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A Műanyag-csőgyártók Szövetsége (MCSSZ) 
MIÉRT MŰANYAG? címmel konferenciát rendezett. 
A konferencián majd száz fő vett részt, tervezők, 
gyártók, forgalmazók, kivitelezők és a hatóságok 
szakemberei. 
A húsz éve működő szövetség rendes tagjai a Wavin 
Hungary Kft.; a Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.; 
a Partium ’70 Zrt.; a Texor Kft.; az FGF Kereskedelmi 
és Képviseleti Bt.; az  Uponor Épületgépészeti Kft. 
és a BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft. Pártoló 
tagok: Inno-Comp Kft. és a Solvay Hungary Kft.  

Vajda László, az  MCsSz elnöke bevezetőjében 
megkérdezte, tudjuk-e, hogy az utóbbi 20-25 
évben  a vízvezetékek 80%-a, a kisnyomású gáz-
vezetékek 90%-a és a szennyvízcsatornák 85%-a 
műanyag csőből készült, majd folytatta, ismer-
jük-e a műanyag csövek valódi élettartamát? És 
a konferencia tulajdonképpen erről, a műanyag 
csövek használhatóságáról (élettartamáról, 
előnyeiről és vélt vagy valós hátrányairól) szólt.

Dr. Makai Martina, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium helyettes államtitkára a 
 szenny vízelvezetési és tisztítási program, vala-
mint az ivóvízminőség-javító program ered-
ményeiről és a 2014–2020 kö zötti költségvetési 
ciklus feladatai ról, az ivóvízhálózati rekonstruk-
ciós feladatok középtávú terveiről, lehetséges 
forrásairól tartott előadást. Érdekes volt hallani 
az elemzését, miszerint a vízvezeték-hálózatok 
állapota 31%-ban kockázatos, 54%-a túlnyo-
móan kockázatos, 5%-a nem kockázatos, 10%-a 
túlnyomóan nem kockázatos kategóriába esik. 
A szennyvízcsatornáknál jóval kedvezőbb a 
helyzet, a rendszerek döntő része a túlnyomóan 
nem kockázatos kategóriába tartozik.  

Aranyi Sándor, az MCsSz titkára a PVC-U gravi-
tációs csatornacsövek várható élettartamáról, 
Dr. Patrik Schneider (Lyondell Basell) a PE-RC 
alapanyagról és a csövek jellemzőiről, aján-
lott felhasználási területeiről tartott előadást, 
majd Kiss Emese (Pipelife Hungária Kft.) a 
 műanyagcső-rendszerek hosszú élettartamá-
nak tervezési, beépítési és üzemeltetési feltéte-
leit ismertette.

Radács Attila, a MaVíz Műszaki Bizottságának 
elnöke a műanyag csövek víziközmű-szolgál-
tatásban betöltött szerepét elemezte igen 
szemléletesen, Boros Erika az MSzT részéről a 
szabványosításról, míg Aranyi Sándor (MCsSz) 
a Környezetvédelmi Terméknyilatkozatokról 
(EPD-kről) és lehetséges használatukról tartott 
ismertetőt.

MIéRT MŰANyAG?

Megkérdeztük az előadást követően a helyettes 

államtitkár asszonyt, ha ilyen kedvezőtlen az 

ivóvízhálózatok állapota, milyen támogatásokat 

lehet igénybe venni a jövőben a rekonstrukcióhoz. 

Dr. Makai Martina elmondta, hogy az ivóvízmi-

nőség-javító operatív program által biztosított 

forrás 20%-a rekonstrukciós célokra fordítható. Ez 

természetesen messze nem elég, ezért azt tervezik, 

hogy a deregulációs kötelezettségek teljesítését kö-

vetően, tehát 2018 után a rendszerek felújításához 

fognak pályázatokat kiírni. Sőt addig is keresik a 

lehetőségét, miként lehetne nyílt pályázaton, hazai 

forrásokból a rekonstrukciós munkákat támogatni.
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