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helyezték az első kútsort és a Káposztás-
megyeri Főtelepet.

Első vasbeton víztornyok: Kőbánya (350 
m3) 1903, Szeged (1000 m3) 1904. Mindket-
tőt Zielinski Szilárd tervezte.

Ami 100 éve kezdődött, 
és 1945-ig tartott
Az első világháború idejéből nincsenek 
emlékeink a vízellátó rendszereket alapja-
iban tönkretevő eseményekről. A háború 
után a Népjóléti és Munkaügyi Miniszté-
rium a Speyer-kölcsön támogatásával to-
vább folytatta a nagyvárosok (Nagykanizsa, 

 Esztergom, Gyöngyös, Eger, Ózd, Szekszárd, Vác) és a jelentősebb községi 
vízművek (Törökszentmiklós, Dorog, Parádfürdő, egyes Balaton melletti 
települések) megépítését. 1927. július 1-én megalakult a M. Kir. Országos 
Közegészségügyi Intézet, melynek egyik alosztálya kivitelező feladatot 
kapott. 1937 év végéig 644 vízadó berendezést létesítettek, melyek kere-
tében 26 forrásfoglalás, 363 ásott kút, 4 vert kút és 236 fúrt kút készült el. 

A sok erőfeszítés ellenére a szétszórt településszerkezet következté-
ben 1936-ban a lakosságnak csak a 22%-a részesült közüzemi ivóvízellá-
tásban (fejlettebb országokban 60-70% vagy ennél több volt ez a mutató). 
Összességében tehát a két világháború közötti időszak nem nevezhető 
sikeresnek az ivóvízellátás szakterületén. Érdekes megoldás volt az ún. 
körzeti vízvezeték. Ezeket módosabb gazdák építtették, de csak ők csatla-
kozhattak a hálózathoz, tehát nem közüzem volt. Az 1950-es évek végéig 
még megtalálhatóak voltak. A harmincas évek technikai fejlődését jelen-
tette az általános elektrifikálás. A Fővárosi Vízművek bal parti rendszere 
továbbépült, majd elkezdődött a szentendrei vízbázis bevonása a főváros 

A középkori közműjellegű ellátásoktól 
(Buda, Visegrád kezdetleges vízműve), több 
18. századi próbálkozástól eltekintve a mű-
szaki fejlődés a lehetőségét, az egészség-
ügyi kívánalmak pedig a szükségességét 
csak a 19. század második felében adták 
meg korszerű közmű kiépítésének. Bár az 
igazi jogi szabályozást csak a vízjogról szó-
ló 1885. évi XXIII. törvény biztosította, jóval 
előbb kialakultak már vízellátási rendszerek 
Magyarországon. Bár Szegeden már 1862-
ben kiépült egy közműjellegű csőhálózat, 
kezeletlen Tisza-vizet szállított megkérdő-
jelezhető minőséggel. 1868-tól számítjuk 
az akkor még csak Pestet ellátó Fővárosi 
Vízművek szolgáltatásának kezdetét. A mai 
Parlament helyén létesített kutak vizét egy 
NÁ 500 mm-es öntöttvas vezeték juttatta el 
a Kőbányán épült – és ma, 150 éve is üzem-
ben levő – 22 000 m3-es medencébe. Az 
1879-ben Kvassay Jenő kezdeményezésére 
létrehozott kultúrmérnöki hivatalok megte-
remtették a technikai lehetőséget vidéki vá-
rosok vízműveinek kialakítására. 1898-ig 166 településen 244 vízvezeték 
épült, mintegy 1,5 millió lakos ellátására. A víznyerés leggyakoribb forrá-
sa – különösképpen az Alföldön – a Zsigmondy Vilmos által kifejlesztett, 
később Béla unokaöccse által gazdaságos megoldásokkal tökélesített és 
tömegesen fúrt mély artézi kutak voltak. A Felvidék,  Erdély, egyes bánya-
vidékek már üzemelő vízművei mellett 18 nagyváros ( Soprontól Pápáig) 
vízműtervei készültek el az 1880-as években, melyek az első világháború 
kezdetéig meg is valósultak. 1899 és 1919 között 11 Budapest környéki 

– később peremkerületté váló – nagy település építette meg vízművét. 
1881-ben üzembe helyezték a Budaújlaki telepet, amit hamarosan a bu-
dai területek csőhálózati, gépházi és medencerendszerének megvalósu-
lása követett.

