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A napjainkban alkalma-
zott mérnöki tervezői 

vagy automatizálási célú szoft-
verek „tudása” kétségtelenül 
elismerést érdemel, külön ki-
emelve a grafikai megoldások 
fejlettségét. A 90-es évek előtt 
is praktizáló, kutatóintézeti 
automatizálási szakemberek 
azonban még emlékezhetnek 
arra, hogy 20-30 évvel ezelőtt 
a jelenlegi megoldásoknál akár 
fejlettebb intelligenciájú szoft-
vermegoldások is készültek. 
Legalábbis ezek fejlesztésén 
dolgoztak és dolgoztunk nem-
csak a fejlett világban, hanem 
a hazai kutatóhelyeken, így 
például egykori munkahelyün-
kön, a Gépipari Technológiai 
Intézetben (GTI) is – mondja Falk György, aki bő két évti-
zeddel ezelőtt kutatókollégájával, Voloncs Györggyel együtt 
történelmi kényszer hatására lett cégtulajdonos-vállalkozó. 
Ez a kényszer pedig nem volt más, mint az előző politikai 
és gazdasági rendszer kimúlása, amely számos pozitív válto-
zás mellett több neves és falai közt komoly fejlesztési munkát 
végző szakembereknek munkát adó kutatóintézet végóráját is 
elhozta. A GTI egy volt ezek közül. Falk György és Voloncs 
György – az akkori lehetőségeknek megfelelően – a 80-as évek 
végén már „gmk-ztak”, ami abban a gazdasági rendszerben a 
magánvállalkozások gyakorlóterepének számított, e gyakorlat-
ra pedig szükség is volt, hiszen 1989-től sok minden átalakult. 

Saját lábon, több lábon 
A két kutató számára az egyik legmarkánsabb változás az 
volt, hogy a fénykorában mintegy 600 mérnököt foglalkoz-
tató, alkalmazott kutatásokra szakosodott GTI megszűnt.  
Az egykori intézet többek között a hegesztéstechnika, sajtolás, 
mélyhúzás, edzés, hőkezelés, NC programozás, automatizálá-
si szoftverfejlesztés vagy éppen műanyagfröccsöntés területén 
mutatott fel figyelemreméltó eredményeket. Az ott dolgozó 
szakemberek érthető módon keresték azokat a lehetőségeket, 
amelyek révén továbbvihették folyamatban lévő munkájukat, 
fejlesztéseiket. Falk György és Voloncs György az intézet Au-
tomatizált Mérnöki Tevékenységek Főosztályán dolgozott, 
ahol a 80-as évek második felében már AutoCAD-alapú fej-
lesztésekkel foglalkoztak, elsősorban a konstrukciós tervezés 

és a gépgyártás-technológia területén. Ekkor valószínűleg 
még nem gondolták, hogy évekkel később az AutoCAD-et 
fejlesztő amerikai Autodesk szoftvercég vezető magyarorszá-
gi partnerévé válnak, méghozzá saját cégükkel. Nem csoda, 
hiszen az eddig vezető út egyáltalán nem volt akadálymen-
tes. Az új gazdasági rendszer társasági törvénye 1989 febru-
árjában lépett hatályba, egy hónappal később a két kutató 
már a Fabi Kft. résztulajdonosaként tevékenykedett tovább.  
– Az átmenetek korát éltük akkor, és ez a vállalkozás is átme-
neti volt. Mai szemmel nézve ebben nincs semmi különös, 
hiszen 16 magyar magánszemély és négy külföldi cég alapí-
totta. A hazai tulajdonosi kör gyakorlatilag „konyhapénzét” 
fektette a vállalkozásba, aminek elsődleges célja az volt, hogy 
egyáltalán dolgozhassunk. Annak ellenére, hogy a cégen belül 
sok tehetséges szakember dolgozott, méghozzá ígéretes fejlesz-
téseken, ez a felállás nem bizonyult életképesnek, legalábbis 
számunkra nem. A tevékenységi kör túlságosan szerteágazó 
volt, és érhető módon minden szakember a saját területét lát-
ta a legfontosabbnak – emlékezett vissza Voloncs György, aki 
1991-ben Falk Györggyel és egy amerikai befektetővel (ma 
csendestárs) együtt új céget alapított. A Fabicad Kft. mérnöki 
tervezői szoftverek, elsősorban Autodesk-termékek értékesí-
tésére specializálódott, de a szoftverkereskedelmet plotterek, 
mérnöki szkennerek és munkaállomások értékesítésével is ki-
egészítették, így komplett megoldásokat kínáltak a piacon. 
A Fabicad mellett egy másik céget is alapítottak: a Landinfo 
Kft.-t, amely üzleti és műszaki térinformatikai, infrastruktúra- 

