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Gépészmérnökként végez-
tem Miskolcon 1984-ben 
(NME). Ezt kés�bb gazda-
ságmérnöki képzettséggel (BME) 
és üzleti ismeretekkel egészítettem ki (European 
Business School).

Az egyetem elvégzése után a Csepeli Papír-
gyárba kerültem, ahol a Feldolgozás gyárrészleg-
ben üzemvezet�-helyettes lettem. Itt ismertem 
meg a hullámlemezgyártást és annak feldolgo-
zását, ezen belül a nyomtatását is.

Közelebbi kapcsolatba a nyomtatással (ezen 
belül is a fl exónyomtatással) akkor kerültem, 
amikor 1993-ban felkértek (akkor már Duna-
pack) egy új, a nyomdai el�készítést koordiná-
ló csoport kialakítására. A csoport feladata volt, 
és természetesen jelenleg is az, hogy a vev�igény 
megjelenését�l egészen a termék nyomtatásáig 
szakmailag vezesse az el�készítést, azaz össze-
hangolja az általában ofszethez készült grafi kát a 
nyomtatás többi összetev�jével. A csoport mun-
káját 17 éven keresztül vezettem, a szakmai kap-
csolatot jelenleg is tartjuk.

Az Egyesületbe 1985-ben léptem be. Ezen be-
lül 1998–2005 között elláttam a Dunapack Hul-
lámtermékgyára üzemi szervezetének titkári 
funkcióját. Tevékeny id�szak volt, a sikeres szak-
mai programok eredményeként az üzemi szerve-
zet létszáma az id�szak végére elérte a száz f�t.

Közismert, hogy 1993 óta a fl exónyomtatás 
milyen forradalmi fejl�désen ment át, és hogy 
ebben a fejl�désben a nyomdagépgyártók, rep ro-
stúdiók, klisékészít�k, festékgyártók és fl exó-
üzemek szoros együttm�ködése mennyire fon-
tos volt. Számomra nagyon érdekes és izgalmas 
volt ez az id�szak. A szakmai tapasztalatok meg-
szerzése, elmélyítése mellett megtanultam, hogy 
ezen a területen nyitottnak kell lenni az új iránt, 
mert a fejl�dés gyors és folyamatos, melyet nem 
elég csak szemlélni, ill. mert a nyitottság és az 

együttm�ködés viszi el�re az egyént és a szerve-
zetet és a partnereket egyaránt.

2006-ban a gyárvezetés újabb döntése értel-
mében az el�nyomtatást kihelyezték a Logipack 
Kft.-be, melynek vezetésére én kaptam megbí-
zást. Ehhez a feladathoz nagyon jó alapot biz-
tosítanak korábbi szakmai tapasztalataim, de 
szükség van termelési, szervezési, vezetési isme-
retekre is.

Az el�nyomtatás kivételes technológiának mond-
ható a fl exónyomtatáson belül, mely a hullám-
termékek fed�rétegét nyomtatja meg még a le-
mezgyártás el�tt, majd az el�nyomott papír a 
hullámlemez küls� rétegévé válik. Ilyen gép Ma-
gyarországon nincs több, s�t a környez� orszá-
gokban sem, Nyugat-Európában viszont nagyon 
elterjedt, ott komoly piaca van. Itthon és a szom-
szédos országokban viszont kevésbé ismerik, ezért 
számomra jelenleg is nagy kihívást jelent az el�-
nyomott papír piacát megteremteni, és az ered-
ményes m�ködést elérve a tevékenység létjogo-
sultságát a tulajdonosok felé bizonyítani.

Az új ismereteket folyamatosan keresni kell, és 
ezt igyekszem nem csak a magam számára, de 
nyomdász munkatársaim számára is lehet�vé 
tenni. Rendszeres résztvev�i vagyunk az Egye-
sület által szervezett programoknak pl. a Flexó-
szimpóziumnak, ahol az el�adások ugyan nem 
csak nekünk (hullám alappapírra nyomtatók-
nak) szólnak, de mindig hallunk új, a hétközna-
pi gyakorlatba beépíthet� újdonságokat is.

Tanulni mindig és mindenkit�l érdemes, egy 
vev�nkt�l hallottam jó néhány évvel ezel�tt, az-
óta is gyakran eszembe jut:

