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Apostol László

Imprenta Kft.
E-mail: laszlo.apostol@imprenta.hu

1994-ben, amikor másfél évtize-
des ofszetgépmesteri múlttal a há-
tam mögött (melyet túlnyomó-
részt a Veszprémi Nyomdában,
valamint a Tradeorg Kft.-nél töltöt-
tem) társaimmal, Bors Lászlóval
és Vajna Istvánnal megalakítottuk
az Imprenta Kft.-t és megvásárol-
tuk első keskenypályás flexógé-
pünket, bevallom őszintén, nem
váltam azonnal a flexó szerelme-
sévé. Eredeti szakmám magas-
nyomó gépmester, és a nyomda-
ipari szakközépiskolában is
a nyomtatóágazaton végeztem,
mégis kevesebbet tudtam a flexó-
nyomtatásról a szükségesnél.
A Tradeorg Kft.-nél megfigyelhet-
tem a flexó nyomógépet műkö-
dés közben, de a látottak nem
lelkesítettek fel különösebben,
minőségi paramétereit pedig
egyenesen aggasztónak találtam.

A termékért, az öntapadó cím-
kéért viszont már gyermekkorom

óta rajongtam, ugyanakkor az
igényesebb címkék előállítására
alkalmas technikát nem enged-
hettük meg magunknak, így ma-
radt a kezdetleges megjelenési
forma. Ezen az első gépen gyakor-
latozva aztán egyre inkább meg-
erősödött bennünk az elhatározás,
hogy a komolyabb fejlesztéseket
inkább a magasnyomás területén
kellene megtennünk, mert a ki-
lencvenes években a minőségi és
egyéb szempontok alapján is jobb-
nak tűnt a flexónyomtatásnál.

Időközben azonban a helyzet
– a flexó szédületes fejlődésének
következtében – gyökeresen meg-
változott, az UV-flexóval történt
találkozásunk már igazi élményt
jelentett. Ma már sokféle techno-
lógia ötvöződhet egyetlen nyo-
mógépben, de úgy néz ki, a flexó
kihagyhatatlan. Mi bizonyosan
számolunk vele esetleges jövőbe-
ni fejlesztéseink során, fejlődni
pedig még bőven volna hová…

Éppen ezért a kérdésre, hogy mi -
re vagyok a legbüszkébb, nehezen
tudok felhozni bármit is, talán
annyit, hogy elég sok hazai és kül -
földi kolléga járt már nálunk, és né -
hány dologról elismeréssel szóltak.

Mottóm? Kissé bizonytalan
vagyok afelől, hogy nekem van
ilyen, de legyen ez: élni, és élni
hagyni.

Huszár Zsolt
Intergraf Kft.
Telefon: 06 1 210 4861
Mobil: 06 30 685 4867
E-mail: huszar.zsolt@intergraf.hu
Honlap: www.intergraf.hu

Gyermekkori barátom térített el 
a nyomdaipar felé, aki számítógé-
pes grafikusként megkedveltette
velem a flexó-előkészítést. Így
miután programozóként leérett-
ségiztem, kiadványszerkesztést
kezdtem tanulni. Ezzel egy idő-
ben csatlakoztam lelkes pályakez-
dőként a God X Kft. csapatához,
ahol megismerhettem a flexográ-
fia alapjait és ökölszabályait.
1998-ban grafikus operátorként
kerültem az Intergraf Kft.-hez.
Az időközben elkezdett főiskolai
tanulmányaimmal szemben
a család és a munkahely fokozato-
san előtérbe került, így két vizsga
a mai napig elválaszt attól, hogy
programozó matematikussá vál-
jak. Hatévnyi grafikai előkészítési
munkám során sikerült elnyer-
nem a társaság alapítóinak bizal-
mát, akik ezt követően termelés-
irányítási feladatokkal bíztak
meg. Büszke vagyok az Intergraf
szakmai sikereire, nagyszerű kol-
légáimra, a digitális formakészítés
és a színtérvizsgálatok területén

Ki kicsoda a flexótechnológiában?
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végzett úttörő munkánkra, vala-
mint a minőségi nyomtatások
– különösen az ofszetről és a mély-
nyomtatásról flexóra történő
konverziók – területén elért szép
eredményeinkre. Ezek a sikerek
nyitnak számunkra újabb lehető-
ségeket a flexó világában, és ez
lehet az alapja a további töretlen
fejlődésnek és növekedésnek is.

