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2017. április 24-én ünnepelte megalakulásának 
25. évfordulóját a LEONHARD KURZ Hungá-
ria Kft. A nagyszabású eseményre meghívást 
kapott a KURZ megannyi magyarországi és ro-
mániai partnere, hiszen ahogyan Walter Kurz 
úr, a KURZ egyik tulajdonosa és elnöke beveze-
tő beszédében elmondta, a világszerte 25 leány-
vállalattal és mintegy 70 képviseleti irodával 
rendelkező cégcsoporton belül a magyarországi 
leányvállalat egyre fontosabb szerepet tölt be 
Európában, így tevékenysége 2012-től kezdő-
dően már nem csupán Magyarországra korláto-
zódik. Az elmúlt években a magyar képviselet 
kiemelkedő sikereket könyvelhetett el, és az el-
ért eredményeknek köszönhetően a KURZ bu-
dapesti központtal tervezi további terjeszkedé-
sét a dél-kelet-európai régióban – ebben jelentős 
szerepet szánnak Dósa Lászlónak, a cég jelenlegi 
ügyvezetőjének. Walter Kurz úr meleg szavakkal 
fogadta a megjelent partnereket, és hálás köszö-
netén túlmenően kifejezte a hetvenes évek óta 
el nem múló szerelmét Magyarország iránt, ami-
kor is először látogatott hazánkba.

LEONHARD KURZ Hungária Kft. 
HUSZONÖT ÉVE A VEVŐK SZOLGÁL ATÁBAN

Ezt követően Dósa László egy mindenre kiter-
jedő prezentáció keretében ejtett minket ámu-
latba, hogy mi mindennel foglalkozik a KURZ 
a nyomdaipartól kezdve a jelöléstechnikán, mű-
anyagipari és autóipari felületnemesítésen át, 
egészen a különféle biztonsági fóliák fejleszté-
séig, valamint prégelőgépek és nyomólemezek 
gyártásáig. Maradva a nyomdaiparnál, a tény is-
meretében, hogy az eseményen megjelent Wal-
ter Kurz nagypapája Konrad Kurz volt az, aki a vi-
lágon először használt vákumkamrát fémgőzölt 
fóliák előállításához, talán még nem volt meg-
lepő az, hogy a KURZ még ma is mintegy 200 
fő fejlesztőmérnökkel dolgozik a fóliák folyama-
tos fejlesztésén. Az viszont már minket is meg-
lepett, hogy hol tart ma a KURZ. Meghökkenve 
tapasztaltuk meg, hogyan ötvözi a KURZ a sza-
badalmaztatott TrustSeal® technológiát és a ha-
gyományos meleg- vagy hidegfóliát káprázatos 
3D effektek előállításához – lásd Spatial FX vagy 
Deep Lens a mellékelt kartonon. A német vál-
lalat azonban a digitális felületnemesítésben is 
úttörő szerepet vállal, hiszen ma már nem csak 
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az íves, hanem a teker-
cses nyomtatáshoz is tud-
nak teljes körű megoldással szolgál-
ni a KURZ által fejlesztett és épített vadonatúj 
DM-Liner UV Ink géppel, melynek köszönhető-
en a digitális nyomtatásban sem kell lemonda-
nunk a valódi fémes csillogásról. (Bővebb infor-
máció: www.digital-metal.net) Ezzel a témával a 
következő számaink egyikében foglalkozunk részle-
tesen. 

Sőt, a digitális világ térhódításával a KURZ so-
ha nem látott kombinációkat kínál a feltörekvő 
nemzedék számára is. Különféle mobilos alkal-
mazásokat, melyek funkcióit tekintve használ-
hatóak egy márka vagy brand népszerűsítésére, 
marketingkampányokra vagy egész egyszerűen 
a biztonsági funkciók növelésére, mint pl. track 
& trace vagy eredetiség igazolása. Azt talán még 
nem lehet kijelenteni, hogy a felületnemesítő fó-
liák eddig pusztán dekorációs céllal történő al-

kalmazásának kora 
lejárt, de egyre nagyobb 
igény van arra, hogy a dekorációs 
felületek valamiféle funkcióval is bírjanak. 
Ezt figyelembe véve hozta létre a vállalat a Trust-
Concept® megoldást, ami ötvözi a dekoráció, 
márkavédelem és márkakommunikáció elemeit. 
(Bővebb információ: www.trustconcept.com)

Az est hátralévő részében feledhetetlen látvány-
ban, kulináris és zenei élményben volt részünk a 
KURZ Hungária jóvoltából, amint Budapest ne-
vezetességeiben gyönyörködtünk a Duna vizén 
ringatózva. 


