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A gyógyszeripar egyik legjelentősebb ha-
zai beszállítója, a 101 fős debreceni do-
bozgyártó társaság 2,3 milliárd Ft feletti 
forgalmat produkál. Bagdi Ildikó cégveze-
tővel beszélgettünk, akit még főiskolás 
évfolyamtársként ismertem meg. 

Ugyanaz a mosolygós, kedves ugyanakkor ko-
moly és megfontolt, nem könnyen ígérő, de az 
adott szót maradéktalanul betartó és betartató 
személy. Kevés olyan egyénnel találkoztam, akit 
régről ismerve semmilyen lényeges változást ne 
fedeznék fel viselkedésében. Ildikó e kevesek kö-
zül való, respektje nem a címének, sokkal inkább 
személyének szól. Ajtaja mindig nyitva a nyom-
dában, sőt maradt szerényen a műszaki vezetői 
irodájában, hisz ezt a feladatot is viszi tovább…

„Ha valamit nagyon szeretnél, nem vágyni 
kell rá, hanem elhatározni.”

Kartonpack Dobozipari Nyrt.
IT T KÉSZÜLT POZÍCIONÁLT HOLOGR AMOS BORÍTÓNK

Faludi Viktória

Bagdi Ildikó 1996 óta dolgozik a Kartonpack 
Nyrt.-nél, ahol az eltelt 26 év alatt eddig három 
feladatcsoportban tevékenykedett. A cégen belül 
szerzett tapasztalatok és a folyamatos megújulásra 
való képessége egyre nagyobb feladatokat hozott. 

Hogy emlékszel a Kartonpacknál  
töltött első évekre?
Az értékesítési terület csoportvezetőjeként kezd-
tem, és nem sokkal az érkezésemet követően 
megtalált egy új feladat is, a minőségügy. Akkor 
nyert teret a minőségügy fontossága a nyomda-
iparban, főleg a gyógyszeripari beszállítók köré-
ben, így az értékesítés mellett a minőségügyi fel-
adatokat is rám bízták.  

Az előző, a Biogal (és a Teva) Gyógyszergyár-
ban szerzett munkahelyi tapasztalataimra tá-
maszkodva, jól átláttam a feladatokat, tisztában 
voltam a gyógyszergyári elvárásokkal és a mű-
ködési folyamatokkal, ami nagy segítség volt az 
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új feladatok mellett. Szerencsésen alakult a pá-
lyafutásom, mindig meg tudtam újulni, és vala-
hogy mindig megtaláltak az új feladatok. 

 Amikor idejöttem a céghez, az ilyen típusú 
gyártásban azonban nem volt tapasztalatom, 
rendkívül sokat segítettek a kollégáim, az igazga-
tó, Tóth Gábor, a csoportvezetők, de a gépmeste-
rek is. Nagyon jó csapatszellem van nálunk, ami 
ma különösen nagy érték és az is, hogy az új dol-
gok bevezetésénél a kollégáim motiváltak és lel-
kesek – emlékezett vissza Ildikó pályafutása kez-
detére a Kartonpacknál.

A cégnél töltött első évtized mivel zárult?
A Kartonpacknál töltött éveim második szaka-
sza sok kihívással várt, 2005-ben nyugdíjba vo-
nult a műszaki vezetőnk, Bacsai István, akinek 
átvettem a feladatkörét. Ez nagyjából egybe-
esett a termékpalettánk átalakításával, ahol az 
irányvonal kialakításában szerepem lehetett. 
Az elmúlt időszakban a profiltisztítás után nagy 
növekedés következett be, mind a cég méretét, 
mind az előállított dobozok mennyiségét tekint-
ve, a nyomtatás, stancolás, ragasztás területére 
2-2 új gépet állítottunk be. Az első speciális ve-
vőigényre gyártott berendezésünk a Bobst SPeria 
Foilmaster, ami B1-es méretű nyomaton pozício-
nált fóliaprég/hologram elhelyezésére alkalmas, 
úgy, hogy hat pályáról tudunk pozícionálni. Ez 
a berendezés különösen kedves számomra, mert 
ez volt az első nagyobb beruházás, aminek a ter-
vezésétől a telepítésen át az üzembe helyezéséig 
részt vehettem. A nyomdánk számára épült kon-
figuráció annyira új és egyedülálló volt akkor, 

hogy többször is jártunk a Bobst fejlesztőköz-
pontjában egyeztetni, közösen tervezni a speciá-
lis feladathoz való kialakítást. 

(A pozícionált hologram alkalmazására ma is 
csak néhány nyomda képes hazánkban.)

