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ig állásban maradt, onnan segített a családi vál-
lalkozásoknak, szép lassan lett cége a feleségének 
(adótanácsadás-könyvelés) és az édesanyjának is 
(külkereskedelem). Ő közben karriert épített, dol-
gozott a pénzügyminisztériumban, volt gazdasági 
igazgató a Hungarovinnél (ma Törley Pincészet), 
ahonnan viszont egy sikertelen menedzsmentpri-
vatizációs kísérlet miatt távoznia kellett. „Akiknek 
akkor, velem együtt el kellett jönniük, mind sike-
res vállalkozásuk van.” Péter saját cégben, adóta-
nácsadással foglalkozott utána. Addig a bizonyos, 
92-es kézfogásig Badacsonyörsön.

180 millió forint plusz áfa, ennyi volt az ára 
az akkor a csőd szélén álló gazdaságnak. 400 ezer 
palack bort adtak el évente, kevesen láttak bele 
többet, és még az ötletadó ágazati adókedvez-
mény sem volt érvényes rá. Péter is 50-50 száza-
lék esélyt adott rá, hogy belebuknak, vagy a legna-
gyobb pincészetek közé kerülnek. Kiszállt minden 
cégből, pénzzé tett, amit lehet, és nyolcvanmillió 
forint készpénzzel beszállt az üzletbe, a maradék 

Varga Péter 1992-ben egy borász isme-
rősével állt az öt és fél hektáros Bada-
csonyi Állami Gazdaság vendégma-
rasztaló pontján, és eldöntötte, vesz 

egy borászatot. Előtte igazán jól eltalált kilátás tá-
rult a Balatonra, mögötte a gyönyörű dűlő, ahol 
a boldog olaszrizlingek teremnek. A 35 éves szőlő 
az egyik legjobb klón, a lejtő 15 százalékos dő-
lésszöge több, mint ideális, jó helyen éri a nap, 
de alulról is megkapja a tó vizén visszatükröző-
dő fényt. 

Pedig Varga Péternek akkor néhány éve már 
nem volt köze a borászathoz, adótanácsadással 
foglalkozott, és egy aktuális ágazati adókedvez-
mény miatt üdítő- és ásványvízgyártó vállalkozást 
keresett. Van ott ásványvízkút, nyugtatták meg, 
ahol pedig bort készítenek, biztos tudnak üdítőt 
is. Szőlő, szőlő.

Huszonöt évvel később állunk apával és fiá-
val ugyanazon a ponton. Sopánkodunk egy ki-
csit, hogy autóval jöttem. Majd a beszélgetés ele-
jén kóstolunk, soká lesz, mire újra vezetnem kell. 
És valóban. Varga Péter tud beszélni. Az a típus, 
aki „messzebbről indul” a válaszoknál.

ELAVULT PINCÉSZET, DŰLŐ NÉLKÜL
A fiatal kutató-közgazdász Péter még jogosítványt 
sem szerzett, mert hamar átlátta, hogy a szakmá-
val, amit választott, nem jár autó. Első gyereke 
születésénél viszont megértette, hogy a fizetéséből 
nem tudja eltartani a családját, ezért állása mellett 
vállalkozni kezdett. „1982. január elsejétől lehe-
tett saját vállalkozásokat bejegyezni, január 17-én 
megvolt az első cégünk.” Unokatestvére barlan-
gász volt, értett az alpintechnikához, amihez 
akkor kevesen, így magaskarbantartással kezdtek 
foglalkozni. Februárban befizették az első autóju-
kat, három hónappal később a másodikat. 

Péter inkább kitalált, megvalósított, de soká-

Boldog  
olaszrizlingek
Apa és egyik fia viszi tovább a Varga 
Pincészetet, miután az idősebb 
fiú kiszállt a vállalkozásból. Idén 
várhatóan 16 millió palack bort 
értékesítenek.
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Varga Máté és Péter
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Évente húszmillió mütyür
Kisiparosból nagyvállalkozó, esztergályosból vállalatigazgató. Kisvárosi történet nagyvilági 
tapasztalatokkal, négy évtizedes barátsággal, kapitalizmussal.