Két évtized három dimenzióban
Tudásból építettek sikeres vállalkozást

Lehet-e Magyarországon jó üzletember egy kutató? Naprakész tudású mérnök maradhat-e egy 
vállalkozás működését menedzselő cégvezető-kereskedő? Az idén tavasszal 20 éves Varinex Zrt. 
története egyebek mellett ezekre a kérdésre is választ ad. A mérnöki tervezői szoftverek, gyors 
prototípus-gyártási megoldások és térinformatikai rendszerek hazai piacán meghatározó cég 
alapítóival, Falk Györggyel és Voloncs Györggyel beszélgettünk az évforduló kapcsán. 
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is hivatalos viszonteladóként értékesítette a hazai piacon. 
A Fabicad lett a negyedik, miután az Autodesk egyik alapítójá- 
val és résztulajdonosával 1991-ben sikerült megállapodni. 
Az első évben egyetlen licencet értékesítettünk, így a kezdeti 
optimizmusunk megtörni látszott. A helyzet akkor kezdett 
változni, amikor – az Autodesket meggyőzve a kezdeménye-
zés távlati hasznáról – több mint száz AutoCAD licencet 
szállítottunk a Műegyetemnek. A szállítás pedig minden ér-
telemben igaz volt, ugyanis a dobozos szoftverek betöltötték 
egy kisteherautó teljes rakterét – emlékezik vissza Falk György 
korai üzleti sikerükre. A piac és a szakma ettől az időponttól 
figyelt fel jobban tevékenységükre, ami magával hozta azt 
is, hogy mind több szoftvercég kereste meg a Varinex előd-
jét, a Fabicadet viszonteladói felkéréssel. Ekkora a cég már 
megtehette azt, hogy úgy szelektáljon a forgalmazandó szoft-
verek között, hogy azok együttesen olyan portfóliót alkos-
sanak, amelynek elemei kiegészítik egymást, a felhasználók 
így tevékenységükhöz teljes körű megoldást találhassanak. 
Így mára a tervezés és gyártás területére már teljes termékkí-
nálattal rendelkeznek. Az Autodesk 3D-s szoftvereire épülő 
szakmaspecifikus alkalmazások között megtalálhatók a szer-
számtervezést és fröccsszerszám-szimulációt, a lemezalkat-
részt-tervezést, a CNC megmunkálást vagy az acélszerkezet-
tervezést, a termékadat-, illetve a termékéletciklus-kezelést 
szolgáló megoldások is. A ‚90-es évek közepétől a termékkí-
nálat az elsősorban a végeselem-analízis módszerén alapuló 
szimulációs eszközökkel bővült. Ezek alkalmazhatósági köre 
meglehetősen széles. Lineáris és nemlineáris statikai, dina-
mikai vizsgálatokra, kapcsolt termomechanikai, elektromág-
neses vizsgálatokra, kifáradási élettartambecslésre, kompozit 
szerkezetek szerkezeti és tönkremeneteli vizsgálatára, nagy 
sebességű dinamikai tranziensvizsgálatokra, virtuális tö-
rés-, ejtés- és ütközéstesztekre, mechanizmusok kinematikai 
és dinamikai analízisére, hőtani és áramlástani problémák 
megoldására, hideg- és melegalakítási folyamatok szimuláci-
ójára és optimalizációjára is kínálnak megoldásokat.

A Varinex alapítói számára a 
gépészeti vonal mellett a már 
1991-től, vagyis a kezdetektől 
fontos területnek számított az 
üzleti és mérnöki térinformati-
ka, valamint a digitális térkép-
készítés. A gépészeti szoftverek-
hez hasonlóan itt is komplex, 
igényre szabott megoldásokkal 
szolgálják a felhasználókat. 

Kézzelfogható 3D
A 90-es évek elején nekünk 
a piacon való érvényesülést 
kellett megtanulnunk, a szoft-
verfelhasználó konstruktőrök-
nek pedig a 2D-s, majd 3D-s 
szoftvermegoldások használa-
tát, de legfőképpen azt kellett 
megérteniük a vállalatoknak 
és vállalkozásoknak, hogy sa-
ját üzletük, tevékenységük 
számára hol és miben hoz ked-
vező változásokat, mindez ho-

kezelési és digitális térképkészítési megoldásokra szakosodott. 
Az e területeken vezetőnek számító szoftvermegoldásokhoz, 
illetve azokra alapozva saját szoftverfejlesztésekbe is bele-
kezdtek, továbbá rendszerintegrációval komplett, intelligens 
megoldásokat alakítanak ki ügyfeleik számára. Ez a tevékeny-
ség jelenleg is meghatározó üzletága a cégnek, amely ma már 
nem a Landinfo nevet viseli. 

