóra,	 ahol	 az	 Ifjúsági	 Fórumon	 mutatják	 be	
munkáikat.

A magyar versenyzők és tanárnőjük a versenyposzter előtt (Fotó: GWP Magyarország)
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vízmű korábbi és jelenlegi személyi adattárából tudhatjuk meg, amely a 
könyv utolsó részében ismerteti a jubileumát ünneplő szervezet vezető 
munkatársainak beosztását és munkahelyét.

A könyv utolsó harmada az elmúlt negyedszázad történéseivel 
foglalkozik. A Vállalat életében ez az időszak, a rendszerváltás a vízi-
közmű-szolgáltató szervezetek szétdarabolódásának idejét jelenthette 
volna, de szerencsére nem teljesen így történt. A megyei vállalat ugyan 
kettéoszlott, de nem darabolódott tovább, hanem 1996 elején megala-
kult	a	Bakonykarszt	Rt.	és	a	Pápai	Vízmű	Rt.	A	vagyoni	kérdések	rende-
zése után a fejlesztések kerültek napirendre. Az egyértelmű volt, hogy 

megszűnt a szocializmus korának 
trendje, amely évről évre növekvő 
vízigényeket indukált. A valós költ-
ségek megjelenése a szolgáltatott 
víz árában drasztikusan csökken-
tette a vízigényeket. Ezt követően a 
fő feladat a vízellátó rendszer fenn-
tartása, a csatornázás és a szenny-
víztisztítás kiépítése és megoldása 
lett. A könyv részletesen taglalja a 
műszaki fejlesztések, az informatikai 
„forradalom” eredményeit, s minda-
zokat a megoldásokat, amelyekkel 
az rt. feladatát Veszprémben és a 
hozzá tartozó ellátási körzetben tel-
jesíteni tudta.

„Vörösiszap-cunami...” címmel 
külön fejezet foglalkozik azzal a 
rendkívüli helyzettel, amelyet a ko-
lontári vörösiszap-katasztrófa oko-
zott a térségben. 

Végezetül néhány hasznos 
„információforrás” zárja a kötetet: 
Somfai	 Balázs	 levéltáros	 táblázatba	
szedte a kötetben gyakran előfor-
duló veszprémi utcák egykori és 
mai nevét, hiszen az egykori doku-
mentumok idézésekor nem lehetett 
az utcák mai nevét beszúrni a szö-
vegbe. Ugyancsak hasznos, hogy a 
szerzők a kötetben szereplő nyolc 
egykori szakember és városi vezető 
rövid életrajzi szócikkét is megad-

ják. Talán meg lehetett volna emlékezni több személyről is ily módon, 
s az kicsit zavaró, hogy a személyek nem ábécésorrendben szerepelnek 
a két oldalon…

A sok fontos egykori dokumentumot is közreadó történeti áttekin-
tés jól szolgálja a hazai technikatörténet-írásunk gazdagodását, s bízunk 
benne, hogy a példa ragadós lesz, s több hazai víziközmű-vállalat is kö-
veti a veszprémiek példáját.

 korszakhatárok, mint például az első világháború, valamint a két háború 
közötti korszak, avagy utóbb a szocializmus kora, s végül a rendszervál-
tás időszaka. A vízmű szolgáltatási üzembiztonsága, a növekvő igények 
kielégítése, a vállalat gazdaságos működtetése megannyi feladatot je-
lentett a mindenkori üzemeltetőnek. (Az 1942-ben elhunyt Sándorfy 
Béla	 21	 éven	 át	 állt	 a	 városi	 közüzemek,	 így	 a	 vízmű	 élén	 is.)	 A	 forra-
dalmak után, az 1920-as évek elején a műszaki feladat az elhasználó-
dott gőzszivattyúk elektromos meghajtásúra cserélése és a fogyasztók 
vízórákkal történő ellátása volt. Ez utóbbinál komoly akadályt kellett 
legyőzni, mert a költségek mellett azzal az orvosi véleménnyel is meg 
kellett küzdeni, hogy az ellátó-
rendszerbe beiktatott vízórák 
gyűjtői és szaporítói a szerves 
anyagoknak, baktériumoknak. 
Amikor a költségeket említjük, 
akkor gondolnunk kell az ebben 
a korszakban félelmetes mérté-
ket öltő inflációra is, amit aztán 
a pengő bevezetése csillapított 
1927-ben.	Mint	a	könyvből	kide-
rül, a fogyasztók többnyire ma-
gasnak tartották a szolgáltatott 
víz árát, s ennek megfelelően a 
vízmű mindig küzdött a fizetési 
elmaradásokkal, amelyeknek be-
hajtása felettébb kétséges volt. 
Ennek ellenére a közüzem stabil 
gazdasági alapokkal rendelke-
zett, dolgozói városi alkalmazot-
taknak minősültek.

A város csatornázásának 
kérdése még az első világhá-
ború előtt felmerült, de átfogó 
megoldást nem, csak részleges 
csatornázást hajtottak végre, 
azt is zömmel az 1930-as évek-
ben. A teljes csatornázás gondját 
elődeink átengedték a szocializ-
mus korában élőknek, akik aztán 
nemcsak a csatornák kiépítésé-
nek, hanem a szennyvizek tisztí-
tásának feladatát is évtizedeken 
át görgették maguk előtt. 

A II. világháború után, a műszaki rendszert ért súlyos károk helyreál-
lításakor kiadták a jelszót: nemcsak újjá, hanem újat is építünk! A könyv 
foglalkozik ennek a korszaknak egyik fő problémájával, a növekvő vízfo-
gyasztással párhuzamosan csökkenő gazdaságossággal. Ebben az idő-
ben határozták el a városi közkutak további telepítésének leállítását. Az 
1950-es években az állandó szervezeti változtatások okoztak működte-
tési nehézségeket. A könyv szerzői részletesen végigviszik a különböző 
próbálkozásokat, amelyek megoldást nem, csak folyamatos zavarokat 
okoztak a vízmű napi tevékenységében. A káros folyamat egészen a me-
gyei víz- és csatornamű megalakulásáig, 1960-ig tartott. Az új megyei 
vállalat első vezetője Rózsavölgyi Imre lett, aki később a legnagyobb re-
gionális vízművállalat, a Dunántúli Regionális Víz- és Csatornamű Válla-
lat	vezetőjeként	vált	országosan	ismertté.	Utódai	közül	Bendicsek	József	
16 évig, Harsányi István pedig 10 évig állt a vállalat, illetve az rt. élén. 
Kugler	Gyula	vezérigazgató	2007	óta	vezeti	a	zrt.-t.	Mindezen	adatokat	a	


