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2018. február 15–16-án került 
megrendezésre Győrött a Hotel 
Famulus emeleti konferencia-
termében egyesületünk ez évi 
flexószimpóziuma. A több 
mint 140 résztvevő nemcsak 
földrajzi értelemben fedte le  

Bingó! Ez flexó!
GYŐR, FLEXÓSZIMPÓZIUM, 2018

Pesti Sándor

A PNYME legsikeresebb szakmai rendezvénye legalább 
egy évtizede a flexósok év eleji találkozója. Ennek számos 
oka van, de talán a legfontosabb, hogy nincs is olyan 
nyomtatott kommunikációs média – beleértve a csoma-
golásokat vagy 2016 ősze óta már a bélyeget is, mint 
információhordozókat –, amely előállítására ne lenne 
alkalmas. A közös nevező a technológia, míg az egyéni 
jegyeket az előállított termékek sokszínűsége adja hozzá.

a flexószakmát, de a képviselt 
technológiák tekintetében  
is reprezentálta az iparágat.  
A nemzetköziséget pedig  
rekordszámú, nyolc külföldi 
előadó szakember biztosí- 
totta. 

Ami egyik oldalról örvende-
tes – és jogosan lehetnek elége-
dettek a szervezők is –, a másik 
oldalról felveti azt a kérdést, 
hogy egy délután alatt egyálta-
lán befogadható-e ennyi friss 
ismeret, hisz összesen 13 tar-
talmas szakmai előadás  
hangzott el. 

Sporthasonlattal élve:  
a versenyben nemcsak az el-
lenfelet kell legyőzni, hanem 
az igen szigorú versenyszabá-
lyokat betartva kell helytállni. 
Részben a technológiáknak, 
részben a törvényi előírások-
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nak kell megfelelni, mert  
a „versenybírók” (lásd NÉBIH, 
NAV stb.) nem ismernek par-
dont. Idegen anyagok jelenlé-
tét itt is keményen büntetik. 

Ezért az előadások sora min-
denekelőtt a tájékozódást,  
a legfrissebb eredmények és  
a várható trendek megismeré-
sét, a tisztánlátást szolgálta. 

A szimpózium másnapját 
viszont most is „látnivaló” 
töltötte ki, de rendhagyó mó-
don most nem nyomdai be-
mutató, hanem a Széchényi 
Egyetem uniós forrásból  
a közelmúltban megújult,  
a legkorszerűbb eszközökkel 
felszerelt speciális csomagolás- 
és csomagolóanyag-vizsgáló 
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laboratóriumának megtekinté-
se. Nyugodtan elmondható,  
a laborlátogatás és az ott meg-
tekintett bemutatók minden-
kire rendkívüli hatással voltak! 
Amihez persze hozzájárult az 
is, hogy az egyszerű nyomattól 
a bonyolult kombinált csoma-
golásokig szinte mindenféle 
termék igénybevételeinek 
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modellezésére láthattunk  
alkalmazásokat, de olyan mű-
helytitkokba is betekintést 
nyerhettünk, hogy milyen 
vizsgálatok előzik meg, amire 
egy autó sok ezer alkatrészből 
összeállított műszerfalegysége 
zajtalan marad a vacak magyar 
utakon is. De a flexósok számá-
ra mégiscsak az a tanulság, 
hogy megvan a módszertan,  
a technikai háttér és szakmai 
tudás ahhoz, hogy a nyomdá-
ból kikerülő termékeknél is 
megelőzhetőek, illetve elkerül-
hetőek legyenek a reklamá-
ciók, ugyanakkor a felesleges, 
ezáltal pazarló túlbiztosítás is 
kiküszöbölhető legyen.

A FLEXÓSZIMPÓZIUM 
ELŐADÁSAI

 Alappapírok minőségének 
meghatározása termoanaliti-
kus vizsgálati módszer alkal-
mazásával. (A hullámkartonból 
készülő rekeszek vizsgálatához 
alkalmazott lehetőség.) Dr. Pán-
czél Zoltán PhD, egyetemi docens 
– Széchenyi István Egyetem*

Konica-bemutató

Lundberg-bemutató
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 Hajlékonyfalú csomagoló-
szerek a WorldStar 2018  
Csomagolási Világversenyen. 
Nagy Miklós főtitkár – CSAOSZ*
 A nyomtatást megelőző  
folyamatok és tartalmak ellen-
őrzése a csomagolóanyag- 
gyártásban. Askold Zimmerman 
– GlobalVision Inc.  Ratkovics 
Péter – partners Kft.*
 FujiFilm-megoldások a cím-
kepiac számára Szendrei-Nagy 
Szabolcs, Istvancic Branco  
– Sericol Hungary Kft.*
 Tudom, mit nyomtatsz idén. 
Kispéldányszámú címke- 
nyomtatási trendek. Szabó 
Szabolcs – Grimex Kft.*
 Különböző raszter csésze- 
geo metriák hatása a nyomta-
tásra. Andriy Krapivskyy – Kurt 
Zecher GmbH  Nagy Levente 
– Ferry Contact Kft. 
 A gazdaságos desztillálás 
folyamata, célja. Gerhard Graf 
– D. W. Renzmann  László 
Norbert – EUMATEX GmbH
 Flexcon öntapadós alap-
anyagok. Dorota Witthuhn  
– Flexcon  Gál Franciska  
– Hologram Hungary Kft.*
 Mérni! mérni! mérni KELL! 
Méréstechnológia, tudáskommu-
nikáció a flexónyomtatás terüle-
tén. Dr. Schulz Péter műszaki igaz-
gató – Mérnök és Nyomdász Kft.*
 Jövőbe mutató fóliázási 
megoldások. Dósa László – Leon-
hard Kurz South-East Europe Kft.*
 Dantex Sleeve Program.  
Mr. Kuligowski Witold – Dantex 
 Kovács Tibor – CNI Kft. 
 Több idővel többet spórol-
hat! – tesa-tippek flexónyom-
dáknak. Jürgen Dostal, Varga 
Zoltán – tesa tape Kft.
 GEW UV/LED szárítórend-
szerek a nyomdaiparban. 
Bernd Prattl – GEW (EC) Ltd.   
 Kovács Tibor – CNI Kft. 

A *-gal jelölt előadásokat szerkesztett formában a Magyar Grafika rendezvény időpontjára megjelent februári számában 
részletesen is tanulmányozhatták lapunk olvasói.