A Parlament építése miatt le kellett bontani az 1868 óta üzemelő 
első gépházat, és ezzel elkezdődött a Fővárosi Vízművek máig is üze-
melő parti szűrési rendszerének kialakítása. A közmű három fejedelme 
közül az első, Wein János igazgató irányítása mellett 1896-ban üzembe 

VISSZATEKINTéS A MAGyARORSZÁGI 
IVóVÍZELLÁTÁS ELMÚLT 100 éVéNEK 
TÖRTéNETéRE, KIEMELVE A JÖVŐRE 
150 éVES FŐVÁROSI VÍZMŰVEK EGy-EGy 
LéTESÍTMéNyéT
MI VOLT MÁR A 100 éV ELŐTT IS?

A még ma is üzemelő szegedi víztorony

Várszegi Csaba 
a MaVíz Titkárságának munkatársa.
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gellérthegyi 80 000 m3-es tárolóval. Megépült a pesti oldalon három, a 
budai oldalon két új főnyomócsőrendszer. Csak így lehetett kielégíteni a 
város 1,3 milliós napi vízigényét 1988-ban. A rendkívül alacsony vízdíjak 
hatalmas látszólagos vízigényt eredményeztek az egész országban, a 
 létesítmények ezekhez az igényekhez lettek kialakítva. Az időszak végé-
re 99 %-os lett az ország közüzemi ellátással bíró lakosainak aránya. Ezen 
időszakban kezdett a műszaki felsőoktatásban is kiemelt szerepet kapni a 
vízellátás-csatornázás műszaki és természettudományos alapjainak okta-
tása. A Budapesti Műszaki Egyetemen Öllős Géza professzor munkásságá-
nak köszönhetően önálló tanszék jött létre, s nagy lendülettel indult meg 
a vízi közműves szakmérnökök képzése.

1990 után
A gazdasági rendszer változása alapjaiban változtatta meg a hazai ivóvíz-
ellátás helyzetét. 

A két legjelentősebb változás: az 1990. évi önkormányzati törvény és 
a vízdíjak állami támogatásának fokozatos megszűnése. Az első eredmé-
nyeként nagyon hamar egy újabb dezintegrációs folyamat zajlott le, há-
romszáznál több szolgáltatóval. 

A második intézkedés még drasztikusabb helyzetet eredményezett. A 
vízigények 10 év alatt az 1989-es év 40-50 %-ára estek, a szolgáltatók na-
gyobb része a bevételek csökkenése és a külső anyagi támogatás hiányá-
ban nehéz gazdasági helyzetbe került. Mindenhol felesleges kapacitások 
keletkeztek, fejlesztésre nem volt szükség. A felszíni vízművek többségét 
megszüntetik mint a legdrágább és minőségi problémás víznyerési mó-
dot. A hatékonyabb működtetés lett az összes közmű célja. Ennek érde-
kében jelentős létszámcsökkentéseket hajtottak végre, erőfeszítéseket 
tesznek a hálózati veszteség csökkentésére, új technikákat vezetnek be 
energiamegtakarítási céllal. Egyúttal azonban nem jut pénz fenntartásra, 
rekonstrukcióra. A rendszer egyes elemei – főleg a csőhálózat – elhasz-
nálódnak. Ugyanakkor a fejlett technikák alkalmazására lehetőség nyílt. 
Ilyenek: ózonos kezelés, UV-fertőtlenítés, membrántechnika, kitűnő 
csőanyagok, szerelvények, vízórák, nagy átmérőjű mennyiségmérők, au-
tomatikarendszerek, új vízkezelési technikák. A lehetőségek tehát hatal-
masat léptek előre, de az anyagi lehetőségek korlátozódtak. Új elem volt 
a magántőke mint résztulajdonos megjelenése. Bár néhány szempontból 
előnnyel járt ez a jelenség, összességében a közvélemény ellenszenvét 
váltotta ki. Az 1994-ben kezdődő folyamatban összesen 8 vízmű volt érin-
tett, de 2012 óta már csak kettőben van külföldi résztulajdonos. Megem-
lítendő még a hatósági oldal bizonytalansága ebben az időszakban. Az 
1990 előtti években az OVH/OVF-vonal képviselte az ágazat érdekeit kor-
mányzati szinten. A változástól kezdve folyamatosan cserélődött a felet-
tes minisztérium, nem érezte a szolgáltatók problémáit a magáénak egyik 
sem más, fontosabb kormányzati feladatai miatt. Megszületett viszont 
egy régen várt víziközmű-törvény 2011-ben, mely számos bizonytalansá-
got megszüntetett. A szolgáltatásért vagy az állam, vagy az önkormányzat 
a felelős. A törvény előírásai értelmében lebonyolódott egy második in-
tegráció, jelenleg 41 a víziközművek száma. Az intézkedés egyértelműen 
szolgáltatásiminőség-javulást eredményezett.

 vízellátásába. A munkákat a második fejedelem, Kajlinger Mihály irányí-
totta. 1931 és 1938 között ún. megújítási munkák keretében lebontásra 
került a gőzgépes üzem összes kiszolgálóeleme, és minden szivattyút 
átállítottak villamos meghajtásra. Ebben az időszakban épült ki a Budát 
máig is ellátó Duna alatti alagút a Békásmegyeri gépházzal. 1923-ban 
következett be a Fővárosi Vízművek eddigi történelmének legnagyobb 
üzemzavara. 1923-ban eltörött az ikercsatorna, fél évig tartó vízhiányokat 
okozva.

