Sikertörténet flexóra: Imprenta Kft.
Faludi Viktória

Apostol László ügyvezető

masan termelt. Az igazi áttörés 2003-ban következett be, amikor az Imprenta Kft. felépítette első saját tulajdonú, közel 400 m2-es
üzemét. Még abban az évben, amikor birtokukba vették az új, saját tulajdonú üzemcsarnokot, vásároltak egy hatszínes GiDue UV-ﬂexó
nyomógépet, amivel jelentős lépést tettek a minőségi címkegyártás területén. A recept bevált,
öt évvel később újabb komoly fejlesztésre szánta el magát a kft. vezetése: a még 2006-ban
megvásárolt 6500 m2-es birtokon egy új, modern üzem létrehozását tűzték ki célul. A csarnok birtokbavételével egyidejűleg egy újabb
GiDue-géppel bővült gépparkjuk, így már hét
különféle gépen folyik a termelés, melynek

Az Imprenta Kft.-t 1994-ben alapította három
tulajdonosa, Apostol László, Bors László és Vajna István. Tekercses kivitelű öntapadó címkék
gyártásával kívántak foglalkozni, és ez sikerült
is nekik, a mai napig változatlan proﬁllal működnek. Kezdetben egyetlen kis teljesítményű
berendezésen indult a termelés egy aprócska
helyiségben.
A vevőkör és a kapacitás fokozatos növekedésével a géppark további két nyomógéppel
bővülve, már tágasabb bérleményben szorgalvolumene hússzorosára növekedett az elmúlt
15 év során. A félmilliárdos beruházásból megvalósult üzem méretei további nagyon jelentős műszaki fejlesztéseket tesznek lehetővé.
Az Imprenta Kft. képviseletében Apostol László
ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.
– Amikor mások fékeznek, akkor kell
gyorsítani?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudatos
manőver volt részünkről egy ekkora beruházást éppen a válság kellős közepén végigvinni,
ez így inkább már kényszerpálya volt. Amikor
elterveztük a bővítést, még nem volt érezhető
a válság hatása. Nagyon szűknek bizonyult
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az eltervezett beruházásokat változatlanul végrehajtottuk. Az sem jött rosszul, hogy a Szendrey Júlia utcai üzemet gyakorlatilag „lábon”
eladtuk egy olyan időszakban, amikor az ingatlanok értékesítése nem tartozott a legegyszerűbb feladatok közé, ahogy egyébként ma
sem tartozik. A gazdasági válság – szerencsés
megrendelői bázisunknak köszönhetően – nálunk nem okozott nehézségeket, így a tervezettek szerint, 2009 júliusában beköltözhettünk
a 2200 m2-es, minden igényt kielégítő új üzemünkbe. A beköltözéssel egyidejűleg installáltuk az új GiDue UV-ﬂexó nyomógépet is.
már a régi – éppenséggel csak hatéves – üzemünk, ezért lépnünk kellett. Miután a 2008-as
évünk elég jól sikerült, és ehhez képest csekély
mértékű visszaesést tapasztaltunk 2009-ben,

– Ha konﬂiktusuk támad a megrendelőkkel
vagy a beszállítókkal, mi történik?
– Arra törekedtünk, hogy kellemes miliő vegyen bennünket körül. Nemcsak a szép kör-
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ták. Természetesen azért vannak hivatalos képzésben tanult nyomdászok is… Törekszünk
arra, hogy folyamatosan frissítsük ismereteiket
– a magunkéival együtt –, ezért a nemzetközi
szakmai kiállításokon – gondolok itt elsősorban a Labelexpo-kiállításokra – és a ﬂexószimpóziumokon alkalmanként dolgozóink részvételét is biztosítjuk – nyilatkozta Apostol László.
PÁRATLAN PÁROS
A két vezető, Apostol László és Bors László
nemcsak a vállalkozásban jönnek ki jól, személyes barátságuk pontosan három évtizede
kezdődött. Amikor Bors Laci gépmestertanuló
lett a Veszprémi Nyomdában, Apostol Laci már
az íves gépterem megbecsült gépmestere volt.
Azóta életpályájuk folyamatosan együtt fut,
nyezet, a jó hangulat is fontos. Soha nem lépünk
fel agresszíven sem a vevőinkkel, sem a beszállítóinkkal szemben. Legfeljebb olykor kicsit
határozottabb hangot ütünk meg, főként, ha
valamilyen alapanyag-beszállítási késedelem
miatt mi sem tudunk esetleg időben teljesíteni. Hibákat persze mi is vétünk, de ilyenkor
rögtön korrigálunk, és mindent megteszünk
azért, hogy a megrendelő termelését ne akadályozzuk. Ugyanezt várjuk el beszállítóinktól
is. Nincs ebben persze semmi újszerű, nyilván
mások is ugyanígy viselkednek. Előfordul, hogy
kedvünk lenne az indulatainkat szabadjára
engedni, de ez egyetlen üzleti kapcsolatban
sem engedhető meg. Velem ez egyszer fordult
elő 15 év alatt, pedig nem vagyok a nyugalom
szobra… Amíg ezt a határt nem lépjük át, minden helyzet kezelhető és kézben tartható – vélekedik Apostol László.
– Milyen a jó dolgozó az Imprentánál?
– A dolgozó tulajdonságai közül a legfontosabb
az elkötelezettség, a megbízhatóság, a szakmai
hozzáértés alapértelmezett, de nem feltétlen
hozott tulajdonság. Fontos a csapatszellem,
évente négy-öt közösségépítő rendezvényt biztosan tartunk, bográcsozás, borkóstoló, névnap,
bowlingozás, karácsonyi évzáró rendezvény,
mint állandó programok, és vannak további
elképzeléseink is. Nálunk az asztalostól a repülőgép-szerelőig mindenféle képesítéssel dolgoznak kollégák, a szakmai munkához szükséges
tudást és szabályokat pedig már nálunk tanul-
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ugyanazokon a munkahelyeken dolgoztak (az
Imprenta Kft. előtt kettő volt összesen), még
a katonai szolgálatukat is szinte egy időben és
egy alakulatnál töltötték, majd a közös vállalkozás megkezdése óta – ami már több mint
másfél évtizede volt – sok közös program (kirándulás, utazás, nyaralás, sport, születésnapi
buli) színesítette életüket. Kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló munka- és baráti kapcsolatuk példaértékű. Csodálatra méltó
a két szakember teljesítménye, amivel saját erejükből egy modern címkegyártó birodalmat
hoztak létre, de bennem még ennél is nagyobb
tiszteletet ébreszt az a tény, hogy sikerült megőrizni személyiségüket, a szó legjobb értelmében EMBEREK maradtak.