Mezőberény. Város Békés me-
gyében, a Békési járásban, la-
kossága tízezer fő. Az egykor 
egyenlő arányban tótok, svá-
bok, magyarok és zsidók lakta, 

virágzó mezőváros – tanúskodik erről a telepü-
lés méreteihez képest, a kiegyezéskori eufóriában 
a szomszéd városok überelésére tervezett, nagy-
városba való neoklasszicista városháza. A léte-
ző szocialista politika vonzáskörzetté nyilvánította, 
így kapott rendesen a belváros panelt és a parasztpol-
gár civilizáció ipart. A központ ma rendezett, par-
kos, a betonblokkok mértéktartóan simulnak bele 
az egykori többnemzetiségű elit épített örökségébe. 
Az ideologikus világmegváltás víziójával kiépült, 

ÜZLET
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jelentős könnyű- és feldolgozóipari kapacitás 
sem ment teljesen a levesbe, ennek köszönhető, 
hogy két fiatal helyi esztergályos munkatárs lett 
első és egyetlen állami munkahelyén, 1973-ban 
a Mezőgép Vállalatnál.

A temperamentumos, erős termetű („egyszer 
hat csorbalevest ettem meg egymás után”) Vla-
dár Pál (63) és a halk szavú, mérnöktudós be-
nyomását keltő („megtervezni egy szerszámot, 
azt imádom”) Machó János (59) a tulajdono-
sai a város egyik legnagyobb foglalkoztatójának, 
a békési út menti, a funkcionalitás szürkéjét ext-
ravagáns pirossal oldó, ultramodern iparcsar-
noknak, a Fábafém Kft.-nek. Az üzem kívülről 
nézve lehetne egy svájci kantonban is, beltartal-

Machó Ildikó, Molnár 
Sándor, Vladár Pál, 
Machó Jánosné, 
Machó János
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Szentgotthárd központjától másfél perc 
autózásra pici tábla mutatja a letérést 
az Emerik-Fa Kft. telepére. Odabenn 
nagy a sürgés-forgás, a szokásos aprí-
tás-fűrészelés mellett épp egy kamiont 

pakolnak. Pár perc alatt sikerül beazonosítani 
a cikk főszereplőit. Anyuka egy békával cikázik 
(hivatalosan tán hidraulikus kézi raklapemelő, 
de az biztos, hogy amikor 30 éve a debreceni épí-
tőtáborban marhultunk vele, a helyiek hidrónak 
becézték), összegyűjti, a targonca elé hordja a be-
pakolandó cuccot. Apuka a targoncás, ő emeli 
a különféle faformátumokkal teli raklapokat 
a kamionba a platón rendezkedő fiúgyermek se-
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Vett Sopronban egy gattert
Merkli Imre és felesége családi házuk mellé építettek egy több százmilliós árbevételű 
faipari céget is Szentgotthárdon. A vállalkozásnak újabb lendületet adott a gyerekek 
csatlakozása, Brigitta menő külföldi állást adott fel a családi cég kedvéért.

gítségével, miközben a lány papírokkal szaladgál 
és adminisztrál. Munkában a Merkli család.

Mintegy negyed óra alatt sikerül csak 
mindenkinek bemutatkozni, és bőven van idő 
körülnézni is. Pár szó alapján nyilvánvaló, hogy 
beszélgetni majd akkor tudunk, amikor a kamion 
készen áll. Az árunak mennie kell, és a család 
pakolja. A munka szent, a fizikai részét is végzik 
a tulajdonos-családtagok, ha kell, reggeltől estig. 

Marcell alig múlt 18 éves, C kategóriás 
jogsiját még csak most várja, de olyan magabiz-
tosan állítja be a fotózáshoz a kamiont, mintha 
most kapta volna meg az „egymillió kilométer 
balesetmentesen” plakettet. Persze ez is csak 

A Merkli család: 
Brigi, Mária, Marcell 
és Imre

A ROVATOT A TÁMOGATJA
PRIVATE BANKERS

ÍRTA: ÁCS GÁBOR
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százmilliót két és fél év alatt fizette ki a megálla-
podás szerint. 

„Egy nyugati mércével mérve elavult pincé-
szetet vettem, szőlőbirtok nélkül, azt nem is adták 
volna, de pénzünk sem volt rá.” A Hungarovinnél 
szerzett tudása miatt viszont jól tudta, mit iszik 
a magyar: félédeset. Ő azt határozta el, olyan bort 
készít, amit megvesznek, csak jobb minőségben. 
Az első évükben 800 ezer palack bort adtak el, ta-
valy 14,6 millió palackot, idén várhatóan 16 mil-
liót.

