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66 évvel ezelőtt alakult az ALFÖLDVÍZ Zrt. jog-
elődje. Az egy megyére koncentrálódó cég éle-
tében sok változás történt. Működési struktúrája 
a rendszerváltásig ugyan nem sokat változott, 
hiszen az adott társadalmi forma meghatározta 
a vállalatok működését. A rendszerváltás óta el-
telt időben azonban nagyon sok változásról be-
szélhetünk, amit a közműszolgáltatásban jártas 
szakemberek előtt nem kell részletezni. Inkább 
azt tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. egy korszerű vállalatirányítási 
rendszerrel rendelkező, nagyvállalati formában 
szolgáltató cég lett, melynek több mint 1200 
munkatársa van. Az integráció során csatlakozott 
munkatársak számos kisebb cégnek a behozott 
munkakultúrájával színesítik a szervezetünket, 
szakmai tapasztalatuk útján bővítik értékeinket. 
Társaságunk életének majdnem kétharmada kö-
zös volt az én életemmel, így sok mindent megtapasztaltam a cég ezen 
életciklusa során. Azt emelem ki, hogy egyetlen dolog volt állandó: a 
változás. Korszerűsödtek a folyamatok, nem voltak közműves rendszerek 
sem, nem is beszélve a vízellátásról, ami a kis településeknél még mindig 
előttünk álló feladat. Külön büszkeséggel tölt el az a már hangsúlyozott 
érték, amit a munkavállalóink tudásán, szorgalmán, hozzáállásán alapul-
va felépítettünk. 
A fő célunk a munkatársaink által képviselt alapértékek megőrzése mel-
lett, hogy a szolgáltatási tevékenységeinket felelősséggel, a társadalmi és 
természeti környezetre figyelemmel lássuk el a továbbiakban is.  

Több nemzedéknyi tapasztalat
A társaságunk jogelődjét a Békés Megyei Tanács 1954. július 30-án hozta 
létre békési székhellyel. A Békés Megyei Vízműépítő és Kútkarbantartó 
Vállalat a megalakulását követő években elsősorban kútfúrással és -javí-
tással foglalkozott. A ’60-as években a települések helyi vízműtelepeinek 
és ivóvízrendszereinek kiépítésével kezdett foglalkozni. Az építőipari te-
vékenység a ’70-es évek közepéig meghatározó feladatunk volt, ám las-
san mégis az üzemeltetés nyert teret. Már 1962-ben jelentős erőforrást 
igényelt az üzemeltetés: 15 vízmű, 40 km hálózat, 2003 db házi bekötés, 
408 db közkifolyó. A következő évben a cég elnevezése is megváltozott, 
igazodva a fő profilhoz. A cégnevünk Békés megyei Víz- és Csatornamű 
Vállalatra módosult. Ezzel a fejlődés iránya egyértelműen a vízellátási és 
csatornázási igények, valamint az ezekkel kapcsolatos kivitelezési és üze-
meltetési feladatok ellátása lett, de a kútfúrás továbbra is jelentős feladat 
maradt. Az építőipari tevékenység ebben az időszakban – és még jó tíz 
éven keresztül – a vállalat legfontosabb és legjelentősebb bevételi forrá-
sát jelentette. A tevékenységi körét tekintve tovább terjeszkedő vállalat 
megépítette Békéscsabán új irodaházát, amely a központ lett a későbbi 
években is, de a városon belül még nem a végleges székhelyére költözött. 
1968 nagy változást hozott, mert az Országos Vízügyi Hatóság egysége-
sen szabályozta a megyei nagy vízművállalatok sorsát, és meghatározta 

az üzemeltetési területet, egy vállalat alá rendel-
ve azt.  

Ennek az lett az eredménye, hogy év végére 
ismét kerek egésszé vált a Vízművek, sőt a szol-
gáltatási területe az Árpád fürdővel színesedett, 
amelyet Békéscsaba a vízellátással együtt kívánt 
kezelni. 