Kovács Tibor

CNI Kft.
3581 Tiszaújváros, Pf. 135.
Telefon: 06 49 521 457
Fax: 06 49 522 318
E-mail: cni@cni.hu
Honlap: www.cni.hu

A flexónyomtatással először
1993-ban  Szlovákiában, a párká-
nyi papírgyárban találkoztam.
Ott láttam először festékkeverő
rendszert is, amely a flexófestéket
koncentrátumokból keverte.

Később átkerültem Magyaror-
szágra, ahol a cég leányvállalatát
irányítottam AssiDoman és Kappa
Dunatrade nevek alatt. Papírból
festékre 2002-ben váltottam,
amikor az Akzo Nobel Inks igaz-
gatója lettem Tiszaújvárosban.
A cég főleg az oldószeres flexófes-
tékek keverésével és annak érté-
kesítésével foglalkozott, de voltak
UV-flexó, UV-magasnyomó és
más festékek is a termékeink
között. Vevőlátogatásaim alkal-

mával mindig tanultam valamit
a flexótechnológiáról. A cég több
néven futott, volt amikor ANI
vagy XSYS, de Flint Group logó
alatt is kellett termékeinket érté-
kesíteni. A globalizáció azonban
előnyökkel is járt, hiszen az
összeolvadás után mindig a jobb
festékcsalád élte túl a minőségi
harcot.

Így ma a BASF által kifejlesztett
csúcsminőségű Flexoplastol soro-
zatot keverjük Tiszaújvárosban.
2006-ban a céget cseh szakmai
befektetőkkel megvásároltuk a
Flint csoporttól, azóta a CNI Kft.
társtulajdonosaként vezetem
és fejlesztem tovább a kft.-t.

A sok változás alatt sikerült
„összekovácsolnom” egy jó csa-
patot, akik a festék mellett  szak-
mai tanácsokkal is ellátják vevő-
inket. Van kitől tanulni, hiszen
társaim több mint 60 szakembert
alkalmaznak a cseh és szlovák
CNI-ben. Fő célunk, hogy itt
Magyarországon is a festékkel
együtt tudjunk más flexótermé-
keket és szolgáltatást is kínálni.
Ezért kezdtünk el raszterhengere-
ket, kliséket, fóliákat, lakkokat
és más termékeket is forgalmazni.
Örülök, hogy az élet erre a terü-
letre sodort, és hogy a nyomda-
ipar színesebbé tette életemet.

Probst Mária

Dupro Kft.
1188 Budapest, Szövet u.15.
Tel./fax: 06 1 290 8359
E-mail: maria.probst@dupro.hu
Honlap: www.dupro.hu vagy
www.lohmann.hu

A Külkereskedelmi Főiskola el-
végzése után a Chemolimpex
Külkereskedelmi Vállalatnál let-
tem üzletkötő. A nagyvállalatok
szétesése után a Tiszachem Rt.-nél
folytattam a kereskedelmet.
A még ma is jelentős ipari vállalat,
a TVK alap- és segédanyag-beszer-
zéséért voltam felelős.

1995-ben megpályáztam
a Lohmann német ragasztószalag-
gyártó cég tenderét, és az akkori-
ban már bizonytalan külkereskedel-
mi pozíciót még bizonytalanabb
magánvállalkozásra cseréltem. 

1996. február 1-je óta képviselem
Magyarországon a Lohmann céget. 

Az elmúlt 12 év során nagyon
sok minden történt velünk. Ren-
geteg energiával, tenni akarással
ismertté és elismertté tettük a cég
nevét a piacon. 

Nem vagyok sem papíripari
mérnök, sem pedig nyomdász,
így sokat kellett tanulnom, hogy
a szakmai ismereteket egyrészt a
Lohmann által biztosított trénin-
geken, másrészt a nyomdászisme-
rőseimtől elsajátítsam. Köszönet-
tel tartozom a szakma által jól
ismert Mózes úrnak, aki nagy
segítségemre volt a kezdeti lépé-
sek megtételéhez.

Legfontosabb feladataink a vevő
tisztelete, a megbízhatóság, a kor-
rektség, a szavahihetőség és a
munka szeretete, mely egész éle-
temben vezérelt. Ennek köszön-
hetem, hogy kívülállóként is be-
fogadott a nyomdászszakma, és
sikeres céget vezethetek 12 év óta. 

Bár értékesítésünk legfonto-
sabb területe a nyomdaipar,
a Lohmann más anyagai kapcsán
teljes képet kaphatunk a magyar
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piac egyéb területeiről is. Saját
telephelyen, konfekcionáló gép-
pel felszerelve, kollégáimmal
együtt igyekszünk alkalmazkodni
a piaci igények rugalmas változá-
sához, vevőink gyors kiszolgálá-
sához.