A JÓ EMBERT NEM BÁNTJÁK
Az óriási gépek és tartályok között sétálva hesse-
getjük el a darazsakat. Hány csípés egy nap? „A 
jó embert nem bántják, most olvastam Jókainál.” 

A kevésbé jókat felirat figyelmezteti: „Rovarelle-
nes szerek az irodában átvehetők.” Az Ü8-as tar-
tályt keressük, abban van a legtisztább must a teg-
napi szőlőből, járkálunk, mint az IKEA-raktárban, 
1000 hektoliteres tartályok között. „Poharat, hogy 
csengjen, nőt, hogy nevessen, alulról kell fogni” – 
figyelmeztet Péter, megcsillantva stílusát, amikor 
megfogom a poharat az Ü8-asnál.

Kisebbik fiával, Mátéval járjuk körül a birto-
kot, a nagyobbik fiú tíz év után, egy éve vált ki 
a családi cégből. A vitáról nem akarnak beszél-
ni, csak annyit mondanak, nem az üzleten vesz-
tek össze, apa és két fia mindig is jól tudott együtt 
dolgozni, de a magánéleti viszály miatt ma már 
egyik fronton sem beszélnek.

Bálint, az elsőszülött a kereskedelmet és a mar-
ketinget vitte testvérével. Apja kérésére a csalá-
di cég előtt volt „rendes állása” is, de öccsét már 
ő vette fel, amint lehetett, korábbi munkahely nél-
kül. Most, az egyik fiú kiválásával még keresik 
a legjobb felállást. Máté feladta budapesti lakhe-
lyét, a negyven percre lévő Balatonfüredre köl-
tözött, lépésenként tanul bele mindenbe a pin-
cészetben. Péter és felesége kétlaki életet élnek, 
a budafoki családi ház örök bázis, de a pincészet 
feletti balatoni ház a második otthon, „28 méter 
ablakkal a tóra”.

Közgazdászok, nem borászok – ez az egyik jel-
lemző vélemény a Varga családról a borszakmá-
ban. Van ebben igazság és irigység is – a Varga 
Pincészet az elmúlt öt évben 3 és 4,5 milliárd kö-
zötti árbevételt produkált –, és van benne eltartott 
kisujjas sznobizmus is. A Varga Pincészet döntő-
en vásárolt szőlőből, fele-fele arányban száraz és 
édes, közepes árú borokat gyárt, hatalmas meny-
nyiségben. Nem az ilyen borokkal lehet borverse-
nyeket nyerni. Mondjuk, erre épp most cáfolt rá 
az egyik boruk. A 600-700 forintos, 2016-os Irsai 
Olivér technológiai bor (ez annyit tesz, inkább 
a készítés technológiáján van a hangsúly, nem az 
alapanyagon) a bordeaux-i Challenge du Vin bor-
versenyen aranyérmes lett kategóriájában. Emel-
lett még két aranyérmet hoztak el. „Nem csiná-
lunk versenyborokat, csak olyat, amiben üzlet is 
van – vallja Péter. – Ha ezt számon kérik rajtunk, 
az olyan, mintha azt firtatnák a kritikusok, miért 
nem jár mindenki operába.”

Máté fia bólogat: „Sokszor egy aranyér-
mes borból nem tudok venni, mert azt mond-
ja a borász, nyolcvan palackja van összesen. A mi 
Aranymetszés-boraink bent vannak mindenhol, 
Tescóban, Auchanban.”

Varga Péter nem titkolja, hogy olyan bort 
gyárt, amit megvesznek az emberek, de legalább 
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Megjegyzés: Vargáéknak három 

pincéjük van, Badacsonyörs 
mellett Feldebrőn és Olaszliszkán, 

két jogi egységben.

Hány csípés egy nap? 
 „A jó embert nem bántják, 
most olvastam Jókainál.”
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ig állásban maradt, onnan segített a családi vál-
lalkozásoknak, szép lassan lett cége a feleségének 
(adótanácsadás-könyvelés) és az édesanyjának is 
(külkereskedelem). Ő közben karriert épített, dol-
gozott a pénzügyminisztériumban, volt gazdasági 
igazgató a Hungarovinnél (ma Törley Pincészet), 
ahonnan viszont egy sikertelen menedzsmentpri-
vatizációs kísérlet miatt távoznia kellett. „Akiknek 
akkor, velem együtt el kellett jönniük, mind sike-
res vállalkozásuk van.” Péter saját cégben, adóta-
nácsadással foglalkozott utána. Addig a bizonyos, 
92-es kézfogásig Badacsonyörsön.