A vállalat jelentős mértékben kivette a részét 
a közműrendszerek kiépítéséből, és 1973-ban 
fordulóponthoz értünk, amikor a szolgáltatás 
átvette a vezető szerepet a működésben. 1973 
bevételei: vízszolgáltatás 50%, építőipar 49%, 
egyéb 1%. A folyamatot erősítette, hogy közpon-
tilag 1974. január 1-jével új szabályzórendszer 
lépett életbe, amely a szolgáltatás feladatait he-
lyezte előtérbe, ezzel egyidejűleg bevezetésre ke-
rült a nyereségi érdekeltségtől való függetlenítés. 
A növekvő fogyasztás Békéscsabán mennyiségi 

problémákat okozott, erre volt megoldás a település melletti makkosháti 
vízműtelep építése, amely 1980-ban fejeződött be. Ennek a jelentősé-
ge az arzénmentesítési program beindításán mutatkozott meg, hiszen 
ezen a telepen építették meg először a munkatársak az arzénmentesítőt, 
amit szabadalmaztattak is. A jelenlegi technológiának ez képezi az alap-
ját. Ezzel tovább javult Békéscsaba vízellátása, de a növekvő igényeket 
mégsem tudta a működő rendszer kielégíteni. Megszületett a megoldás, 
amit az arzén problémájának megoldása siettetett. A regionális rendszer 
kiépítésének terve mögött az volt, hogy keressük meg a tisztítást nem 
igénylő, jó minőségű vizet, és vezessük oda a fogyasztóhoz. Az első ilyen 
rendszer 1984-ben került üzembe helyezésre.

1990-ben lett a végleges székhelyünk a Békéscsaba, Dobozi úti iroda-
ház a kapcsolódó üzemépületeivel együtt. Az 1990-es években kezdő-
dött el a vállalat korszerűbb szervezetté alakítása. Első lépésként a profil-
tisztítás történt meg, majd a költségtakarékossági intézkedésekkel egy 
időben kezdődött a cég részvénytársasággá alakítása. Az átalakulás előtt 
a megye déli térségének települései az önálló működést választották, így 
a részvénytársasággá alakulást 53 települési és a megyei önkormányzat 
kezdte el. A részvénytársaság ténylegesen – a cégbíróság több eljárását 
követően – 2003 novemberében került bejegyzésre Békés Megyei Víz-
művek Rt. néven. Az átalakulási időszakban tovább folytatódtak a csa-
tornázási munkák, a csatornahálózatok bővülése mai napig tartó tenden-
cia. 1997. június 10-én kezdtük meg a budapesti székhelyű Mikro Volán 
Elektronika Rt.-vel az Integrált Informatikai Rendszer bevezetését. Az első 
évben az informatikai infrastruktúra kialakítása történt meg, 1998. évben 
pedig megkezdődött az alkalmazói/felhasználói rendszer bevezetése. 
Ezzel párhuzamosan korszerűsítésre került a cég szervezeti struktúrája. 
Az informatikai fejlesztés magával hozta az új értékesítési rendszer kiala-
kítását is. Megkezdődött az üzemmérnökségi központokban a korszerű 
ügyfélszolgálati irodák működése, így a fogyasztóknak már nem kellett 
az ügyeik elintézése érdekében Békéscsabára utazniuk. A déli régió tele-
pülései 2004-ben újra csatlakoztak hozzánk. 

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. 
BEMUTATKOZÁSA

Nagy László, vezérigazgató
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2009. április 30-tól az újabb profiltisz-
títás eredményeképpen az Árpád fürdő 
tulajdonjoga és üzemeltetése átadásra 
került Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának. Azóta a Vízművek tiszta 
víziközmű-profilú nagyvállalatként műkö-
dik tovább. 