A nyomdaipari területet két
éve fiatal kollégám kíséri figye-
lemmel, akinek még fontos a sze-
mélyes kapcsolatok kiépítése és
ápolása.

Távlati céljaink, hogy állandó
fejlesztésben levő termékeink
hosszú távon is fel tudják venni
a versenyt a konkurenciával, le-
gyen ez a nyomdaiparban vagy
a piac más területén! 

Szabó Szabolcs

Telefon: 06 30 288 6555
E-mail: sales@grimex.hu
Honlap: www.grimex.hu

Nyomdaipari üzemmérnöki dip-
lomát a ma már BMF-nek nevezett
főiskolán vehettem át, az utolsó
KMF-es évfolyam tagjaként,
1999-ben. 

Ugyanebben az évben Kapos-
váron a Komplex Média Kft. úgy
döntött, hogy az ofszettechnoló-
giáról a tekercses címkenyomta-
tásra vált. Ehhez a flexótechno-
lógiát és akkori cégemet
választották, ezt az átalakulást 
kísérhettem végig az első teszt-
nyomattól a napi minőségi ter-
melés bevezetéséig.

2001-ben új lehetőséget kap-
tam egy külföldi partnerünktől. 
Felkértek, hogy legyek a MARK
ANDY és a COMCO nyomógépek
magyarországi forgalmazója. 

A lehetőséget nem utasítottam
vissza, de úgy gondoltam, hogy
komolyabb termelési tapasztala-
tok nélkül nem vállalhatom el,
így türelmüket kellett kérnem.
Ennek megfelelően kerestem és
megtaláltam tanáraimat a Békés-
csabai Mondi Packaging Kft. 
flexós csapatában.

Két év tapasztalatgyűjtés után
elég erőt éreztem magamban,
hogy a saját lábamra állva meg-
alapozzam a Magyarországon
méltatlanul mellőzött világmár-
kák bevezetését.

Legjobban az ofszetnyomdák 
teljes technológiaváltásában való
segédkezést élvezem, így a leg-

büszkébb az Azimex, a Gitta, 
a Göcsej és a Varga Nyomda beru-
házásaira vagyok. Ők igazán bát-
rak voltak, hogy flexós elővég-
zettség nélkül belevágtak a nagy
kalandba.

A magyarországi csomagoló-
anyag-gyártásban még rengeteg
kiaknázatlan terület van, nagyon
sok az olyan termék, melyet szeb-
ben és gazdaságosabban is elő 
lehet állítani a flexótechnológia 
segítségével. Ugyanakkor további
technológiaváltásokhoz, úgy 
érzem, nem elég a gyártói szemlé-
let. Tudatosan szervezett beruhá-
zásokra van szükség, amely nem
áll meg az anyagi és termelési 
feltételeknél, hanem az egész cég
stratégiájának változtatását is
magában foglalja. Gondolok itt 
a tudatos pozícionálás megterve-
zésére és a nyomda vevőszerző
„gépezetének” stratégiai kiépí-
tésére. 

Kedvenc mottómat a mostani 
pályakezdőknek ajánlom: 
„Ha saját munkaadód volnál,
meg lennél elégedve azzal a tel-
jesítménnyel, amit felmutatsz?” 
Ha ezt a kérdést naponta, a mun-
ka végeztével felteszik maguk-
nak, garantáltan nem marad el
a cégen belüli előrelépés, sőt egy
kis idő elteltével könnyen elő-
fordulhat, hogy hirtelen egy
cégvezetői pozícióban találják
magukat! 

VIRTUÁLIS NYOMDAMÚZEUM

2008. február 1-jén indult on-line kezdeményezésünk, melynek fő célja, hogy feltérképezzük egy jövő-
beni nyomdamúzeum számára a kiállítható gépeket, berendezéseket, dokumentumokat.

Az eltelt 2 hónapban érkezett felajánlások között szerepel egy flexó címkenyomó és egy 1904-es
vágógép. Kibővítettük honlapunk szolgáltatásait a  Magyar Nyomdászok rovattal, melyben az elmúlt
évszázadok kiemelkedő nyomdászainak életrajzait mutatjuk be. Reméljük, sok kollégának fogunk
örömet okozni a letölthető gépkönyvekkel. Többségében igen ritka gépek leírásait találhatják meg.

Továbbra is várjuk a megmentésre szoruló nyomdagépeket és berendezéseket.
Látogassa meg Virtuális Nyomdamúzeumunkat a www.magyarnyomdasz.hu/virtualis-nyomda

muzeum címen.


