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számítható jövőt megteremteni, akkor könnyebb a részvétel, és lehetőség 
nyílik a kockázatvállalásra. A közös gondolkodás a minisztérium részéről is 
folyik. Jelenleg a források megtalálása az elsődleges feladat, utána a „ját-
szótér”, a fejlesztési, beruházási lehetőségek szélesítése következik.

Habár a víziparnak, az üzemeltetőknek alapvetően Magyarországon 
kell megélniük, egy hatékony, sikeres vízipar képes aktívabb nemzetközi 
szerepet is vállani. Ehhez viszont meg kell teremteni a hazai feltételeket, a 
nemzetközi piacra való érdemi kitekintés csak ezután lehetséges. A forrás-
bevonásnak gazdaságélénkítő hatása lehet, ami az innovációt is segítheti.

Következő kérdés a minőség: fontos-e a minőség, ha igen, miért? Ho-
gyan kell, hogyan lehet számonkérni? Bár a Vksztv. alapján a szolgáltató 
beleszólhat a projektekbe, vétójoga nincsen, és gyakran háttérbe szo-
rulnak az üzemeltetői szempontok. Ez időnként furcsa szituációkat ered-
ményez. Talán meg lehetne fogalmazni közös irányelveket, melyek alkal-
mazása önkéntes alapon, de közös érdekből történhetne. Ez segítené az 
ágazaton belül, hogy azonos műszaki elvárásokat, színvonalat lehessen 
megadni, megkövetelni. Ide tartozhatna az elvárt minőség egy kötelező 
minimumszintjének a megfogalmazása is. Természetesen igaz, hogy ami 
a szerződésbe bekerül, az kötelező érvényű mindkét fél számára, ezért is 
kellene ezeket a kérdéseket még a szerződéskötést megelőzően tisztázni, 
rendezni. Fontos lenne a kivitelező–üzemeltető ellenérdeket tompítani, 
ezen is segíthetnének az irányelvek, útmutatások.

A beszélgetés előtt is sejteni lehetett, hogy előkerül a KEHOP-pro-
jektek kérdése, bár nem ez volt az alapvető célja a fórumnak. Mindenki 
egyetértett abban, hogy tanulni kell a múltból, és a jövőben mindent meg 
kell tenni, hogy a támogatások felhasználása hatékonyan valósuljon meg. 
Még előttünk állnak EU-s támogatással megvalósuló projektek, és csak 
idő kérdése, de a rekonstrukciós feladatokat is el kell végezni. Mindkét 
esetben szükség lesz a vízipar kapacitásaira.

Nehéz dolog látszólag ellenérdekelt feleket közös beszélgetésre, gon-
dolkodásra bírni. De ellenérdekelt felekről van-e egyáltalán szó? A fenn-
tartható szolgáltatásnak szüksége van a megbízható, szakértelemmel ren-
delkező, innovatív víziparra, míg a víziparnak a kiszámítható mennyiségű 
és működésű piacra, hogy fejlődni, vállalkozni, kockáztatni tudjon. Fon-
tos megfogalmazni olyan célokat, melyek az ágazat fejlődését, valamint 
fenntarthatóságát célozzák meg, és ezen célok megvalósulása gazdasá-
gélénkítő hatással is jár. Összefogással elérhető, hogy a közös ügyeink (az 
ágazat munkaerő-megtartó és -bevonzó képessége, rekonstrukció, haté-
konyság, innováció, nemzetközi versenyképesség) megfelelő elismertsé-
get kapjanak, és az ágazat fejlődjön!

Biztos, hogy a „játéktér” tisztázása egy olyan feladat, amely a közös 
érdekeinket kell hogy szolgálja! Folytatjuk!