A 21. század új elvárásokat támasztott 
a víziközmű-szolgáltatókkal szemben is. A 
cégünknél felhalmozott szakmai tudás és 
üzemeltetői tapasztalat kötelezettségek-
kel járt. Már nem elég üzemeltetőnek len-
ni, de egy-egy ivóvíz-rekonstrukció vagy 
szennyvíztelep-beruházás alkalmával 
szakmai tanácsadóként kell működnünk, 
szolgálva a tulajdonos érdekeit, hogy az 
adott település fogyasztói igényeinek 
leginkább megfelelő és gazdaságos fej-
lesztések jöjjenek létre. Ezt a feladatot 
felvállalva újragondoltuk a szervezeti 
rendszerünket, és újracsoportosítottuk a 
rendelkezésünkre álló erőforrásokat. Az 
üzemeltetést a korábbi 7 üzemmérnök-
ség helyett 4 mérnökségre szerveztük 
át, és létrehoztuk a rekonstrukciós egy-
ségünket. Rekonstrukciós Osztályunk az 
önkormányzati tulajdonban és a Békés Megyei Víz-
művek Zrt. üzemeltetésében lévő víziközmű-há-
lózaton fejlesztési díjhányad terhére felújításo-
kat, korszerűsítéseket végző feladatok ellátására 
alakult meg. Ezen feladatok elválasztása néhány 
év alatt érezhető változást hozott a hibaelhárítási 
munkák szervezésében.
A felkészülés további elemeiként továbbfejlesztet-
tük Műszaki Információs Rendszerünket (MIR), és 
áttértünk az elektronikus iratkezelésre (OpAL). 

A Magyar Országgyűlés 2011. december 30-
án elfogadta a 2011. évi CCIX. törvényt a víziköz-
mű-szolgáltatásról. Még a törvény elfogadása előtt 
széles körű konzultáció kezdődött Békés, Csong-
rád és Hajdú-Bihar megye önkormányzatai és vízi-
közmű-szolgáltatói között.

Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye víziközmű-szolgáltatói szán-
déknyilatkozatot írtak alá 2012 szeptemberében Békéscsabán az átfogó 
együttműködés lehetőségeinek vizsgálatára és előkészítésére. Egyúttal 
bejelentették az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. lét-
rejöttét, mely jogutódja a Békés Megyei Vízművek Zrt.-nek. Hónapokig 
tartó tárgyalássorozatot követően, 2013 júniusában társaságunk rendkí-
vüli közgyűlésén 95, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, valamint Hajdú-Bihar 
megyei település részvényjegyzéséről született döntés. A tulajdonosi kör 
így több mint kétszeresére, 87-ről 182-re bővült. A részvényessé vált tele-
pülésekkel az üzemeltetési szerződés megkötése vált lehetővé.

Több szolgáltatóval együtt az elsők között, 2013. október 3-i fordu-
lónappal kaptuk meg a MEKH-től a működési engedélyt, ami a további 
működés alapfeltétele volt.

A hivatal 2013 decemberében 47 település esetében jóváhagyta a 
benyújtott üzemeltetési szerződéseinket, így 2014 januárjától Békés és 
Csongrád megyében 117 településen láttuk el a víziközmű-hálózatok 

üzemeltetését. A felhasználási helyek száma 243 ezerre, munkatársaink 
száma 1070 főre módosult. A szolgáltatási terület bővülésével párhu-
zamosan a megnövekedett feladatok hatékony elvégzése érdekében 
szervezeti átalakítások történtek, Területi Divíziók jöttek létre, amelyek 
területi alapon látják el az üzemeltetési feladatokat.

A MEKH 2014 decemberében újabb 12 település vonatkozásában 
hagyta jóvá a benyújtott üzemeltetési szerződést, így 2015. január elsejé-
től Bács-Kiskun megyével kiegészülve immár 3 megyében foglalkoztunk 
víziközmű-szolgáltatással. Ezzel már 129 településen több mint 560 ezer 
felhasználó számára biztosítottuk az ivóvízellátást és a szennyvízelvezetést. 

Az integrációs folyamat eredményeként mind a korábbi, mind a 
csatlakozó társaságok valamennyi szakemberének és kiváló munkájának 
köszönhetően a régió legnagyobb, az ország egyik meghatározó víziköz-
mű-szolgáltatójává vált az ALFÖLDVÍZ Zrt.

A víziközmű-ágazatban történt változások a mi cégünk életét is 
nagyban befolyásolták, s harmadik ütemű integrációs folyamatként 

FEÉ – létszám alakulása diagram

Működési terület
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2015.  január elsejétől újabb 12 településsel bővült az ALFÖLDVÍZ szol-
gáltatási területe. 

