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interJú 
lőrinCz andrással

Vízmű Panoráma: Mikor és hol kezdődött a 
vízügyi szakmában eltöltött több évtizedes pá-
lyafutása? 

Lőrincz András:	 1974.	 szeptember	 9.	
jelentős dátum volt az életemben, mert 
ekkor kezdtem dolgozni a Heves Megyei 
Vízműveknél Egerben.

Hogy miért Egerre esett a választás? 
Miskolcon	ebben	az	évben	végeztem	a	Ne-
hézipari Műszaki Egyetemen, és a diploma-
osztómra, amely júniusban volt, kaptam a 
szüleimtől egy öltönyt. Javítva az öltöny ki-
használtságát július hónapban megnősül-
tem Egerben, feleségem ekkor még utolsó 
éves hallgatója volt az egri főiskolának. Így 
egyértelmű volt, hogy Egerbe kerülök. Már 
korábban megszerettem a várost, mindig 
is itt szerettem volna letelepedni. 

Miért pont a vízmű? Az egyetemen 
harmadéves koromtól kezdve TDK-s kuta-
tómunkát végeztem az Áramlástan Tanszé-
ken, ahol szivattyúk szívóképességével fog-
lalkoztam. Úgy gondoltam, „ha szivattyú, 
akkor vízmű”. Első alkalommal nem vettek 
föl, ezért végigjártam az egyéb egri cége-
ket, de sehol sem volt elhelyezkedési le-
hetőség. A Patyolatnál majdnem felvettek, 
mert szimpatikus voltam nekik, de kiderült, 
hogy nem mérnököt, hanem kazánfűtőt 
keresnek. Később egy véletlen folytán a 
tudomásomra jutott, hogy a Heves Me-
gyei Vízműveknél megüresedett egy állás, 
ezért másodszor is bejelentkeztem. Ez a 
meghallgatás már sikeres volt, felvettek a 
céghez. Tintaceruzával – amelyet előzőleg 

nyelvével nedvesített meg a munkaügyi 
osztályvezető – bekerült a személyi igazol-
ványomba, hogy TMK-ügyintéző. 

VP: Milyen volt a kezdeti időszak, mit kellett a 
vízműnél ügyintézőként csinálnia?

L. A.: Kiderült, hogy tevékenységi te-
rületem a vállalat egészét érinti, mert a 
fenntartás és a karbantartás minden terü-
letet érintett. Kezdetben külső cégek által 
végzett munkák ellenőrzése, lebonyolí-
tása volt a feladatom. A sokrétű feladat 
mellett két terület került az érdeklődésem 
középpontjába, a víztermelő fúrt kutak 
problematikája, illetve a csővezetékek me-
chanikus tisztítása. Ez a két terület szinte 
hobbimmá vált. 

VP: Miben nyilvánult meg mindez?
L. A.: Kiderült, hogy a vízműhöz tartozó 

kutaknál nem volt nyilvántartás, egyfajta 
káosz uralkodott. Első lépésben feltérké-
peztem a kutakat, és elkészítettem egy 
átfogó rendszert. Ebből a nyilvántartásból 
még ma is sok mindent hasznosítanak. Má-
sodik lépésben a kutak vizsgálatát indítot-
tuk el, s az akkor szokásos geofizikai vizsgá-
latok mellett – az elsők között az országban 

– kúttelevíziós vizsgálatokat végeztettünk. 
A vizsgálatok alapján, megismerve a kutak 
állapotát egy külföldi cég kivitelezésében 
szakaszos szűrőregenerálásokat alkalmaz-
tunk. Ezt a technológiát vegyszeres kezelé-
sekkel kiegészítve jelenleg is alkalmazzák a 
Heves Megyei Vízműveknél.

VP: Hogyan kezdett el foglalkozni az ivóvízhá-
lózatok mechanikus tisztításával?