Jancsó béla
Főmterv Zrt.

márialigeti bence
MaVíz

A Főmérnöki Értekezlet másik kerekasztal-beszélgetése szintén érdekes-
nek ígérkezett. A vízipar aktív részese kíván lenni a MaVíz munkájának, és 
aktívan részt kíván venni a víziközmű-ágazat fejlődésében, alakulásában. 
Látni kell a vízellátás és szennyvízelvezetés/kezelés infrastruktúráját üze-
meltető cégek (vízművek) és az rájuk épülő beszállítói ipar egymásrautalt-
ságát. Általános tapasztalat, hogy az üzemeltetésre, beruházásra szolgáló 
források szűkösek, a szükséges mérték alatt állnak az üzemeltető társa-
ságok rendelkezésére. Azonban kizárólag a szereplőkön múlik, hogy ez a 
helyzet ne megossza, egymásra haragítsa az érintetteket, hanem összefo-
gásra sarkallja őket. Ezért is kezdeményezte a vízipar a kerekasztal-beszél-
getést, hogy megismerjük, megértsük egymás gondolatait, és közösen 
keressük a megoldásokat.

A beszélgetésre meghívott kollégák, Szalár Zoltán főosztályveze-
tő-helyettes (Innovációs és Technológiai Minisztérium), Csörnyei Géza 
üzemeltetési igazgató (Fővárosi Vízművek Zrt.), Balogh Zsolt műszaki 
igazgató (DMRV Zrt.), Pásztor Éva regionális igazgató (Grundfos South 
East Europe Kft.) és Galambos Péter ügyvezető igazgató (Hawle Kft.) a kö-
zönség bevonásával együtt beszélték meg a közös dolgaikat, és keresték 
a választ arra, hogy: „Hogyan tudja támogatni a vízipar az üzemeltető cé-
geket a céljaik elérésében?”

A kérdés maga elsőre akár triviálisnak is tűnhet: természetesen olcsón 
jó és gyors munkával tudja a vízipar az üzemeltető cégeket támogatni 
céljaik elérésében, de mindjárt felmerül a következő kérdés: lehet-e egy 
bizonyos árszint alatt jól és hatékonyan dolgozni, lehet-e megkövetelni a 
minőséget, a fejlődést?

De ne szaladjunk ennyire előre.
A kerekasztal-beszélgetés a felvezető előadással indult, amely az egri 

víziközmű-konferencián elhangzott vízipari előadás folytatásaként vezet-
te fel a beszélgetést. Továbbra is hangsúlyozni kell, milyen fontos, hogy a 
víziközmű-ágazat megfelelő forráshoz jusson, és az hatékonyan kerüljön 
felhasználásra. Fontos továbbá a tervezhetőség, kiszámítható jövőre van 
szüksége minden szereplőnek az ágazaton belül. A víziparnak szüksége 
van az üzemeltetőkre, és nincs hatékonyan működő, fejlődő víziköz-
mű-szolgáltatás vízipar nélkül. Tehát közösek az érdekek!

A bevezető után elindult a beszélgetés. A jelenlévők egyetértettek 
abban, hogy értéket kell teremteni, és ehhez a víziparra is szükség van. Az 
érték az, ami hosszú távon hatékonyan szolgálja a fogyasztókat, magát a 
szolgáltatást. Megfogalmazásra került, hogy a vízipar akkor tud érdem-
ben segíteni, ha érti, mire van szükség, mi a cél, amit a szolgáltató el akar 
érni. A közös és hosszú távú gondolkodást újra elő kell venni. Ha sikerül ki-

hogyan tudja a vízIpar 
támogatnI az üzemeltető cégeket 
a saját céljaIk eléréséBen?
vízIparI Workshop a főmérnökI értekezleten
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A Pipelife Hungária Kft. Magyarország legnagyobb múltú műanyag 
csőgyártó vállalata. Az elődvállaltok története égészen 1922-ig, a Magyar 
Gomb és Műanyagipari Rt. megalakulásáig vezethető vissza. Több tulaj-
donosváltás, államosítás, majd privatizálás után Nagytétényi Gumigyár, 
Hungária Műanyag- és Gumigyár, Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat, 
Pannonplast Műanyagipari Vállalat, Pannonpipe Műanyagipari Kft., majd 
2006-tól Pipelife Hungária Kft. néven működünk.