Cégünk életében 2015. január elsején lezárult az integráció tervezett 
folyamata, a végleges üzemeltetési terület ekkorra alakult ki. A szervezet 
további építését az új munkatársakkal, a mai szervezeti struktúra kiala-
kításával, a hatékonyság szem előtt tartásával hatalmas eredménynek 
tekintjük. Az integráció hatására 2019-re ellátási területünk négy me-
gyében 131 településre növekedett. 541 ezer fő lakosnak biztosítunk 
egészséges ivóvizet, és 82 településen 414 ezer fő részesül csatornaszol-
gáltatásban. 2019. évben a termelt ivóvíz 31.472 m3, a fogyasztóknak 
értékesített ivóvíz 21.256 ezer m3, míg az elvezetett tisztított szennyvíz 
20.741 m3 volt.

Társaságunk területi elven szerveződik az üze-
meltetés tekintetében, 5 divízióra elosztottan, ahol 
az alapszolgáltatásokat, hibaelhárítást, közvetlen 
üzemeltetési feladatokat látják el a munkatársak. 
A további tevékenységek ellátása folyamatalapú 
kialakítással, 16 központosított szervezeti egység-
ben történik speciális műszaki, gazdasági, HR, jogi, 
IT, stb. területeken. A speciális víziközmű-szakmai 
feladatok elvégzésére korszerű, szintén folyama-
talapon szerveződő egységek jöttek létre, a Regi-
onális Víztermelési Divízió, illetve saját magunk 
végzünk vízi közművekre jellemző speciális fel-
adatokat, többek között kisebb folyamatirányító 
rendszerek programozását, kamerás csatornavizs-
gálatot, geodéziai tevékenységet, csatornatisztí-
tást, víztározó-mosatást, búvárszivattyú- és kút-
karbantartást, vízveszteség-elemzést. Az általunk 
üzemeltetett települések egy része vízbeszerzési 
szempontból kedvező területen fekszik, hiszen az 
ivóvíz felhasználása a jó adottságokkal rendelke-
ző Maros-hordalékkúp vizére alapozva megoldott, 

nagy kiterjedésű regioná-
lis vízellátó rendszer üze-
meltetésével. A regionális 
vízellátó rendszer jelen-
leg 66 települést foglal 
magában, és azokat 652 
km hosszú távvezeték-
rendszerrel látja el. Azon 
településeknél, ahol már 
nem oldható meg a regi-
onális rendszerre történő 
rákapcsolás, az ellátás 
a helyi vízbázisból, víz-
tisztító berendezések 
üzemeltetésével történik. 
Ezen berendezések alkal-
masak a metán, vas, man-
gán, arzén, és ammónium 
eltávolítására. Jelenleg az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. 47 ivó-
vízkezelési technológiát 
üzemeltet, ezek összes 
kapacitása meghaladja 
a 85.000 m3/nap teljesít-
ményt.

Társaságunk működését az elmúlt években jelentősen meghatároz-
ta az európai uniós támogatási rendszerekben létesült víziközmű-be-
ruházások megvalósítása. A KEOP támogatási rendszer időszakában 
korábban nem tapasztalt mennyiségű víziközmű-beruházás folyt az 
üzemeltetési területünkön. A víziközmű-beruházások elő készítésében és 
megvalósításában a közre működésünk a napi feladatok részévé vált. A 
projektekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére eljárási rendeket és belső 
szabályozásokat dolgoztunk ki a megépülő műszaki létesítmények minél 
magasabb minősége és az üzemeltetési érdekek érvényesítése érdeké-
ben. A KEOP támogatási időszak alatt az üzemeltetési területünkön 136,2 
milliárd forint beruházási értékben 127 településen, 58 projektben va-