Új név, régi ambíciók 
A tulajdonosok 2001-ben a két vállalkozást egyesítették, így 
jött létre a Varinex Zrt. A cég ma családias hangulatú, saját 
tulajdonban lévő zuglói irodaházában működik. A családias 
hangulat pedig nem csak az épületet jellemzi. Létszámunk 
közel harminc fő, a középvezetők, vagyis a különböző divízi-
ókért felelős kollégáink is mintegy másfél évtizede dolgoznak 
velünk, és számos olyan szakember erősíti a csapatot, akinek ez 
első, egyben jelenlegi munkahelye is. Mindez pénzben nehezen 
kifejezhető érték, de érték, méghozzá olyan, amelyre büszkék 
vagyunk – mondja egybehangzóan a két tulajdonos. A kis- és 
középvállalkozások pedig éppen ebből, a humán tőkéből, a 
tudásból, a gyors reakcióképességből kovácsolhatnak sikert.  
A több lábon állás mellett a Varinex is ennek köszönheti eredmé-
nyeit, és annak, hogy a tulajdonosok a megfelelő időben nem 
riadtak vissza a kockázatvállalástól. Falk György szerint – bár 
már nem kutatóként dolgoznak – az innovációra, az új és jobb 
megoldásokra való törekvést nem lehet kinőni, így ez végig-
kísérte a saját vállalkozások eddigi két évtizedét is. Az időben 
meghozott, nemegyszer kockázatos döntések segítették őket 
ahhoz, hogy újabb és újabb területeken válhassanak a hazai 
ipar és mérnöki szakma számára megbízható partnerré. 

Teherautónyi CAD szoftver 
A Varinex, pontosabban elődcége, a Fabicad az Autodesk 
AutoCAD (2D-s) szoftverének értékesítésével indult. Ez a 
szoftver már 1986 óta ismert és alkalmazott volt Magyar-
országon, a 90-es évek elejére pedig már három vállalkozás 
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Orvostanhallgatók oktatását segítő modell készítése
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költséggel jár. A gondok akkor kezdődnek, amikor a megrende-
lő közli: az elkészült prototípus nem felel meg az elképzelések-
nek. Mindez időveszteséget és komoly pluszköltségeket jelent, 
és vitára ad alkalmat: ki fizeti meg mindezt? A 3D-s nyomta-
tásos gyors prototípusgyártással mindez elkerülhető: gyorsan és 
viszonylag alacsony költséggel előállítható a fizikai prototípus, 
amelyet a megrendelő jóváhagyhat vagy módosíttathat, ráadásul 
a gyártó fél is javaslatokat tehet a gyártási folyamat optimalizá-
lására, költségmegtakarításokra. Nem véletlen, hogy olyan válla-
latok, mint az autóipari beszállító Valeo veszprémi üzeme vagy 
a miskolci Bosch gyár részére (a nálunk szerzett kedvező tapasz-
talatokra építve) gyors prototípusgyártó berendezést értékesítet-
tünk, a 3D-nyomtatást szolgáltatásként igénybe vevő ügyfeleink 
száma pedig folyamatosan bővül – jegyezte meg Falk György. 