De mi is az a „műanyag”? Ez a nem túl szerencsés elnevezés a német 
„Kunststoffe” kifejezés magyarra fordításából származik. A „műanyag” szó 
sokakban még ma is - és egyre inkább – negatív csengésű, és azt a kép-
zetet kelti, hogy az ilyen anyag szemben áll a „valódi” anyagokkal. Pedig 
az úgynevezett mérnöki-, vagy műszaki anyagok (engineering materials) 
családjába a fémek, a polimerek és a kerámiák egyaránt beletartoznak. Az 
acél sem fordul elő a természetben, a fémötvözetek, a kerámiák, az üveg, 
sőt a természetes polimer alapú papír vagy bőr is művi úton, műveletek 
során, műszaki tudás alapján jön létre, így akár ezeket is nevezhetnénk 
műanyagoknak. A mesterséges polimerek – azaz a műanyagok - döntő 
szerepet játszottak a 20. század technikai vívmányainak létrehozásában, 
és széles körben használatosak; a nylonharisnyától a poliolefin csöveken 
és a kompozit járműalkatrészeken át a mobiltelefonig és a számítógépe-
kig. A csőgyártásban leginkább elterjedt műanyagok – a PVC és a polieti-
lén – nagyipari megjelenése a 1930-as évek közepére tehető, de a polime-
rizációs technológia, illetve a feldolgozás fejlődése a II. Világháború után 
gyorsult fel igazán. 

A bevezető mondatokból is látható, hogy 
Magyarországon is jelentős múltja van a 
műanyagfeldolgozásnak és viszonylag rövid 
időeltolódással követte a világtrendeket. Ezen 
belül is a csőgyártás a kis átmérőjű – épületen 
belül használatos - PVC lefolyó- és nyomócsö-
vek gyártásával kezdődött az államosítást kö-
vetően a Nagytétényi Gumigyárban, az 1950-es 
években. Érdekességként megemlítjük, hogy 
már ebben az időszakban célfeladatként jelöl-
ték meg az ólomcsövek kiváltását. Napjainkban 
az épületen belüli ivóvízvezeték-rendszer részét 
képező ólomcsövek cseréje még mindig a ki-
emelt feladatok között szerepel. 

Az 1960-as évek második felében a buda-
pesti központú Hungária Műanyagfeldolgozó 
Vállalat néven működő jogelődünk úgy ha-
tározott – természetesen az illetékes Minisz-
térium jóváhagyásával –, hogy a csőgyártás 

 fejlesztésére új gyárat létesít Debrecenben, a Kishegyesi úton. A fejleszté-
seket, a termelési volumen bővítését a felgyorsult, iparosított technológi-
ával épített paneles lakóépületek közmű- és épületgépészeti kiszolgálása 
tette indokolttá. A Debrecenben 1968-ban megépült üzem képezi jelen-
leg is az alapját termelési egységünknek. A további bővítések, fejlesztések 
és technológia korszerűsítések is ezen a bázison történtek, történnek.

A magyar közműépítésre, ezen belül a vízi-közmű szektorra nézve is 
jelentős hatást gyakorolt az a licencszerződés, amelyet jogelődünk 1970-
ben a Gebrüder Anger nevű NSZK céggel kötött tokozott KM PVC nyomó-
csövek, később pedig KG PVC csatornacsövek gyártására. Ezek a csőveze-
tékrendszerek már:
•	 az	ivóvízellátásban	az	azbesztcement	csövek,
•	 a	szennyvízelvezetés	területén	pedig	a	betoncsövek