Szervezeti felépítés

KEOP-KEHOP szennyvíztisztítási projektek
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lósultak meg víziközműrendszer-fejlesztések. Jelenleg az európai uniós 
támogatási rendszert vízi közművek tekintetében a KEHOP (Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program) pályázati forrás határozza 
meg, amely továbbra is sok feladatot jelent munkatársaink számára. A 
KEOP finanszírozási rendszer 18 projektben 32 települést érint, és az 
ivóvíz- és szennyvízközműrendszerek fejlesztése 32,6 milliárd forint be-
ruházási értékben valósul meg. A megépült beruházások utókövetését 
is folyamatosan végezzük, kezdeményezzük a beruházásban érintett ön-
kormányzatoknál a jótállás érvényesítésének átruházását Társaságunkra, 
ezzel lerövidítve, hatékonyabbá téve a garanciális bejelentések és a hiba-
elhárítás kezdeményezését, a vitás kérdések közvetlen rendezését. A csa-
tornaművek üzemeltetését 1963-ban kezdte meg Társaságunk jogelődje. 
Üzemeltetési területünkön a szennyvízelvezetés jellemzően elválasztott 
rendszerű, de a gravitációs rendszerek mellett megtalálható a vákuumos 
csatornahálózat is (pl. Körösladány, Tótkomlós, Röszke-Domaszék). 2012–
2014-ben Békéscsabán épült meg a Dél-Alföld legnagyobb kiterjedésű 
kőagyagcső-szennyvízhálózata, amellyel nagyon kedvezőek az üzemel-
tetési tapasztalataink. Ellátási területünk településeire is jellemző, hogy 
a háztartások az országos átlagnál alacsonyabb arányban rendelkeznek 
szennyvízcsatorna-bekötéssel. A környezetvédelmi követelmények rend-
szeres változása miatt folyamatos feladatot jelent a jogszabályváltozások 
követése, a jogszabályi és hatósági előírások teljes körű betartása, amit 
jellemzően maradéktalanul teljesíteni tudunk a szennyvízrendszerek 
üzemeltetése során. Az előző évek gyakorlatának köszönhetően a szeny-
nyvíztisztító telepeinken keletkező szennyvíziszap végleges elhelyezé-
sében jelentős arányt képviselt a kezelt iszap közvetlen mezőgazdasági 
hasznosítása. De a nagyobb kapacitású szennyvíztisztító telepeinken 
(Békéscsaba, Orosháza) megvalósult a szennyvíziszapok energetikai 
hasznosítása és napenergiával történő szárítása is (Makó). Ivóvízzel 4745 
km vezetékhosszon 129 települést látunk el, szennyvízelvezetés és -tisztí-
tás 65 településen történik 2709 km hosszú hálózaton 45 tisztítóteleppel. 
A felhasználási helyek száma 255 ezerre emelkedett, munkatársaink szá-
ma pedig meghaladta az 1200 főt.

Komoly feladatot jelent az ipari üzemek és egyéb szennyvízkibocsá-
tók ellenőrzése, a szennyvíz-előtisztítók üzeméhez történő hozzájárulá-
sok kiadása a különböző szempontok egyidejű alkalmazása mellett:

– érvényesüljön „a szennyező fizet” elv a jogalkotók 
akarata szerint;

– a csatornaművek üzemeltetése ne lehetetlenüljön 
el rendkívüli minőségű vagy mennyiségű szennyvíz 
bebocsátása miatt;

– a szolgáltatási díjak és csatornabírságok nyújtsanak 
fedezetet a csatornamű üzemeltetésére, az esetlege-
sen bekövetkező rendkívüli események kezelésére;

– ne lehetetlenítsük el a szennyvízbebocsátókat.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. az ivóvíz-szolgáltatáshoz és 
szennyvízelvezetéshez kapcsolódó szolgáltatásait 
önállóan és magas műszaki színvonalon látja el. Bár 
a kiegészítő szolgáltatást nyújtó egységek elsődle-
ges feladata az alaptevékenységek támogatása, a 
szabad kapacitások a piaci környezetben is meg-
állják helyüket. A külső megrendelők skálája igen 
széles: a lakosság, egyes üzemek és építéssel, kivi-
telezéssel foglalkozó vállalkozások, valamint önkor-
mányzatok is szerepelnek a megrendelők között. 

