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A szerelés elején a Multi Join-
tok lötyögtek az összekötő csöve-
ken, így a szerelők sok vezetővel 
együtt hitetlenkedve szemlélték 
a fejleményeket, mondván, lehe-
tetlen, hogy ekkora rést be lehet 
fogni. Mindenkinek leesett az álla, 
amikor a teljes szerelés 8 perc alatt 
lezajlott, és a nyomáspróba teljes 
sikert aratott.

A hírek gyorsan terjedtek a 
szakmában, és egyre több cég 
tesztelte az új csőtörésjavítót. Ez-
után indult az a roadshow, amivel 
szinte minden, akkor lényegesnek 
számító vízművet elértek.

Ezek voltak az előzmények, 
amelyek	 útjára	 indították	 az	 Interex-Waga	 Kft.-t.	 Nagy	 megtisztelte-
tésnek és megelőlegezett bizalomnak számított, hogy a Georg fischer 
WAGA vezérigazgatója engedélyezte, hogy felvegyük a WAGA nevet. Ma 
is sokan „wagásoknak” hívnak bennünket. Több vízműves kollégának a 
mobiltelefonjában évekig „WAGA Attilaként” szerepeltem. 

V.P.: Tudták már akkor, hogy med-
dig juthatnak?
Cs. A.: Igen, Herczeg Gyula úgy vé-
lekedett, talán egy évet kihúzunk. 
A két jó barát még álmában sem 
gondolta, hogy egyszer majd áru-
val megrakott kamionok érkeznek 
rendszeresen. Ennek ellenére el-
kezdtek dolgozni az esélytelenek 
nyugalmával, de hihetetlen szorga-
lommal és kitartással. Ekkor még az 
1 darabos megrendelésnek is örül-
tek, amit azonnal ki is szállítottak.

V.P.: Könnyen kaptak hitelt, hogy be tudják indítani az üzletet?
Cs. A.: A cég sohasem vett fel hitelt. A két cégtulajdonos kezdettől fogva 
a mértékletesség és fokozatosság elvét vallotta: mindig egy kis lépés-
sel jutottak előbbre, így nem is kellett külső forrást bevonni az üzletbe. 
Meghatározó volt az is, hogy John Goudriaan vezérigazgató egy addig a 

Vízmű Panoráma: Hogyan kezdődött?
Csáki Attila: Az 1980-as évek végén a régi Vi-
deoton, „elsüllyedt iparunk egyik zászlóshajója” 
szélnek eresztette a legtöbb emberét. Herczeg 
Gyula volt közülük az egyik, aki logisztikai ta-
pasztalatait	 felhasználva	 az	 Interex	 Kft.-nél	
helyezkedett el kereskedelmi előadóként. Ez a 
cég a bátyjáé volt, és sokféle termékkel keres-
kedett. Ez idő tájt döntött úgy Herczeg Gyula 
gyermekkori barátja, Lődi Ernő, hogy néhány 
évre hazatér Ausztráliából. Így a két jó barát 
még szorosabbra fűzte kapcsolatát.

Ugyanebben az időben hazánkban nyaralt 
Dick Nijhof, a holland Georg fischer WAGA cég 
utazó képviselője, aki ugyancsak Lődi Ernő ba-
rátja volt. Balatonszabadi-Sóstón bérelt házat, 
és egyik nap azt tapasztalta, hogy nem jön víz 
a csapból. Kiment az utcára, és azt látta, hogy a vízvezetéken a DrV Zrt. 
szakemberei kínlódtak a munkagödörben, Gibault-kötéssel igyekeztek 
összekötni az AC csövek végét.

Dick még aznap felhívta Ernőt, és ez a beszélgetés alapozta meg a 
későbbi céget. Ugyanis a Georg fischer WAGA éppen akkor fejlesztett 
ki egy forradalmian új összekötő idomot, a 
Multi Jointot. Ezzel gyorsan és megbízhatóan 
lehetett összekötni bármilyen anyagú, hasonló 
névleges átmérőjű csöveket.

