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1920. december 20-án született  Hajdu György,  aki  nélkül  ma  nem  lenne  biztonságos  a 
vízellátás  Magyarország fővárosában.  Születésnapjáig életét, vízépítő munkásságát, emberségét  

bemutató, múlt idéző írásokkal adózunk emlékének.                          

 

                              

   2. rész 

    Budapest vízellátása 1962 előtt 

 

 

Budapest lakossága 

1949 1 millió  95 000 fő 

1960 1 millió 804 61 fő 

 

A víz árát az akkori kormányzat  a jövedelmekhez képest alacsonyan állapította 
meg. A városlakók többsége bérlakásokban élt, ahol nem mérték a vízfogyasztást. A 
vízdíj a lakbérbe volt beépítve. A  bérlők nem javították a 
csöpögő csapokat, rossz WC tartályokat, nem voltak 
érdekeltté téve a takarékosságban. A pazarlás lakásokban, 
üzemekben és a hibás csőhálózaton elfolyó víz ─ főként a 
kánikulai napokon  és  alacsony Duna  vízálláskor ─ 
hatalmas vízhiányokat okozott.  

 

 

 

Hajdu György ilyen vízellátási körülmények között kapta meg igazgatói kinevezését a Fővárosi Vízműveknél 
1962 júliusában. Fő feladatául a vízhiányok megszüntetését jelölték meg. 

 

Források: A 100 éves Fővárosi Vízművek (Dr. Nagy Lajos) Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Bp., 1968  ─  150 éves  a 
Budapest közüzemi vízellátása ( Kiss Miklós) Vízinform.hu, Bp., 2018 ─ http://nepesseg.population.city ─ egykor.hu                        
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1950-ben Nagy-Budapest kialakításával hét 
megyei város és 16 község vízműve került 
igen elhanyagolt állapotban a Fővárosi 
Vízművek kezelésébe. Több addigi víztermelő 
berendezést, például az újpesti vízművet 
teljesen meg kellett szüntetni. 

    Az ötvenes években nagy versenyfutás 
kezdődött az igények és a lehetőségek 
között.  A víztermelés mindig lemaradt a 
szükségletektől: a sok vizet igénylő ipar 
felhasználása és az egyre növekvő lakossági 
fogyasztás miatt. 

  Új kutak, gépházak, víztárolók, főnyomó-
vezetékek létesültek. Még néhány fürdő 
forrásvizét is ideiglenesen bekapcsolták a 
vízellátó rendszerbe, de mindezek kevésnek 
bizonyultak.     

        A vízhiányok okai  

• Jelentősen nőtt a 
főváros lakossága 

• Sok vizet igénylő 
gyárak, üzemek 
létesítése 

• Hibás vízcsövek, 
szerelvények 

• Pazarlás az  
otthonokban, 
munkahelyeken 

• Kánikula 

• A Duna alacsony 
vízállása 

 