180 millió forint plusz áfa, ennyi volt az ára 
az akkor a csőd szélén álló gazdaságnak. 400 ezer 
palack bort adtak el évente, kevesen láttak bele 
többet, és még az ötletadó ágazati adókedvez-
mény sem volt érvényes rá. Péter is 50-50 száza-
lék esélyt adott rá, hogy belebuknak, vagy a legna-
gyobb pincészetek közé kerülnek. Kiszállt minden 
cégből, pénzzé tett, amit lehet, és nyolcvanmillió 
forint készpénzzel beszállt az üzletbe, a maradék 

Varga Péter 1992-ben egy borász isme-
rősével állt az öt és fél hektáros Bada-
csonyi Állami Gazdaság vendégma-
rasztaló pontján, és eldöntötte, vesz 

egy borászatot. Előtte igazán jól eltalált kilátás tá-
rult a Balatonra, mögötte a gyönyörű dűlő, ahol 
a boldog olaszrizlingek teremnek. A 35 éves szőlő 
az egyik legjobb klón, a lejtő 15 százalékos dő-
lésszöge több, mint ideális, jó helyen éri a nap, 
de alulról is megkapja a tó vizén visszatükröző-
dő fényt. 

Pedig Varga Péternek akkor néhány éve már 
nem volt köze a borászathoz, adótanácsadással 
foglalkozott, és egy aktuális ágazati adókedvez-
mény miatt üdítő- és ásványvízgyártó vállalkozást 
keresett. Van ott ásványvízkút, nyugtatták meg, 
ahol pedig bort készítenek, biztos tudnak üdítőt 
is. Szőlő, szőlő.

Huszonöt évvel később állunk apával és fiá-
val ugyanazon a ponton. Sopánkodunk egy ki-
csit, hogy autóval jöttem. Majd a beszélgetés ele-
jén kóstolunk, soká lesz, mire újra vezetnem kell. 
És valóban. Varga Péter tud beszélni. Az a típus, 
aki „messzebbről indul” a válaszoknál.

ELAVULT PINCÉSZET, DŰLŐ NÉLKÜL
A fiatal kutató-közgazdász Péter még jogosítványt 
sem szerzett, mert hamar átlátta, hogy a szakmá-
val, amit választott, nem jár autó. Első gyereke 
születésénél viszont megértette, hogy a fizetéséből 
nem tudja eltartani a családját, ezért állása mellett 
vállalkozni kezdett. „1982. január elsejétől lehe-
tett saját vállalkozásokat bejegyezni, január 17-én 
megvolt az első cégünk.” Unokatestvére barlan-
gász volt, értett az alpintechnikához, amihez 
akkor kevesen, így magaskarbantartással kezdtek 
foglalkozni. Februárban befizették az első autóju-
kat, három hónappal később a másodikat. 

Péter inkább kitalált, megvalósított, de soká-

Boldog  
olaszrizlingek
Apa és egyik fia viszi tovább a Varga 
Pincészetet, miután az idősebb 
fiú kiszállt a vállalkozásból. Idén 
várhatóan 16 millió palack bort 
értékesítenek.
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Évente húszmillió mütyür
Kisiparosból nagyvállalkozó, esztergályosból vállalatigazgató. Kisvárosi történet nagyvilági 
tapasztalatokkal, négy évtizedes barátsággal, kapitalizmussal.

Mezőberény. Város Békés me-
gyében, a Békési járásban, la-
kossága tízezer fő. Az egykor 
egyenlő arányban tótok, svá-
bok, magyarok és zsidók lakta, 

virágzó mezőváros – tanúskodik erről a telepü-
lés méreteihez képest, a kiegyezéskori eufóriában 
a szomszéd városok überelésére tervezett, nagy-
városba való neoklasszicista városháza. A léte-
ző szocialista politika vonzáskörzetté nyilvánította, 
így kapott rendesen a belváros panelt és a parasztpol-
gár civilizáció ipart. A központ ma rendezett, par-
kos, a betonblokkok mértéktartóan simulnak bele 
az egykori többnemzetiségű elit épített örökségébe. 
Az ideologikus világmegváltás víziójával kiépült, 

ÜZLET
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jelentős könnyű- és feldolgozóipari kapacitás 
sem ment teljesen a levesbe, ennek köszönhető, 
hogy két fiatal helyi esztergályos munkatárs lett 
első és egyetlen állami munkahelyén, 1973-ban 
a Mezőgép Vállalatnál.