V.P.: És azután?
Cs. A.: Herczeg Gyula és Lődi Ernő azon tana-
kodtak, hogyan lehetne az üzletet elindítani. 
Megkeresték a helyi vízszolgáltatót, a fejér Me-
gyei Vízmű Vállalatot. Kiss István vezérigazgató, 
valamint Németh József üzemmérnökség-ve-
zető több műszaki kollégájával együtt azonnal 
fantáziát látott az új termékben.

Megszerveztek és előkészítettek egy házi 
bemutatót, amelyről John Goudriaan holland 
vezérigazgató úgy nyilatkozott, hogy ilyen nagyszerű műszaki előkészítést 
még egyik országban sem látott. Így nyilatkozott: „Megtanultam tisztelni 
a magyarországi szakembereket, a tudásukat és a rátermettségüket. Ők 
gyorsabban felismerték a Multi Joint előnyeit, mint bármely más európai 
országban”. A bemutatón sok magyarországi vízmű képviselője vett részt.

INTEREX-WAGA KFT.
BIZALOM, SZAKÉRTELEM, 
MEGBÍZHATÓSÁG
Bár sokan ismerik a céget, írásunkkal azt mutatjuk be, 
mi rejtőzik a napi kereskedelmi kapcsolatok mögött. 
Csáki Attilát, az ügyfélkapcsolatokért felelős cégvezetőt 
kérdezzük.

Csáki Attila az egyik cégvezető

Az Interex-Waga Kft. székesfehérvári telephelye
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a gödör szélére az anyagot, amire szükségük van. Akár éjjel is. Mi ezt 
komolyan vettük, és bevezettük a máig működő éjjel-nappali szolgál-
tatásunkat. Az ország bármelyik pontjára elvisszük a szükséges szerel-
vényeket bármikor. Azután azt mondták a vízművesek: ez klassz, de jó 
lenne, ha nem kéne addig sem várni, amíg Székesfehérvárról a helyszín-
re érnek. Így született meg a korábban már említett konszignációs rak-
tárhálózat. ott van az anyag ésszerűen igényelt összetételben.

Van egy másik nyílt titkunk is: a megbízhatóság. Csak olyan termé-
ket vagyunk hajlandók forgalmazni, amely megfelel a műszakiak elvá-

rásainak. De nemcsak a terméknek 
kell megbízhatónak lennie, hanem a 
szállítónak is. Ez a kettős megbízha-
tóság a legfőbb garancia arra, hogy 
jól járnak azok, akik minket válasz-
tanak.

V. P.: Látjuk, sokat adnak az értékek-
re, így működik a cég is?
Cs. A.: Természetesen igen. Ami-
kor Herczeg Gyula és Lődi Ernő el-
kezdte a céget felépíteni, egy-egy 
munkatárs felvételekor az első szá-
mú szempont az volt, hogy milyen 
ember az illető. Jó beállítottságú-e, 
megbízható, becsületes-e, és csak 
ezután következett, hogy milyen a 
végzettsége, és van-e gyakorlata. A 
kölcsönös bizalom alapján működik 
jól egy munkahely. Úgy is fogalmaz-
hatnék, dolgozni csak jó emberekkel 
érdemes. És ilyen mind a 34 kollé-
gám, Mahovszky Miklós cégvezető 
társamtól a raktárosig.

V. P.: Most már csak a Vízmű Panorá-
mára, a MaVízre és az ágazatra van 
egy kis helyünk. Milyen a Panoráma, 

van észrevételük?
Cs. A.: Teljesen jó az irány. Igaz, hogy egy pr-cikkért fizetnünk kell, de 
úgy gondoljuk, megéri, mert partnereink elolvassák, és reméljük, hogy 
érdekesnek találják.

V. P.: MaVíz?
Cs. A.: Az elejétől fogva oszlopos tagjai voltunk, vagyunk és leszünk. Mi 
találtuk ki az ÉDV Zrt.-s Domonkos Ágival a szerelőversenyt, amely or-
szágossá nőtte ki magát, sőt már a határainkon túlról is bekapcsolódtak 
néhányan. Bábáskodtunk az ügyfélszolgálati versenyek létrehozásánál is.

Minden nagy rendezvényt támogatunk, mert meggyőződésünk, 
hogy nekünk, a beszállítóknak, valamint a szolgáltatóknak közös a sor-
sunk. „Nekem is jobb, ha neki jobb.”