A vízellátás egyik fontos eleme a szolgáltatott 
ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése a ter-

melő kutaktól kiindulva az elosztóhálózaton át egészen a fogyasztói csa-
pig. Emellett a környezet védelme érdekében kiemelt jelentőséggel bír a 
szennyvíztisztítás hatékonyságának kontrollja, különös tekintettel az elfo-
lyó szennyvíz  minőségére. 

1976-ban a szolgáltatási minőség megfelelő és folyamatos biztosítá-
sa érdekében létrehoztuk Központi Laboratóriumunkat, mely az alapítás 
óta tartó fejlődés révén egy modern, széles vizsgálati palettával rendel-
kező laboratóriummá vált. Működését 1996 óta az MSZ EN ISO/IEC 17025 
szabvány szerint, a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) rendszeres éves 
felügyelete mellett, akkreditáltan végzi. Laboratóriumunk a NAT által a 
NAT-1-0951/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Az általunk szolgáltatott ivóvíz, valamint az elfolyó tisztított szennyvíz 
minőségének folyamatos ellenőrzését Központi Laboratóriumunk végzi. 
Laboratóriumunk emellett külső megrendeléseket is fogad, széles körű 
vizsgálati palettájának, gyors, megbízható vizsgálatainak köszönhetően a 
térség meghatározó intézménye a víz- és talajvizsgálatokat tekintve.

Környezettudatosság
Társaságunk a megye legnagyobb környezetgazdálkodó cégeként ki-
emelten kezeli a környezetvédelmet. Az elérhető legjobb technológia 
alkalmazása mellett igyekszik a szennyvíztisztítással csökkenteni a kör-
nyezetterhelést. Működésünk során törekszünk a keletkező hulladékok 
újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok megfelelő kezeléséről gon-
doskodunk. Többek között bővítjük a szennyvíziszap környezetbarát 
felhasználásának lehetőségeit energetikai célú és mezőgazdasági hasz-
nosítással. A tisztított szennyvizet minden esetben felszíni vízfolyásba 
vezetjük el. Ezért a jogszabályi előíráson túl is különös figyelmet fordí-
tunk a víztisztítás minőségére minden olyan szennyvíztisztító telepen, 
ahol a szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. Azokon a szeny-
nyvízközműrendszereken, ahol nem adottak a feltételek a minőségi 
tisztításhoz, szorgalmazzuk a tulajdonosoknál a szükséges fejlesztések 
elvégzését. 

A környezetvédelem kérdéskörébe tartozik még az elektromos ener-
gia felhasználása. A következő évre tervezett beszerzési mennyiség 21,9 
GWh, ez a költségeink 15%-át is kiteszi. Így nemcsak környezettudatosan, 
de költségtakarékosan is járunk el, amikor a rekonstrukciók és egyéb fel-

KEOP-KEHOP ivóvízminőség-javító projektek



27V Í Z M Ű  P A N O R Á M A  2 0 2 0 / 4S Z O L G Á L T A T Ó K  B E M U T A T K O Z Á S A S Z A K M Á N K  M E G A L A P O Z Ó I

Bár Christaan Huygens holland fizikus és csillagász gyakorlatilag nem 
járult hozzá a folyadék mechanikájának megismeréséhez, mégis előkelő 
helyet érdemel a hidraulika úttörői között annak a fontos szerepnek kö-
szönhetően, amelyet a mechanika és a fizika fejlődésében játszott.
Valamivel fiatalabb volt, mint Galilei, és körülbelül Descartes és Newton 
kortársa. Tekintélyes mértékben mozdította elő azt a szembeszökő fejlő-
dést, amely a XVII. századot jellemezte. Az ember azt látta ekkor, hogy a 
tudomány leveti maradék középkori előítéletét, és felfegyverkezik egy-
szer s mindenkorra azzal az objektív és felvilágosult elemző szellemmel, 
amely elvezette az emberiséget a mostani fejlődési fokra.