A temperamentumos, erős termetű („egyszer 
hat csorbalevest ettem meg egymás után”) Vla-
dár Pál (63) és a halk szavú, mérnöktudós be-
nyomását keltő („megtervezni egy szerszámot, 
azt imádom”) Machó János (59) a tulajdono-
sai a város egyik legnagyobb foglalkoztatójának, 
a békési út menti, a funkcionalitás szürkéjét ext-
ravagáns pirossal oldó, ultramodern iparcsar-
noknak, a Fábafém Kft.-nek. Az üzem kívülről 
nézve lehetne egy svájci kantonban is, beltartal-

Machó Ildikó, Molnár 
Sándor, Vladár Pál, 
Machó Jánosné, 
Machó János
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Szentgotthárd központjától másfél perc 
autózásra pici tábla mutatja a letérést 
az Emerik-Fa Kft. telepére. Odabenn 
nagy a sürgés-forgás, a szokásos aprí-
tás-fűrészelés mellett épp egy kamiont 

pakolnak. Pár perc alatt sikerül beazonosítani 
a cikk főszereplőit. Anyuka egy békával cikázik 
(hivatalosan tán hidraulikus kézi raklapemelő, 
de az biztos, hogy amikor 30 éve a debreceni épí-
tőtáborban marhultunk vele, a helyiek hidrónak 
becézték), összegyűjti, a targonca elé hordja a be-
pakolandó cuccot. Apuka a targoncás, ő emeli 
a különféle faformátumokkal teli raklapokat 
a kamionba a platón rendezkedő fiúgyermek se-
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Vett Sopronban egy gattert
Merkli Imre és felesége családi házuk mellé építettek egy több százmilliós árbevételű 
faipari céget is Szentgotthárdon. A vállalkozásnak újabb lendületet adott a gyerekek 
csatlakozása, Brigitta menő külföldi állást adott fel a családi cég kedvéért.

gítségével, miközben a lány papírokkal szaladgál 
és adminisztrál. Munkában a Merkli család.

Mintegy negyed óra alatt sikerül csak 
mindenkinek bemutatkozni, és bőven van idő 
körülnézni is. Pár szó alapján nyilvánvaló, hogy 
beszélgetni majd akkor tudunk, amikor a kamion 
készen áll. Az árunak mennie kell, és a család 
pakolja. A munka szent, a fizikai részét is végzik 
a tulajdonos-családtagok, ha kell, reggeltől estig. 

Marcell alig múlt 18 éves, C kategóriás 
jogsiját még csak most várja, de olyan magabiz-
tosan állítja be a fotózáshoz a kamiont, mintha 
most kapta volna meg az „egymillió kilométer 
balesetmentesen” plakettet. Persze ez is csak 

A Merkli család: 
Brigi, Mária, Marcell 
és Imre

A ROVATOT A TÁMOGATJA
PRIVATE BANKERS

ÍRTA: ÁCS GÁBOR
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százmilliót két és fél év alatt fizette ki a megálla-
podás szerint. 

„Egy nyugati mércével mérve elavult pincé-
szetet vettem, szőlőbirtok nélkül, azt nem is adták 
volna, de pénzünk sem volt rá.” A Hungarovinnél 
szerzett tudása miatt viszont jól tudta, mit iszik 
a magyar: félédeset. Ő azt határozta el, olyan bort 
készít, amit megvesznek, csak jobb minőségben. 
Az első évükben 800 ezer palack bort adtak el, ta-
valy 14,6 millió palackot, idén várhatóan 16 mil-
liót.

A JÓ EMBERT NEM BÁNTJÁK
Az óriási gépek és tartályok között sétálva hesse-
getjük el a darazsakat. Hány csípés egy nap? „A 
jó embert nem bántják, most olvastam Jókainál.” 