L. A.: Az ivóvízhálózatok mechanikus 
tisztításának problematikájára a Hatvan 
városban kialakult másodlagos biológi-
ai szennyeződés irányította rá a figyel-
memet. Az ivóvízhálózat lerakódásaiban 
ugyanis már szabad szemmel is jól látha-
tó tubifexszerű férgek voltak. A rengeteg 
fogyasztói panasz áldatlan állapotot ered-
ményezett, gyors és hatékony megoldást 
sürgetett. 1975-től kezdődően különböző 
csőtisztítási technológiákat teszteltünk. 
 Elsőként a pécsi vízmű, majd a csehszlovák 

„Csak a víz tudJa iGazán, hoGy mi a vízszintes.”
(hamvas Béla)

Lőrincz András, az egri Agriapipe Kft. volt ügyvezető 
igazgatója az ágazatban és a Magyar Víziközmű 
Szövetségben végzett több évtizedes odaadó és 
eredményes tevékenységének elismeréséül a 2015. évi Víz 
Világnapja alkalmából Víziközmű Ágazatért Érdemérmet 
kapott, amelyet Sopronban, a Víziközmű Konferencián 
vett át. Ebből az alkalomból kérdeztük sikereiről, 
fordulatos pályájának tanulságairól.
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Vodni	 Zdroje	 cég	 technológiájával	 pró-
bálkoztunk, de az összefüggő, bonyolult 
 hálózatok tisztítására egyik technológia 
sem volt alkalmas. Elkezdtem tanulmá-
nyozni a szakirodalmat, emlékszem, hogy 
a frissen lefordított szakcikkek számlái mi-
att még raportra is kellett mennem. Végül 
rátaláltam a műanyag poliuretán habból 
készült amerikai tisztítóelemekre, amelye-
ket egy szerencsés véletlen folytán sikerült 
beszerezni a németországi RRS cégtől. A 
kísérleti tisztítások jó eredménnyel jártak, 
1980-tól – az országban elsőként – rend-
szeresen használtuk ezeket az amerikai 
tisztítóelemeket. Az eljárás hatékonyságára 
jellemző, hogy a kb. 80 km hosszú hatvani 
ivóvízhálózatot	4	hónap	alatt	sikerült	telje-
sen kitisztítani. 

VP: Mi az oka, hogy végül saját tisztítóeleme-
ket fejlesztettek ki?

L. A.: A fordulatot a magyarországi „de-
vizastop” okozta kényszerhelyzet eredmé-
nyezte, mert ettől kezdve nem hozhattuk 
be az amerikai tisztítóelemeket. Olyan 
saját elemeket kellett kifejlesztenünk, 
amelyek szintén alkalmasak voltak az ivó-
vízhálózatok mechanikus tisztítására. Ez 
szerencsére sikerült is. Mivel több vízmű 
is hasonló problémával küzdött, mint a 
hatvani, számos megkeresés érkezett hoz-
zánk, hogy segítsünk a problémák megol-
dásában, így létrehoztunk egy csőtisztító 
részleget a vízművön belül. Ez a részleg 
Magyarországon is és külföldön is sikere-
sen végzett munkákat.

VP: Mely országokban dolgoztak?
L. A.: Az ivóvízhálózatok mechanikus 

tisztítását több országban is elvégeztük, 
így dolgoztunk Finnországban, Svédor-
szágban,	Norvégiában,	 Lengyelországban,	
valamint Törökországban is. Ezekben az 
országokban sok kalandunk volt, gyakran 
például kézitáskában vittük ki a tisztítás-
hoz szükséges rézgálicot, amit a svéd ha-
tóságok nem ismertek, és kábítószernek 
néztek.	 Nagyon	 nehezen	 tudtuk	 csak	 el-
magyarázni, hogy valójában mire való a 
finomszemcsés kék por. 

A sikeres tevékenység és a szabadal-
makból származó jövedelem persze be-
indította az SI („Sárga Irigység”) faktort is, 
egyik ellenőrzés követte a másikat, legu-
toljára az akkori pénzügyminisztériumból 
jött ki egy népes csoport pénzügyi ellenőr-
zést végezni. Ezek a vizsgálatok szerencsé-
sen végződtek, mert amikor megértették a 

tevékenység jelentőségét, illetve azt, hogy 
a jövedelmek valós tevékenységen alapul-
nak, belátták, hogy nem történt semmiféle 
csalás, a pluszjövedelem az elvégzett mun-
ka jogos ellenértéke.

VP: Hogyan minősítené a Heves Megyei Víz-
műveknél töltött időszakot?

L. A.: Azt hiszem, hogy életem egyik 
legmeghatározóbb időszaka volt, jól érez-
tem magamat a vízműnél. Sok tapasztala-
tot szereztem, sok új dolgot honosítottam 
meg a cégnél. Jó főnökeim voltak, mert 
hagytak dolgozni, segítették a munkámat. 
Munkám	 elismeréseként	 1983-ban	 –	min-
den tiltakozásom ellenére – kineveztek 
műszaki osztályvezetőnek, aminek túlzot-
tan nem örültem, mert én továbbra is a 
 fejlesztésekkel szerettem volna foglalkozni. 
Ettől kezdve megnövekedtek az irányítási, 
koordinálási feladataim, mert ez az osztály 
a legnagyobb létszámú volt a központban. 
Idetartozott a kutas részleg, az automatika- 
és erősáramú csoport, a csőtisztító részleg, 
a szállítás és a karbantartás, valamint az 
anyagelszámoltatás.