Christaan Huygens 1629-ben Hágában született, a nagy holland köl-
tő, Constantin Huygens második fiaként. Bár sokat gyengélkedett, élvezte 
a vitathatatlanul tehetséges, nagy tudós boldog, könnyű életét. Szívesen 
látták az összes európai udvarnál. XIV. Lajos és Colbert arannyal kövez-
ték ki útját, hogy letelepítsék Franciaországban. A Tudományos Akadé-
mia tagjaként 15 évig élt Párizsban, és ott publikálta néhány fontosabb 
művét. Végül 1681-ben – a 
nantes-i ediktum visszavonása 
idején – elhagyta Franciaorszá-
got, felháborodva protestáns 
hittársainak üldöztetésén. Nem 
beszélhetünk Huygensről anél-
kül, hogy ne emlékeznénk meg 
arról, neki köszönhetjük az in-
gaórát és az óra hajszálrugóját. 
Nem beszélve a csillagászatról, 
amellyel éppúgy foglalkozott, 
mint kora összes tudományá-
val. Kitűnt geometriában, és 
jelentős a munkássága a me-
chanika és az optika területén is.

1673-ban jelent meg a Horologium Oscillatorium (Az ingaóra) című 
munkája. Ebben dolgozta ki a fizikai inga és az ütközés elméletét. Ugyan-
ebben az évben adja ki Newton a híres Principiát (Book of Principles). E 
két mű együtt alkotja a klasszikus mechanika alapját. 

újítások során arra törekszünk, hogy a nagy energiaigényű berendezé-
seket (pl. szivattyúkat) energiatakarékos eszközökre cseréljük. Továbbá 
tervezünk zöld energiát is igénybe venni olyan területeken, ahol erre 
lehetőség van. Működési területünkön folyamatos célnak tekintjük a csa-
tornázottság kiterjesztésének támogatását annak érdekében, hogy a ke-
letkezett szennyvíz minél nagyobb része kerüljön megtisztításra, s egyre 
kevesebb hányada szennyezze tisztítatlanul a környezetet. A szennyvíz-
kezelés területén kiemelt feladatunknak tartjuk az alkalmazott technoló-
giák fejlesztését a kibocsátott szennyvíz törvényi előírásoknak megfelelő 
határértékeinek betartásához. A környezetvédelem jegyében rendszere-
sen szervezünk és veszünk részt olyan programokon, ahol széles körben 
lehetőség nyílik felhívni a figyelmet a vízkincs védelmének fontosságára. 

Joggal mondták, hogy a Treatise on Light (Tanulmány a fényről) című 
műve egyike a legkiválóbb mesterműveknek a tudományban. Ebben az 
írásában a fényjelenségek magyarázatára a hullámelméletet javasolja. Ez-
zel a felvetéssel Newton nem értett egyet. 

Huygens elvét az optika jelenségeire fogalmazta meg. A módszert 
később a vízhullámok terjedésének megértéséhez is alkalmazták.

Newton – és ő tudta, mit mond – Summus Hugeniusnak (a legkivá-
lóbb szellemnek) nevezte kortársát.

Nevét viseli

Huygens-elv
A hullámfelület minden egyes pontjából elemi hullámok indulnak ki, az 
új hullámfelület az elemi hullámok burkolófelülete.

Huygens-féle ingaóra

Forrás
La Houille Blanche, Grenoble, 1952

http://www-groups.dcs.st-and.acíműuk/~history/Mathematicians/Huygens.html

http://www.uh.edu/engines/epi1307.htm

https://www.universetoday.com/20895/horologium/

Tapasztalataink alapján a gyermekek számára szervezett játékos és okta-
tó programok rendkívül hasznosak a felnövekvő generációk környezet-
tudatosabb szemléletének kialakításában. A környezettudatosságra, a 
vízkincs védelmére irányuló programjainkat ezért kiemelt fontossággal 
kezeljük. 

A külső gazdasági körülmények miatt a biztonságos üzemeltetés 
folytatásához elengedhetetlen az állami döntéshozatal szintjéről törté-
nő külső beavatkozás. Az üzemeltetést azonban számos olyan feladattal 
együtt kell kezelni már az egészen közeli jövőben, mint az utánpótlás biz-
tosítása, a víziközmű-szolgáltatásnak a munkaerőpiacon vonzóbbá tétele, 
a felhalmozott tudás átadása, a nemzedékek alatt felépített ágazati érté-
kek megtartása.

HUYGENS, CHRISTIAAN
(1629–1695)
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