Fókuszban a gyógyszeripar?
Sok visszatérő munkánk van, speciális feltéte-
leknek kell megfelelni, amit a gyógyszeripar tá-
maszt felénk, de a sokévi együttműködés ered-
ményeként kialakítottuk azt a rendszert, amivel 
kimagaslóan jól tudunk a gyógyszeripar felé tel-
jesíteni. A szemléletet kiépíteni, megtartani és 
fejleszteni a legnagyobb feladat.

A legutolsó beruházásunk egy 5 + lakkos nyo-
mógép volt, ami UV-lakkozásra is alkalmas. A 
partnereink igényeinek megfelelő és a technoló-
giánkhoz legjobban illeszkedő gép pontos konfi-
gurációjának meghatározásában sokat segített a 
gép gyártója. Az adott területen dolgozó kollégák 
véleményét is megkérdeztük, és minden szem-
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pontot figyelembe véve választottuk a sokaknak 
meglepetést okozó márkát.

A harmadik feladatcsoport Bagdi Ildikó szak-
mai pályafutásában ez év ősszel indult, amikor 
átvette a nyugdíjba vonuló Tóth Gábor igazgató 
feladatait. 

Műszaki vezetőként  
az összes berendezést jól ismered,  
de mi a helyzet a dolgozókkal?  
Itt mindenki mindenkit név szerint is ismer, na-
gyon könnyű bárkivel, akár az éjszakásokkal is 
találkoznom, csak egy kicsit korábban kell be-
jönnöm. Az informális kapcsolatok is jók, de egy 
ekkora létszámnál azért egy héten egyszer kell 
egy gyors megbeszélés a folyó feladatokat illető-
en. Az összhang nagyon fontos, különösen azt 
figyelembe véve, hogy nagyon kevés helyünk 
van, ügyesen kell szerveznünk és jól kommuni-
kálnunk, hogy ne fulladjunk bele a félkész ter-
mékekbe, úgy szervezzük a termelést, hogy elfér-
jünk. Egyre rövidebb határidőkkel rendelnek a 
partnereink, a szállítási határidők is egyre fesze-
sebbek, gyakran órára pontosan kell tartanunk 
a logisztikát.

A mi csapatunkban nagyon fontos a szakma és 
feladat iránti alázat és elkötelezettség. Sok ügyfél 
rácsodálkozik, hogy már 26 éve a Kartonpacknál 
vagyok, de vannak kollégáim, akik nálam sok-
kal régebb óta itt dolgoznak, nálunk nagyon ki-
csi a fluktuáció. Véleményem szerint nagy érték 
a kicsit konzervatív, kicsit családias légkörünk. A 
termékpalettánk megkívánja a nyugodt, pontos, 
alapos munkát, ami a pörgős világunkban egy 
különleges szigetet jelent. Több fiatal kolléga ke-
rült hozzánk a Joker Diákszövetkezet révén a diák-
munkások közül, megszerették a nyomda vilá-
gát és a Kartonpackot, többen a nálunk elérhető 
szakképzést választották.

Piaci igények és egyedi szolgáltatások
A termelésirányítási rendszerünk SAP Busines 
One, ami a gyakran ismétlődő, visszatérő mun-
káinknál kiválóan bevált, de természetesen 
szükség volt a mi folyamatainkat lefedő és ránk 
szabott bővítésre is, amit egy külsős partnerrel 
oldottunk meg.

 A megrendelői igények kezelésére vonatkozó 
rutin és tudás, valamint a méretünkből adódó 
rugalmasság az, amitől egyediek vagyunk és ver-
senyelőnyt jelenthet számunkra. Rugalmasak 
vagyunk a szállításban, a grafikai módosítások 
gyors végrehajtásában és az egyedi vevői igények 
kiszolgálásában is.

Munkáink 15-20%-a export, szállítunk Auszt-
riába, Németországba, Belgiumba, Romániába és 
Oroszországba. Ezek sokéves jól működő partner-
kapcsolatok, a külföldi megrendelők igényei nem 
térnek el a hazai megrendelői igényektől sem ha-
táridőben, sem minőségben. Figyelünk a piaci 
igényekre, a gépi kapacitásainkat fogjuk növelni.

Milyen fejlesztési terveitek vannak  
a jövőben?
Egy teljesen új üzletágat indítunk el a közeljö-
vőben dunántúli telephelyünkön, ahol papír-
 alapú raklapok gyártásával bővül tevékenységi  
körünk. A papírraklapokat, higiéniai előnyeik mel-
lett, sok esetben az exportcsomagolás egyik le-
hetőségeként tartják számon. Kis tömegük mel-
lett nagy teherbírásúak, könnyen kezelhetők, 
teljesen újrahasznosíthatók és egyedi igények 
szerint alakíthatók. A Kartonpack papírraklap-
jainak szilárdsága, a felhasznált alapanyagnak 
és az egyedi konstrukciónak köszönhetően, na-
gyobb, mint a piacon eddig elérhető hasonló 
termékeknek.  