Miután 1989-ben – a rendszerváltás 
évében – fölmerült a vízművek átszerve-
zése (önkormányzati tulajdonba kerülése), 
a megyei szervezeteket a szétesés veszé-
lyeztette, mindenkiben elhatalmasodott a 
bizonytalanságérzet, így bennem is. 

VP: Milyen megoldás merült föl a továbblépés 
lehetőségeként?

L. A.: 1990 végén létrehoztuk az 
Umwelt-Technik Kft.-t, ami az akkori idő-
szak gyakorlatának megfelelően egy 
valódi „tszcs” volt. 9 fővel, 1 millió Ft-os 
törzs tőkével jött létre a cég. Mivel hosszas 
rábeszélés után elvállaltam a kft. ügyve-
zetői teendőit, a munkaviszonyom 1991 
nyarán megszűnt a vízműnél. Új korszak 
kezdődött az életemben, ráadásul a nullá-
ról kellett felépíteni egy új céget új körül-
mények között, új helyzetben.

VP: Hogyan alakult a továbbiakban az 
Umwelt-Technik Kft. sorsa?

L. A.: Sajnos a folytatás tipikusan ma-
gyarosra sikerült, mert az eredményes első 
év	 (13	millió	 Ft-os	 árbevétel	 és	 2,5	millió	
Ft-os adózott eredmény) után feszültségek 
adódtak a tagok között. Mint kiderült, az 
elégedetlenség egy torz elképzelésen ala-
pult. Egyszerűen szólva az volt a baj, hogy 
nem tudott mindenki „már az első évben 
Mercedest vásárolni” magának. 

A feszültség végül is a tulajdonosi szer-
kezet gyökeres átalakulásához vezetett, a 
sok tulajdonos helyébe az osztrák Rabmer 
cég lépett be mint fő tulajdonos. Ezután 
nyugalmasabb és innovatívabb időszak kö-
vetkezett, mert a csőtisztítás mellett a fel-
tárás	nélküli,	úgynevezett	NO	DIG	eljárások	
kerültek előtérbe. Ezek az eljárások  kevéssé 
voltak ismertek Magyarországon, ezért 
az	 egri	 Technika	 Házában	 egy	 közel	 400	
fős konferenciát és bemutatót tartottunk, 
amelyet – az ónos eső ellenére – óriási ér-
deklődés kísért. 

A cég évről évre tovább fejlődött, volt 
olyan évünk, hogy megdupláztuk az előző 
évi árbevételt. 2005-re 2,5 milliárdos árbe-
vételt	 produkáltunk	 450	 milliós	 saját	 va-
gyon mellett. A fő tulajdonos  Rabmer cég-
nél azonban generációváltás zajlott, amely 
az Umwelt-Technik Kft.-nél  konfl iktusokhoz 
vezetett. Az ifjabb  Rabmer testvéreknek 
más volt az elképzelésük a piacról, az 
üzleti magatartásról, a fejlesztésekről, a 
kapcsolatépítésről, mint édesapjuknak, il-
letve nekem. Látva a lehetetlen helyzetet 
fölajánlottam, hogy lemondok a cég ügy-
vezetéséről, ha kérik, maradok a cégnél, de 
a feltételem az üzletrészem megvétele volt. 

Ebben meg is egyeztünk, csak azt 
nem tudtam, hogy mi vár rám ezután. A 
nyugati cégek egy része ugyanis ilyenkor 
egy bizonyos „forgatókönyv” szerint jár el, 
amelynek lényege, hogy az ügyvezetőről 

– aki egyben résztulajdonos is – be kell bi-
zonyítani, hogy nem tett meg mindent a 
cég eredményes működtetése érdekében. 
Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor ezzel 
zsarolni lehet. Így nagyon olcsón meg le-
het vásárolni az üzletrészt, és még azt a lát-
szatot is lehet kelteni, hogy a fő tulajdonos 
segíteni akar az ügyvezetőn. 