V. P.: És mi lesz az ágazattal, hogyan látják a közös jövőnket?
Cs. A.: A víziközmű-szolgáltatás biztos, hogy konszolidálódik, stabilizá-
lódik, mert a jelenlegi módon, közműadóval terhelten sokáig nem tart-
ható fenn. A vezetékek és a szerelvények folyamatosan öregednek, és ha 
a terhek csökkennek, hatékonyabb lesz a szolgáltatás. reméljük, hogy 
még sok jelentős munkában bizonyulunk megbízható partnernek. Cé-
günk erre törekszik a jövőben is.

saját cége számára is ismeretlen és meglepő gesztust gyakorolt. Az első 
40.000 guldenes szállítmányt nemcsak hogy nem kérte előre kifizetni, 
hanem 100 napos fizetési határidőt is adott. Ehhez hatalmas bizalom 
kellett, amelyet kemény munkával meg is háláltunk, mindig pontosan 
fizettünk, soha nem okozva csalódást. Ez a bizalom a cégünk maradan-
dó értékévé vált.

V.P.: Miért mondja ezt?
Cs. A.: Ezt a BIZALMAT a vevőink irányába még tovább fejlesztettük. Kon-
szignációs raktárhálózatot hoztunk létre, amely 
jelenleg 40 helyen működik. A vevőinknek azt a 
bizalmat adtuk, hogy akkor kell kifizetniük az anya-
got, amikor azt felhasználták.

V. P.: Csak nem azt akarja mondani, hogy azzal 
megy előre a cég, hogy jótékonykodik?
Cs. A.: De, pontosan. Érdemes megjegyezni: egy 
üzlet akkor jó, ha mindkét félnek jó. Ennek pedig 
az alapja a bizalom.

V. P.: És mennyi Multi Jointra volt szükség, hogy 
megerősödjön a cég?
Cs. A.: Igaz, hogy most is a Multi Joint a vezérter-
mékünk, de mellette már több lábon állunk. Sok 
más terméket is bevezettünk.

V. P.: Milyeneket?
Cs. A.: A nagy nyomásra is alkalmas olasz Greiner 
golyóscsapok, a svájci Gf PE termékek, a VAG, ID-
roGAS szerelvények, a KASI fedlapok – más ter-
mékek mellett – mind a kínálatunk részei. Külön 
büszkék vagyunk a műanyag VIPAK plombánkra, 
amelyet a ’90-es évek elején Kis István, a fejérvíz 
Zrt. vezérigazgatója tervezett. Majdnem minden 
vízmű ezt használja, sőt más országokba is szál-
lítunk belőle.

De nem csak termékeket árulunk. A Georg 
fischertől tanultuk meg, hogy problémamegoldók és megoldásszállítók 
legyünk. Ezért a termékekkel együtt beépítéshez szükséges szakértel-
met, tudást is adunk. Többek között rendszeresen KPE-hegesztő-tan-
folyamot szervezünk, amely nemzetközileg elismert szakoklevelet ad. 
Kritikus helyzetekben közös munkavégzésre is vállalkozunk, szakembe-
reink a helyszínen mutatják be egy-egy termek helyes beépítését.

V. P.: Jó, tehát a titkuk a bizalom és a szakértelem, valamint a vezér-
termék megtartása mellett a sok lábon állás és a komplexitás. Esetleg 
más is?
Cs. A.: Igen, van más is. Már kezdettől fogva igyekeztünk megtanulni 

„vízművesül” gondolkodni. Nemcsak egy meglévő terméket akarunk ér-
tékesíteni, hanem igyekszünk a szolgáltatók igényeit a legteljesebb mér-
tékig megismerni és kielégíteni. A gyártók felé közvetítettük ezeket az 
igényeket, így több új termék keletkezett, kettőt említek csupán: a Gre-
iner kombi golyóscsap vagy a M/JDN400 csőtörésjavító. Továbbmegyek, 
pontosan meg sem fogalmazott igényeknek is igyekszünk elébe menni.

V.P.: Nocsak, például?
Cs. A.: Amikor megkérdeztük a szolgáltatókat, számukra milyenek 
 lennének a jó szállítási feltételek, viccesen azt mondták: ha odahoznák 

Az első bemutató szerelés

Az első nyomáspróba