részbeni kiváltását célozták. A „részbeni” jelzőnek a korlátozott átmérőtar-
tomány miatt van helye és létjogosultsága. Mindenesetre jelentős előre-
lépést és minőségi fejlődést jelentett a közművesítésben egy korróziónak 
ellenálló, rugalmas, ex- és infiltrációval szemben hatékony csővezeték-
rendszer megjelenése és alkalmazhatósága. Ebben az időszakban a hazai 
gyártásnak óriási jelentősége volt, hiszen az import, főleg a nyugat-eu-
rópai régióból való behozatal erősen korlátozva volt. Az első, nagyobb 
átmérőjű KG-PVC csatornacsövet Budapesten, a Műegyetem rakparton 
1974-ben fektették le, amelynek máig tökéletes működését ITV kamerás 

Kiss emese
Pipelife Hungária Kft.

1. ábra: Egy 1974-ben lefektetett csatornacső kamerás vizsgálata

50 éves a pIpelIfe 
hungárIa kft. deBrecenI 
csőgyára
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vizsgálatok igazolják. (Egy 2000-ben történt kamerás vizsgálatból mutat 
be képet a 1. ábra.) Ez a referencia-gyártmányunk tehát működésének 44. 
évében jár. (Ismereteink szerint jelenleg elválasztott rendszerben, csapa-
dékvíz-elvezető csatornaként üzemel.)

A rendszerváltást megelőzően, 1988-ban még világbanki hitelekből 
is történtek fejlesztések, amelyek elsősorban a fittinggyártást érintették.

Az 1990-es privatizációval létrejött Pannonpipe Hungária Kft. már 
közvetlen jogelődünk volt. A bécsi székhelyű Pipelife International 
GmbH., mint szakmai befektető ekkor 50 % tulajdonrészt szerzett a 
vállalkozásban.  Ez a tulajdonosváltás jelentős változásokat hozott a 
csőgyár életében. Az addig kizárólag PVC-anyaggal dolgozó csőgyártás 
kiegészült a PE (polietilén) és a PP (polipropilén) nyomócsövek gyártá-
sával. A 2000-es évek után az épületgépészeti rendszerek is nagyobb 
hangsúlyt kaptak a termelésben, és a hagyományos KA-PVC lefolyócső 
rendszer mellett hideg-meleg vizes, valamint a korszerű felületfűtési 
rendszerek többrétegből álló csőrendszereinek magyarországi gyártása 
is cégünkhöz köthető.

Társaságunk 2006. március 7-től Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. 
néven működik tovább. A debreceni gyárunk sok évtizedes termelési ta-
pasztalatával kapcsolódott be a Pipelife, majd a Wienerberger Csoporton 
belüli kereskedelmi- és termelési rendszerbe. A csőgyártásban jelentő-
sebb szerepünk van belföldön és a Közép-Kelet-Európai régióban az évi 
28.000-30.000 tonna gyártási kapacitásunkkal. 

A műanyag csőrendszerek magyarországi elterjesztésében cégünk és 
jogelődeink úttörő szerepet vállaltak. Ennek eredményeként napjainkban 
a MAVíZ felmérése és adatszolgáltatása alapján a vízellátó rendszerben a 
műanyag csövek aránya 49% (lásd: 2. ábra).

A csatornahálózat vonatkozásában sajnos nem áll rendelkezésünkre 
hasonló felmérés, de becslésünk szerint az újonnan, illetve az 1990-es 
évek óta eltelt időszakban épült szennyvízhálózatokban 85% körüli a 
műanyagok, elsősorban a PVC csatornacsövek aránya.

Ezek az eredmények számunkra felelősséget is jelentenek. A jövőben 
is szeretnénk együttműködni, illetve együttműködést ajánlani az üzemel-
tetői szektornak a tapasztalatok összegyűjtésében és kiértékelésben, és 
ezek alapján a fejlesztési irányok meghatározásában.

2. ábra: A magyarországi vízellátó rendszer anyag szerint megoszlása 
(forrás: MAVÍZ, 2016)