A kevésbé jókat felirat figyelmezteti: „Rovarelle-
nes szerek az irodában átvehetők.” Az Ü8-as tar-
tályt keressük, abban van a legtisztább must a teg-
napi szőlőből, járkálunk, mint az IKEA-raktárban, 
1000 hektoliteres tartályok között. „Poharat, hogy 
csengjen, nőt, hogy nevessen, alulról kell fogni” – 
figyelmeztet Péter, megcsillantva stílusát, amikor 
megfogom a poharat az Ü8-asnál.

Kisebbik fiával, Mátéval járjuk körül a birto-
kot, a nagyobbik fiú tíz év után, egy éve vált ki 
a családi cégből. A vitáról nem akarnak beszél-
ni, csak annyit mondanak, nem az üzleten vesz-
tek össze, apa és két fia mindig is jól tudott együtt 
dolgozni, de a magánéleti viszály miatt ma már 
egyik fronton sem beszélnek.

Bálint, az elsőszülött a kereskedelmet és a mar-
ketinget vitte testvérével. Apja kérésére a csalá-
di cég előtt volt „rendes állása” is, de öccsét már 
ő vette fel, amint lehetett, korábbi munkahely nél-
kül. Most, az egyik fiú kiválásával még keresik 
a legjobb felállást. Máté feladta budapesti lakhe-
lyét, a negyven percre lévő Balatonfüredre köl-
tözött, lépésenként tanul bele mindenbe a pin-
cészetben. Péter és felesége kétlaki életet élnek, 
a budafoki családi ház örök bázis, de a pincészet 
feletti balatoni ház a második otthon, „28 méter 
ablakkal a tóra”.

Közgazdászok, nem borászok – ez az egyik jel-
lemző vélemény a Varga családról a borszakmá-
ban. Van ebben igazság és irigység is – a Varga 
Pincészet az elmúlt öt évben 3 és 4,5 milliárd kö-
zötti árbevételt produkált –, és van benne eltartott 
kisujjas sznobizmus is. A Varga Pincészet döntő-
en vásárolt szőlőből, fele-fele arányban száraz és 
édes, közepes árú borokat gyárt, hatalmas meny-
nyiségben. Nem az ilyen borokkal lehet borverse-
nyeket nyerni. Mondjuk, erre épp most cáfolt rá 
az egyik boruk. A 600-700 forintos, 2016-os Irsai 
Olivér technológiai bor (ez annyit tesz, inkább 
a készítés technológiáján van a hangsúly, nem az 
alapanyagon) a bordeaux-i Challenge du Vin bor-
versenyen aranyérmes lett kategóriájában. Emel-
lett még két aranyérmet hoztak el. „Nem csiná-
lunk versenyborokat, csak olyat, amiben üzlet is 
van – vallja Péter. – Ha ezt számon kérik rajtunk, 
az olyan, mintha azt firtatnák a kritikusok, miért 
nem jár mindenki operába.”

Máté fia bólogat: „Sokszor egy aranyér-
mes borból nem tudok venni, mert azt mond-
ja a borász, nyolcvan palackja van összesen. A mi 
Aranymetszés-boraink bent vannak mindenhol, 
Tescóban, Auchanban.”

Varga Péter nem titkolja, hogy olyan bort 
gyárt, amit megvesznek az emberek, de legalább 

VARGA 
PINCÉSZET 

KFT.

FELDEBRŐI 
VARGA 

PINCÉSZET 
KFT.

AZ ALAPÍTÁS ÉVE:

1996
TULAJDONOSOK: 

Varga Péter, 
Varga Máté, 

Varga Katalin
ALKALMAZOTTAK 

SZÁMA: 

186 fő
ÁRBEVÉTEL  

(MILLIÁRD FORINT):
2014

4,4
2015

4,6
2016

4,7
ADÓZOTT EREDMÉNY 

(MILLIÓ FORINT):
2014

353
2015

291
2016

145

AZ ALAPÍTÁS ÉVE:

2014
TULAJDONOSOK: 

Varga Péter, 
Varga Máté, 

Varga Katalin
ALKALMAZOTTAK 

SZÁMA: 

15 fő
ÁRBEVÉTEL  

(MILLIÓ FORINT):
2014

235
2015

889
2016

327
ADÓZOTT EREDMÉNY 

(MILLIÓ FORINT):
2014

32
2015

90
2016

16
Megjegyzés: Vargáéknak három 

pincéjük van, Badacsonyörs 
mellett Feldebrőn és Olaszliszkán, 

két jogi egységben.

