
A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum története

A magyar vízgazdálkodás történeti adatainak és emlékeinek gyűjtése már az 1950-es évek közepén meg-
kezdődött. Szervezettebbé 1961-től vált, amikor az Országos Vízügyi Főigazgatóság határozatot hozott 
egy országos gyűjtőkörű, vízügyi szakmúzeum létrehozására, a vízgazdálkodás hagyományainak állandó 
kiállításokon való bemutatására. Az illetékes vízügyi szervek 1973-ban – a kulturális kormányzattal egyet-
értésben – úgy határoztak, hogy a Magyar Vízügyi Múzeum egy központi múzeumból és hozzákapcsolt 
fióklétesítményekből álljon. A kihelyezett egységek – szakgyűjtemények, állandó kiállítóhelyek – tájjellegű 
muzeális anyagot mutatnak be, a témakör helyhez kötődésének igénye szerint. A fióklétesítmények előbb 
valósultak meg a központinál. A Magyar Vízügyi Múzeum központja Esztergomban 1980. október 30-án 
nyílt meg. 
Az Alföldön, a tervbe vett  Magyar Vízügyi Múzeum első fióklétesítményeként 1974. július 19-én a Hosz-
szúfok I. szivattyútelep épületében nyílt meg a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum, a vízügyi múlt emlékeinek 
megőrzése érdekében, az 1971 óta  már nem üzemelő gőzüzemű szivattyútelepen.Az épületben az eredeti-
leg felszerelt gépészeti egységek és a falazott gőzkazán ma is a beépítés helyén láthatók. 
A kiállítási teremben a Körös-vidék vízügyi múltját, a folyószabályozások és belvízmentesítések történetét 
tablók mutatják be, a tárlókban pedig a vízimérnöki munkával kapcsolatos, korabeli műszerek és doku-
mentumok gyűjteménye található.
1976-ban kültéri kiállítással bővült, mely mobil szivattyúkat, s más vízgépészeti berendezéseket mutat be.
Az 1980 évi árvíz a Múzeumot is megrongálta, ezért a kiállítás, a tablók a Vízügyi Múzeum által megújítás-
ra kerültek, 1984-ben nyitotta meg újra  kapuit. 
Több esetben állagmegóvás, tetőcsere  valósult meg, majd egy 2008-ban elnyert projekt  támogatási összeg-
ből az épület teljes alászigetelése és a nedves, málló vakolat leverése történt meg. A múzeumi épület teljes 
körű rekonstrukciójához a falak kiszáradását követően az épület újra vakolására ,  festésre, mázolási mun-
kákra, továbbá nyílászárók javítására, cseréire, valamint az elektromos hálózat felújítására van szükség.
2008-ban a gépterem és kazánház átmenetileg befogadta az igazgatóságnál gyűjtött muzeális  ezsközöket 
is.
A hely értékét növeli, hogy a szivattyútelepek meghajtásának, épületeinek évszázados változását, fejlődé-
sét bemutatható egységek vannak itt  jelen. A muzeális szivattyútelep ipartörténeti értékének elismerése 
az Épületgépészeti Múzeum Védelmi Plakettje is, melyet 2012-ben kapott, a Hosszúfok II. és III. teleppel 
együtt.

A gőzüzemű szivattyútelep gépháza ipartörténeti érdekesség 

1976-óta a szivattyútelep udvarán lévő szabadtéri kiállításon elődeink 
által alkalmazott vízgépészeti eszközök, berendezések láthatók

2008-tól átmenetileg a gépteremben lettek elhelyezve az
Igazgatóságnál összegyűjtött vízügyi emlékek is

Vélemény a Múzeumról. Dr. Mészáros Vince, VÍZDOK, 1974

Takács Lajos
igazgató-főmérnök

Az Igazgatóság vezetőjeként
 a Múzeum alapítója

A gépterem 1974-ben, eredeti állapotban

Bodoki Károly neves mérnök, a Múzeum névadója, az életútját,
munkásságát bemutató tabló is  a kiállítás része

Az 1898-ban épült  Hosszúfoki I. gőzüzemű szivattyútelep 1974-ben

Az 1974-ben készített kiállítás tablói 12 témakört mutattak be a Körös-
vidék ármentesítésének és vízgazdálkodásának történetéből

Az új tablók azonos mondanivalóval, de új technikával és tematikával 
mutatják be 1984-óta a Körös-vidék múltját, vízgazdálkodásának

történetét
1999-ben ünnepeltük a Múzeum megnyitásának 25. évfordulóját

és negyedszázados sikeres működését

A Bodoki Károly Vízügyi  Múzeum gépei  Védetté nyilvánító 
Plakettet kaptak az Épületgépészeti Múzeumtól, 2012-ben

A Múzeum Vendégkönyvének első oldala 1974-ből.
Azóta számtalan bejegyzés mutatja a nagy érdeklődést

Készítette a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum Baráti Kör és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
2014. július

Gabnai Sándor 
műszaki tiszt

Gyűjtő, szervező, a 
Múzeum  létrehozója

A vitrinekben régi térképek, mérőeszközök, korabeli 
használati tárgyak, fontos iratok, a földmunkálatok 
során felszínre került cserépedények és ércpénzek 

láthatók

Bodoki Károly Vízügyi Múzeum bemutatóház

A Hosszúfok I. szivattyúte-
lep felbecsülhetetlen ipari 
műemlék, melynek folya-
matos karbantartását a Kö-
rös-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság már négy évtizede 
biztosítja, és látogatását - 
előzetes egyeztetés alapján - 
a nagyközönség számára is 
lehetővé teszi.

Hosszúfok I. szivattyútelep
5560 Mezőberény,
Külterület 55/2.
Telefon: 06-30/815-2427

1898-1959 között épültek a Hosszúfoki szivattyútelepek.
Az egymás melletti négy telep szemléletesen mutatja a

különböző időszakok technikai fejlettségét, a gőzgéptől az
elektromos meghajtásig.

Takács Lajos igazgató főmérnök Pfeifer József főosztályvezető és
Gabnai Sándor műszaki főelőadó társaságában megnyitja 1974. július 

19-én a Bodoki Károly Vízügyi Múzeumot

A Cornwall kazán szolgálta ki a gőzgépet

A Bodoki Károly Vízügyi Múzeum 2014-ben