Hozzáértéssel
Nem tartjuk magunkat kereskedőnek. A kezdetektől arra 
összpontosítottunk, hogy olyan megoldásokat értékesítsünk, 
illetve fejlesszünk, amelyekhez egyrészt értünk, másrészt 
biztosak vagyunk abban, hogy a kínált eszközök ténylege-
sen értéket jelentenek és termelnek a felhasználók számára. 
A hazai mérnökszakma és az ipar honorálta ezt a megközelí-
tést, ezért a néha cseppet sem kockázatos befektetéseinkkel, 
útkereséseinkkel sem tévesztettünk célt. Továbbra is bízunk 
műszaki „ízlésünkben”, ezért nem titkolt szándékunk, hogy a 
gyors prototípusgyártás területén újabb haladó megoldásokat 
mutassunk be a hazai felhasználóknak. Olyan lehetőségeket, 
amelyeket kihasználva a nemzetközi beszállítói versenyben 
komoly előnyöket is elérhetnek olyan területeken, mint a jár-
műipar, a gépgyártás, a fém és műanyag alkatrészek gyártás és 
megmunkálása vagy éppen az orvostechnika – jelezte Voloncs 
György. A Varinex alapítói ugyanakkor a gépészeti tervező-
szoftverek, szimulációs szoftvermegoldások és a térinformati-
kai rendszerek jövője kapcsán is bizakodók. A gépészeti terü-
leten még számos olyan ágazat vagy alágazat van, amelyben a 
CAD rendszerek hódítani fognak, és a szimulációs szoftverek-
nél is jelentős felfutásra számítunk. Ezek a szoftverek folya-
matosan fejlődnek, és egyre inkább közel állunk ahhoz, hogy 
amúgy rendkívül bonyolult és időigényes vizsgálatok egyetlen 
gombnyomással elvégezhetők legyenek. A felhasználói igény 
erősödése a szoftverek fejlettségével párhuzamosan növekszik 
majd, már csak azért is, mert az egyetemeken és főiskolákon, 
főként a BSC képzésben, a szimulációs módszerek alapos 
megismertetésére sajnos nem jut elegendő idő. Az egyszerű 
szoftveres megoldások erre jelenthetnek kényszerű gyógyírt. 
Az igény növekedésével pedig e szoftverek ára is csökkenhet 
majd – hívta fel a figyelmet Falk György. A Varinex alapítói a 
következő évekre, évtizedekre sem tervezik, hogy cégük átlépi 
jelenlegi méretét, vagy megháromszorozza jelenlegi forgalmát. 
Mint mondják, sokkal inkább azt tartják fontosnak, hogy 
minden általuk kiszolgált műszaki területet továbbra is nap-
rakész tudással közelítsék meg. A CAD-világ hazai úttörőinek 
egyike voltunk két évtizeddel ezelőtt, és piaci tevékenységünk-
kel, partnerkapcsolatainkon, többtucatnyi, diplomamunkáját 
nálunk író diák segítésével igyekeztünk e terület kultúráját, 
legjobb gyakorlatait meghonosítani a hazai iparban. Kétségte-
lenül jó érzéssel töltene el bennünket, ha mindennek eredmé-
nyét a jövőben is tapasztalnánk – fogalmazott Voloncs György.

Szabó Márton
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gyan hajt majd hasznot számukra. Közös tanulási időszak 
volt ez, amelynek egyik fontos hozadéka, hogy a legtöbb 
gépészeti területen, így például az autóiparban általánossá, 
sőt, elengedhetetlenné vált a CAD rendszerek alkalmazása. 
Mi időközben az Autodesk legeredményesebb hazai értéke-
sítő partnercége lettünk, de semmiképpen sem szerettünk 
volna elkényelmesedni megszerzett pozíciónkban. Keres-
tük az új utakat, és a 90-es évek végén rá is leltünk arra 
a területre, amely most a CAD „forradalmához” hasonló 
pályát futhat be. Ez pedig a gyors prototípusgyártás (RPT/
RT) - fogalmazott Falk György.
      A Varinex alapítói 1998-ban – saját ingatlanjaikra jelzálog-
hitelt bejegyeztetve – egy nagy értékű gyors prototípusgyártó 
berendezést (LOM - Laminated Object Manufacturing) szerez-
tek be és állítottak üzembe. - Voltak, akik vállalkozásunk végét 
jósolták e lépés miatt, köztük egy azóta már megszűnt pénzin-
tézet, amelytől finanszírozási ajánlatot kértünk. Mások azonban 
azzal biztattak minket, hogy hamarosan több hasonló berende-
zést kell majd beszereznünk. Az optimista jóslat teljesült: azóta 
több, eltérő típusú rétegépítéses technológiájú nyomtatót for-
galmazunk és üzemeltetünk. Többek között a gyors prototípus-
gyártó berendezések piacának talán legismertebb márkája, az 
Objet különféle típusait – jegyezték meg a Varinex vezetői. Falk 
György hozzátette: a gyors prototípusgyártás egy évtized alatt 
a cég legnyereségesebb üzletágává fejlődött. A sikernek alap-
vetően két oka van. Az egyik inkább emberi: a konstruktőrök 
alig várják a pillanatot, hogy a megálmodott és megszerkesztett 
munkájuk fizikai valósággá váljon, kezükbe vehessék azt – ezt 
az érzést pedig az egyre tökéletesedő 3D-s vizualizációk sem 

képesek helyettesíteni. Mindez persze még nem vezetett volna 
a technológia áttöréséhez, hiszen a gyártásban a döntéseket a 
racionalitásnak kell vezérelnie. A gyors prototípusgyártás egyre 
nagyobb népszerűségét pedig éppen a racionalitás adja. Jellem-
ző eset, hogy egy hazai megmunkáló vagy fröccsöntő üzemhez 
külföldről érkezik meg egy alkatrész, részegység 3D-modellje. 
A prototípus legyártásához gyakran több ezer euró értékű szer-
szám elkészítésére van szükség, és a gyártás folyamata is jelentős 

Motorblokk prototípusának nyomtatása

Mcad-maj.indd   10 2011.05.02.   10:57:51