Hány csípés egy nap? 
 „A jó embert nem bántják, 
most olvastam Jókainál.”

064-067_üzlet_varga_0828_01.indd   43 01/09/17   17:43



ÜZLET

olyan fontos neki, hogy borászkörökben is elis-
mert legyen a pincészete. Feldolgozóból szépen 
lassan szőlőtermelő lett. Hét év után elkezdett 
szőlőket is vásárolni, addig csak felvásárolt. Ma 
200 hektár szőlője van, 125 Badacsony környé-
kén, 55 az egri borvidéken, húsz Balatonaligán. 
Elkezdtek prémium borokat is készíteni, ezekért 
tartja a szőlőket. „A szőlőtermelő és a borász ér-
dekeit nem mindig könnyű összehangolni” – utal 
arra, miért lényeges, hogy az Aranymetszés-soro-
zat saját szőlőből készül. 

„Magyarországon hatvanezer hektár szőlőter-

mő terület van, ebből háromezer hektáron lehet 
csúcsszőlőt termeszteni, tehát 57 ezer hektáron 
nem. A Varga Pincészeten belül most már műkö-
dik egy prémium pincészet is, 300 ezer palackkal 
évente. Más borászatok erre külön márkát hoznak 
létre, eljátsszák, hogy egy másik pincészetet indí-
tanak. Mi nem szégyelljük az imázsunkat. Nem 
hinném, hogy nem vennének Audit egy gyárból, 
amelyik Skodát is gyárt.” 

A családfő nem érti azt a mondást sem, hogy 
nincs minőségi bor ezer forint alatt. „Egy liter bor 
nagyjából egy kiló szőlőből lesz. Én 50–70 forint-
ból állítok elő egy kiló szőlőt. Miért ne tudnék ezer 
forint alatt kihozni egy üveg bort?” És az a plety-
ka, hogy Olaszországból hozzák a bort, és azt töltik 
üvegekbe? „Ez nem igaz. Nem könnyű a nevünk-
kel, igen sok a Varga, nem csak Magyarországon. 
Van például egy azonos nevű szlovák szállítmányo-
zó cég.”

Olyan mennyiséget állítanak elő, amit felfog-
ni is képtelenség, egész évben palackoznak, mini-
mum háromszor nagyobbak konkurenseiknél, de 
nyilvános statisztika erről nem létezik. Az inter-
jú előtti napon érkezett, idei első szőlő már a tar-
tályokban volt, és rá két hétre már palackokban tá-
vozik az üzemből (két kamionnál kevesebb nem 
indul egy nap). „A papírmunka nincs meg ennyi 
idő alatt, ezért a szüretelés után húsz nappal tud-
nak csak indulni.” 

Meg tudná-e változtatni a trendet egy ekkora 
piaci szereplőt? Varga Péter nem hisz benne, hogy 
a magyarok hirtelen mind száraz fehéret innának, 

Magyarországon hatvanezer 
hektár szőlőtermő terület 
van, ebből háromezer 
hektáron lehet csúcsszőlőt 
termeszteni, tehát 57 ezer 
hektáron nem.
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Aranymetszés Badacsonyi Olaszrizling 2015

A két bor között 
a legnagyobb 
különbség az 
alapanyag. 
Az Irsai Olivér 
átlagos minőségű 
szőlő, teljesen 
éretten szüretelik. 
Az olaszrizling 
kiemelkedő 
minőségű, 
terméskorlátozott 
szőlő, és két héttel 
a teljes érés után 
szüretelik, így 
a szőlőszemek 
elkezdenek 
töppedni, és néhány 
szem aszúsodni. 

Az Irsai Olivért 
nem érlelik, pont 
a frissessége az 
értéke. Amint kész 
a bor, palackozzák 
és forgalmazzák. 
Az olaszrizlinget 
palackozás előtt 
még nemesacél 
tartályokban érlelik, 
és a legszebb 
állapotában 
palackozzák, utána 
ismét érlelik, de már 
palackban. 

KÉT VARGA-BOR ÚTJA A PALACKIG

ha csak az gördülne ki tőlük. Kritikusai szerint vi-
szont az ő találmánya a száraz bor = sznobizmus 
kifejezés.