 
1945 után
A háború alatt szinte minden vízellátási rendszer szenvedett sérüléseket, 
kiemelkedően Budapest és Győr. 

A fővárosban 22 vízműves vesztette életét javítások közben. A hely-
reállítási munkák után, 1948-tól kezdődően rendkívül megnőttek a tele-
pülési vízigények. Ennek fő oka az iparosítási politika volt. Nemcsak a már 
meglévő iparvárosok érezték ennek hatását, hanem az új, a szakmában 
hirtelen megjelenő ún. szocialista városok is. Az 50-es, 60-as években 
épült ki szinte a semmiből Dunaújváros (Sztálinváros), Komló, Kazincbar-
cika, Oroszlány, Ajka és Zirc vízellátási rendszere. Elkezdődtek azok a víz-
hiányok, melyek egészen a hetvenes évek közepéig tartottak. Fő okai: új 
lakások tömeges bekapcsolása a közműves rendszerbe, lakótelepi, össz-
komfortos lakások megjelenése, hihetetlen iparfejlesztés, pazarlás. Ezt a 
gyors igénynövekedést sem anyagi, sem megépítési szempontból nem 
lehetett követni. 1970-ben a fővárosban 50%-os ipari korlátozást vezettek 
be, mind itt, mind az üdülőközpontokban gyakori volt a nyári locsolás-
korlátozás. Pedig az ország igyekezett. Sorra létesültek támogató intéz-
mények. 1948-ben megalakult a MÉLYÉPTERV, majd a VITUKI (1952) és a 
VÍZITERV (1954).

Megindult a szakképzés mind közép-, mind felsőfokon. A vidéki víz-
ellátó rendszerekben komoly szerepet játszottak az ún. törpe vízművek, 
valamint a víziközmű-társulatok. 

Az eredmény: az ellátási arány 22%-ról a 70-es évek közepére 55%-
ra emelkedett. A sok új vízmű következtében dezintegráció jelentkezett, 
ami a szolgáltatási színvonal csökkenését eredményezte, egyúttal a haté-
konyság növelését akadályozta. 1957 elején 50 nagy szolgáltató mellett 
kb. 380 tanácsi vagy iparvállalati részleg foglalkozott ivóvízellátással. Ezen 
a helyzeten segített az OVF egy határozata, melynek eredményeként 5 
év alatt 31-re csökkent a területi ellátók száma. Első integráció. Közben 
elkezdődött és a 70-es évek végére befejeződött az 5 állami tulajdonú re-
gionális vízmű kiépítése.

1960–1990
Ez alatt a három évtized alatt fejeződött be az ország minden lakosát ellátó 
rendszerek építése, egyúttal az európai színvonalhoz való felzárkózás. 

A mennyiségi fejlesztések (termelőtelepek, főnyomócsövek, tároló-
medencék) együtt jártak a műszaki színvonal emelkedésével. Legfonto-
sabb új technikák: törpe csáposkút, főleg a két Duna-szigeten, felszíni 
vízkezelés (nagyfelszíni Budapesten, Szolnoki, Balmazújvárosi vízmű, Ba-
laton melletti felszíni vízművek, Mátra, Nógrád megyei víztározók), újsze-
rű vasbeton víztornyok, korszerű, felszín alatti vizet kezelő megoldások, 
távleolvasás-távműködtetés kezdetei stb. A Fővárosi Vízmű Hajdú György 
(harmadik fejedelem) 20 éves igazgatói tevékenysége alatt megkétszerez-
te vízellátó kapacitását. 

 A Szentendrei-sziget minden kinyerhető vizét bevonták a terme-
lésbe. A Csepel-szigeten Ráckevéig történt meg ugyanez. Felszíni vízmű 
létesült 200 000 m3/nap kapacitással. A három nagy teljesítményű alap-
gépház teljes rekonstrukción és bővítésen esett át. Végrehajtottak egy 
medenceépítési programot, többek között két nagy víztoronnyal és a 