Ez a próbálkozás esetemben azonban 
megbukott, mert a vizsgálatok során nem 
találtak rám nézve semmi terhelőt, így a 
fő tulajdonosnak nem volt más választása, 
mint hogy ügyvezetői megbízatásom alól 
2007. október 5-én minden indok nélkül 
fölmentett. Ez a felmentés egy négyéves 
háborúskodás kezdetévé vált, ráadásul to-
vábbra is tulajdonos maradtam. 

VP: Ebben a helyzetben milyen megoldást vá-
lasztott?

L. A.: A felmentés után pár nappal, 
2007. október 12-én – nagyobbik lányom-
mal, Adriennel – létrehoztuk az Agriapipe 
Kft.-t. Újra kellett kezdeni a cég felépíté-
sét, de már nem teljesen a nulláról, mert a 
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 munkám jó hírneve és személyem megala-
pozta és segítette az újrakezdést. Az új cég 
kialakítása mellett persze rengeteg ener-
giát kötött le a labancokkal vívott háború, 
amire álljon itt egy példa. 

Az Umwelt-Technik Kft. új ügyvezetése 
2008-ban – az általunk korábban állami 
támogatásból	 felfejlesztett	 –	 310	 milliós	
gépparkot eladta a többségi tulajdonos 
Rabmer cégnek 110 millió Ft-ért, amely 
összeget az osztrák cég raktári készlettel 
egyenlített ki. Ezt megtudva feljelentést 
tettem a rendőrségen. Egy év kitartó nyo-
mozás után a szerv megállapította, hogy 

„az eladás nem volt szándékos, véletlenül 
történt”. Tiltakozásunk eredményekép-
pen – további féléves nyomozás után – az 
ügyészség határozatában az állt, hogy a 
nyomozás jelenlegi szakaszában „nem 
állapítható meg, hogy bűncselekmény 
 történt”.  Miután pótmagánvádas feljelen-
tést tettünk a bíróságon, a bíróság reakci-
ója az volt, hogy nem én vagyok a sértett, 
mert a kft.-t lopták meg, tehát a kft.-nek 
kellene feljelentést tenni. (A kör bezárult, 

mert ezek szerint épp a kft. többségi tulaj-
donosának kellett volna feljelentést tenni 
önmaga ellen, hiszen ő vette meg áron 
alul a gépeket!) 

Három év jogi hercehurca után para-
dox módon elértem, hogy a törvény előtt 
végül én lehettem a sértett.

VP: Hogyan értékeli az Umwelt-Technik Kft.-
nél eltöltött időszakot?

L. A.: Érdekes, hogy hasonlóan a víz-
műnél töltött időszakhoz, az Umweltnél 
is 17 évig dolgoztam. Ez idő alatt sikerült 
piacvezető céggé tenni a kft.-t, sok új 
technológiát honosítottunk meg Magyar-
országon, sok fejlesztést hajtottunk vég-
re az optimális megoldások érdekében. 
Hozzájárultunk	 a	 feltárás	 nélküli	 NO	 DIG	
eljárások népszerűsítéséhez, konferenci-
ákat, szakmai előadásokat, bemutatókat 
szerveztünk.

VP: Az Agriapipe Kft. létrehozásával milyen új 
lehetőségek nyíltak meg a cég számára?

L. A.: Kinyílt számomra a világ, ausztrál, 

japán technológiák kerültek az Agriapipe 
palettájára, amelyekkel számos elismerést 
nyertünk a magyar piacon. A régi kollégák 
újra velünk dolgoznak, és ez biztosítja a 
megbízható, jó munkát. Technológiáink, 
fejlesztéseink számos elismerést kaptak: 
Vásári	 Nagydíj,	 MaVíz	 Nívódíj,	 Greenno-
vációs Díj. Ezek az elismerések bizonyítják, 
hogy jó úton járunk.

VP: Egy éve már nem ügyvezetője az Agriapipe 
Kft.-nek. Hogyan tovább?

L. A.: Egy évvel ezelőtt valóban le-
mondtam az ügyvezetésről, mert a cég 
jelentős fejlődés előtt áll, és ehhez új 
szemlélet, fiatalabb, dinamikusabb veze-
tés kell. Az eddig megszerzett szakmai 
tapasztalataimat a jövőben a cég érdeké-
ben kívánom hasznosítani tanácsadói mi-
nőségben, amíg igénylik ezt. Marci uno-
kám is egyre több feladatot ad nekem, 
többek között meg kell tanítanom neki, 
hogy	 a	 16-os	 sarkáról	 háttal	 a	 kapunak,	
ollózva hogyan lehet beemelni a lasztit a 
hosszúba…

h i r d e t é s