A Varga Pincészetet van, hogy azok is elisme-
rik, akik más típusú borokat isznak inkább. A ka-
tegóriát, amit vállaltan gyártanak, jó minőségben 
és meglepően jó áron adják. „A fogyasztók több-
sége egy terméktől egyfajta biztonságot várw, amin 
nem kell sokat gondolkodni. Szeretik a jól beazo-
nosítható, megszokott stílusjegyeket. Ha megkap-
ják, elégedettek. Szerencsésebb kielégíteni az igé-
nyeiket, nem feltétlenül kell másról meggyőzni 
őket, mint amit szeretnek” – ezt vallja Kovács Antal 
sommelier, akinek saját borkereskedése is van, és 
ő felel a Lidl borkínálatáért is. Ő kifejezetten szereti 
az Aranymetszés-borokat, szerinte árban a minősé-
gük alá pozícionálják őket. F

Badacsonyi 
Borvidék;  

3 hektár saját  
szőlő

Szüret (2015. 
11. 07.) 3–4 hét, 

utána érlelés, majd 
palackozás, palackos 
érlelés, forgalmazás

Kézi szüretelés

1299 Forint

 
20 ezer palack/év

Vinagora, aranyérem 
és legjobb 
olaszrizling

Dél-Balaton; 
felvásárolt  

szőlő

Szüret (2016. 
08. 15.) 3–4 hét, 

utána palackozás, 
forgalmazás

Gépi  
szüretelés

599 Forint

200 ezer palack/év

Challenge du Vin, 
aranyérem

CSALÁDI VÁLLALKOZÁS
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2017-ben is kiosztják a Gutmann-díjat Kelet-Közép-Európa legjobb családi vállalatainak.  
A cél megmutatni a több generációs cégek erejét.

A Bank Gutmann – maga is 
többgenerációs családi 
vállalat – a barcelonai IESE 
és a Harvard Business 

School támogatásával 2015-ben útjára 
indította a „Gutmann-díj Kelet-Közép-
Európa legkiválóbb családi vállalatai 
számára” elnevezésű elismerését. 
A díj kétévente kerül kiosztásra; Ma-
gyarország, Csehország, Szlovákia, 
Bulgária, Lengyelország és Ukraj-
na családi vállalataira összpontosít. 
A Bank Gutmann szándéka megmu-
tatni, hogy milyen jelentőséggel bírnak 
a régió legjobb családi cégei a mun-
kahelyteremtés, stabil foglalkoztatás, 
helyi befektetések és jótékony célú 
kezdeményezések területén egyaránt. 
Ezen túlmenően a díj Kelet-Közép-Eu-
rópa családi vállalatainak legjobb gya-
korlatait követendő példaként állítja 
és rávilágít a legsikeresebb szereplők 
legfontosabb jellemzőire. (X)

Fókusz A csAládi vállAlAtokon:  
generációkbAn Az erő

KORÁBBI NYERTESEK

„Ez a díj megerősít bennünket abban 
a hitben, hogy olyan nyomot hagyjunk 
magunk után a következő generációnak, 
amely megalapozza az irányt és útmuta-
tást ad kitartásból, szorgalomból. Nem 
az a lényeg hogy mekkorák, hanem hogy 
milyenek vagyunk. A név kötelez!”
Jüllich Ádám, Jüllich Glas, a legjobb magyar 
családi vállalat díj 2015. évi nyertese

„Nagy élmény, hogy a Harvard profesz-
szora volt a zsűri elnöke és a díjátadó 
gála előadója…”
„Jó érzés, hogy régiós összehasonlítás-
ban sincs okunk szégyenkezni a családi 
vállalati szektorban…”
Boross Dávid, Oázis Kertészet, 
vállalatirányítás és utódlás kategóriák 
2015. évi régiós győztese

John A. Davis, a Harvard Business School családi 
vállalat intézetvezetője, és Jüllich Anikó (Jüllich Glas)

Boross Dávid (Oázis Kertészet)  
és Gordian F. Gudenus,  a Bank Gutmann AG partnere 

MiÉrt ÉrdeMes rÉszt venni?
 › ÚJ ISMERETEK tapasztalatcsere hasonló vállalkozókkal és nemzetközi tanácsadókkal
 › ÚJ ISMERŐSÖK a résztvevők kiváló régiós cégek tulajdonosai
 › BRANDÉPÍTÉS sajtónyilvánosság a régióban
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HONNAN?

MIKOR?

HOGYAN?

MENNYIÉRT?

MENNYIT?

DÍJAK

Varga Irsai Olivér 2016
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