„Engedtessék meg nekem, hogy ma okosabb 
legyek, mint tegnap voltam!”
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Ki kicsoda a flexónyomtatásban?
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A fl exó világával édesapám, 
Varga Endre révén kerültem 
kapcsolatba, akinek a neve 
a hazai élelmiszer-csoma-
golóanyag gyártók számá-
ra régóta ismer�s. 1987-t�l, a gépész 
végzettséggel az édesapám által alapított VMV 
Csomgép GMK-nál helyezkedtem el. Szerencsés-
nek érzem magam, amiért ragaszkodott ahhoz, 
hogy a teljes ranglétrát végigjárjam, mert a gyár-
tási technológiákon túl az el�készítési, tervezési, 
megmunkálási, beszerzési, raktározási feladato-
kat is testközelb�l megismertem. A mindenna-
pokban nagy segítséget jelent, hogy a megszer-
zett tapasztalataimnak köszönhet�en cégünk, 
az 1993-ban alapított Varga-Flexo Kft. m�ködé-
sét a legapróbb részletekig irányítani tudom. 
A Krajcár Kft. neve összefonódott a legjelent�-
sebb fejlesztéseinkkel. 1999-ben a kft. megren-
delésére gyártottuk az els� központi ellennyo-
mó hengeres fl exó nyomógépet, valamint az els�, 
Európában egyedülálló, kétfunkciós lamináló-
tekercsvágó gépünket, melynek ötletadója is a 
Krajcár Kft. volt. A továbbiakban, 2003-ban ad-
tuk át nekik az els� központi ellennyomó henge-
res, hatszínes, szervomotoros, fogaskerék nélkü-
li, oldalcserél�s, sleeve-es fl exó nyomógépünket, 
és 2009-ben az els� LT32 lamináló-tekercsvágót 
is. Az els� nyolcszínes fl exót, ami szintén a fen-
ti fejlesztésekkel épült, Szlovákiába szállítottuk, 
2006-ban. Célom, hogy a vev�i tapasztalatok-
ra, a visszajelzésekre, a bizalomra építve és a leg-
korszer�bb technológiákat felhasználva európai 
színvonalú gépekkel láthassuk el régi és új vev�-
inket a legjobb ár-érték arányon.
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Sokan elmondták el�ttem, 
hogy a véletlen sodorta a 
nyomdászok közé. Velem 
sem volt másként. 1981-ben 
vegyészmérnökként végeztem Leningrád-
ban – amikor még így hívták. 

A Forte gyárban kellett volna dolgoznom, de 
– kecskeméti lévén – egy szerencsés véletlen foly-
tán a Pet�fi  Nyomdába kerültem. Az ott töltött 
17 év alatt több területen is dolgoztam: labor, 
beszerzés, termeléselemzés és végül az öntapa-
dócímke-gyártás. Közben másoddiplomát sze-
reztem a „KÖZGÁZ-on”, ami már nem „Marx” 
és még nem „Corvinus” volt. Els� találkozásom 
a fl exóval egy Webtron címkenyomó gép volt, 
ami a mai színvonalhoz képest igen szerény és 
nem igazán stabil min�séggel dicsekedhetett. 
Akkor a fl exó még a nyomdászat „Trabantja” 
vagy inkább Hykomat-ja volt… Mivel az önta-
padócímke-nyomtatás hazai bölcs�jében más, 
sokkal magasabb min�séget tudó technológiák 
is voltak, a fl exó csak akkor kezdett érdekelni, 
amikor 1998-ban a Mizsepacknál kezdtem dol-
gozni. Ott csak fl exó volt, és a címke mellett m�-
bél, ami egy igen különleges és izgalmas terüle-
te a fl exónyomtatásnak. Itt szereztem a legtöbb 
tapasztalatot a fl exónyomtatásban, és ebben az 
id�szakban tapasztaltam meg, hogy igen keve-
sen tudnak jól el�készíteni a fl exóra. 2004–2009 
között a Budavalnál dolgoztam, egykori konku-
renseim bizalmát kellett és sikerült elnyernem, 
amire most is büszke vagyok. 2009 vége óta tar-
tozom a BCL csapatához, ahol a fl exó mellett a 
digitális nyomtatással kerülhettem szoros kap-
csolatba. Így ötven felett egy újabb technológiát 
ismerhettem meg, és visszatérhettem az öntapa-
dó címkékhez, ami az els� találkozástól kezdve 
érdekelt, izgatott, és az ügyfeleknek mindig test-
re szabható volt nemcsak küllemében, hanem az 
ipari alkalmazások miatt m�szaki tartalmában 
is. Noha több munkahelyen többféle dologgal is 
foglalkoztam, 1986 óta valahol mégis ugyanazt 
csináltam: kerestem és többnyire megtaláltam, 
ami az ügyfél igénye volt, ami segítette üzleti sikerei 
elérésében. Megtanultam, hogy egy problémát 
komplexen kell kezelni és nem szabad megelé-
gedni az ügyfél jól megfogalmazott igényének 
kielégítésével, hanem meg kell próbálni felderí-
teni mi az, amit az én tudásommal hozzá tudok 

            

em Leningrád-

tenni, amire � nem is gondolt. Édesapám kereske-
delmi iskolát végzett és egy el�ször t�le hallott tan-
mesét tudnék elmondani, ami a mottómmá vált:

Bejön a szatócsboltba a tanyasi gazdaasszony 
vásárolni. Az inas azonnal ugrik, hogy kiszolgál-
ja. „Mit tetszik parancsolni?” „T�t, fehér cérnát, 
farkasfogat!” Az inas mindennel kiszolgálja, és a 
kasszához kíséri. A tulajdonos, aki fi gyeli alkal-
mazottja ténykedését, a vev� távozása után meg-
kérdezi: „Fiam, mit adott el a vev�nek?” „T�t, 
cérnát, farkasfogat, F�nök úr!” „Nem, fi am, azt a 
vev� kérte, de maga mit adott el?” 


