Ki kicsoda a flexóban?

Kurucz Andor
1953-ban születtem, Budán. 1956-ban szüleimmel
Perzsiába kerültünk.
Itt lettem osztrák állampolgár, és itt szereztem meg
az érettségit.
Egyetemi tanulmányaimat (üzemgazdaság) a bécsi gazdasági egyetemen végeztem. Anyanyelvi
szinten beszélek angolul, németül és perzsául.
A diploma megszerzése előtt közvetlenül, ajánlatot kaptam egy osztrák ofszetnyomda kereskedelmi
képviseletére, a volt Szovjetunió, a csehszlovák és a
magyar népköztársaságok területére.

A nyomdászszakmát nem tanultam, de a nyomdaiparban töltött tíz év és a gépindulások százai,
valamint az ezeket megelőző munkálatok során nem
kis tapasztalatra tettem szert.
Magyarországra az osztrák Neusiedler képviseletében kerültem, mint a Neusiedler Szolnok Rt. kereskedelmi igazgatója.
2001 decembere óta a Druckfarben Schütte
GmbH-t képviselem Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban.
Nyomda után, a papíron át a (flexó-) nyomdafestéknél kötöttem ki.
Egész életemben értékesítettem. Szerettem, és
most is szeretem.
Egy piac megdolgozása, feltérképezése, a partnerek igényeinek felismerése, problémáik megoldása,
a tartós és a felek részére előnyös üzleti kapcsolatok
létrehozása, s hozzá még az adminisztráció, a stratégia, a költségvetés stb. nap mint nap új kihívást
jelentenek.
Munkám sok emberrel hozott és hoz össze. Egyeseknek sokat is köszönhetek. Vallom, hogy nem
csak a kereskedelmi szakma mindennapjaiban fontos az emberi kapcsolatok és a partnerek problémáinak a megoldása (az én esetemben részben
megoldattatása). A technológiának és az áraknak
így is, úgy is meg kell felelni. Sokszor mondtam,
hogy a kereskedő munkája akkor ér végett, amikor
partnere, vevője elégedetten kifizette számláját, és
majd később is visszatér.
Békési Ernő
Harsona Fólia-Print Kft.

Abban az időben a nyomdai előkészítés (szedés,
litográfia) még a nyomdákban történt, és így az értékesítési munkában a kezdettől, a korrektúrákon át
a gyártásig végig lehetett és kellett is kísérni a munkafolyamatokat.
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2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 13.
Tel.: +36/23 530-610
Fax.: +36/23 530-060
E-mail: erno.bekesi@harsona.hu
Honlap: www.harsona.hu

Pályafutásomat 1978-ban, a hajlékonyfalú csomagolóanyag-gyártás terén kezdtem, műszaki vezetőként és termelési irányítóként.

közösen oldják meg a termék, a csomagológép és
a csomagolóanyag közötti összhangot.
Emellett a fenti feladatok minden nap újabb és
újabb kihívásokat jelentenek, melyek széles körű,
bensőséges emberi kapcsolatok kiépítését teszik
lehetővé megrendelőinkkel.
Szakmai célkitűzésem az új technológiai lehetőségek fejlesztésével, majd bevezetésével megrendelőink piaci elismertségének további támogatása.
Dr. Horváth Csaba
Nyomda-Technika Kft.
4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
Tel.: +36/52 416-695
Fax: +36/52 346-219
E-mail: ugyvezeto@nyt.hu
Honlap: www.nyt.hu

Az eltelt időszakban a csomagolóanyagokkal
kapcsolatban a piaci marketing igények a színvonalas nyomtatás irányába tolódtak el, így ezzel párhuzamosan nekem is lehetőségem volt a flexónyomtatás fejlődésének végigkísérésére.
1980-ban még kétszínes soros nyomdagépekkel
dolgoztunk, majd fokozatosan áttértünk a négy–
hatszínes gépekre.
1986-ban, a technológia fejlődésével, már a saját csomagolóanyag-gyártó cégemen keresztül folytathattuk az egyre színvonalasabb nyomtatott
csomagolóanyagok gyártását.
Cégem életében a nagy technológiai áttörést az
1996-os év hozta, a központi ellennyomó-hengeres
technológia bevezetésével. Természetesen a magas színvonalú nyomdagépek mellé elengedhetetlenül szükséges volt a nyomda-előkészítéstől
kezdve a komplex technológia magas szintű felépítése, így beszállítóink és szakembereink segítségével elértük a nemzetközi szintű elismertséget
a flexónyomtatás terén.
A nyomdai színvonal fejlesztésével párhuzamosan felismertük, hogy partnereink piaci sikeréhez
elengedhetetlen a teljes csomagolástechnikai rendszer magas szintű működése. Ezért a Harsona FóliaPrint Kft. szakembergárdája kötelességének érzi,
hogy az általuk készített, magas nyomdai minőségű
csomagolóanyagok feldolgozását a végfelhasználókkal együtt, az ő telephelyükön végigkísérje, és

Gépészmérnökként végeztem 1977-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen. Tíz évvel később ugyanitt
szakmérnöki oklevelet kaptam gépészeti elektrotechnikából.
A Veszprémi Egyetemen 1994-ben műszaki egyetemi doktori címet szereztem, majd, 2006-ban
PhD tudományos fokozatot.

Szakmai pályafutásomat az Alföldi Nyomdában
kezdtem, és dolgoztam ott különböző műszaki beosztásokban 15 évig. Ez a neves szakmai műhely
azóta is a „szellemi és emberi hátországom”.
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1991 óta vagyok a Nyomda-Technika Kft. ügyvezetője.
Szakterületem a nyomdaipari gépek műszaki és
üzemeltetési hátterének biztosításához kapcsolódik. Így a nyomdagépek karbantartása, javítása,
energetika, légtechnika és környezetvédelmi technológiák.
A vezetésem alatt álló cég szolgáltatási profilja is
hasonló. A Nyomda-Technika Kft. az egyik vezető
nyomdagépszerviz ma Magyarországon; innovatív szolgáltató és gyártó papírhulladék-elszívó
és feldolgozó rendszerek területén és környezetvédelmi megoldásokban.
A cégem tevékenysége és ezzel együtt a saját
szakmai aktivitásom a flexónyomtatásban is a műszaki háttér biztosításához kapcsolódik.
Gépjavítások és -felújítások, valamint gépáttelepítések területén van nagy tapasztalatunk. A
technológia mentén keletkező papírhulladékok
automatikus eltávolítására szolgáló berendezések és rendszerek első hazai számú szállítója a
Nyomda-Technika Kft. Ide kapcsolódik a zajvédelem területén kialakított számos hatékony kivitelezés is.
A flexónyomtatás során keletkező oldószergőzök (VOC) okozta környezetvédelmi problémák
megoldására szállít a cég komplett oxidációs rendszereket. A nyomtatás során használt mosó- és oldószerek tisztítására ajánl hatékony technológiákat.
A szakmai közéleti tevékenységem is széles körű. Huszonnegyedik éve szervezem a nyomdaipari
karbantartók évenkénti tanácskozását. 1993-tól
10 éven át voltam elnökségi tag a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetségben. A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület két ízben ítélte nekem
a Lengyel Lajos-díjat, egy ízben pedig, a szakmai
publikációkért, a Földi László-díjat.
Miklóssy István
Egy örök újító
Nypa–Flexo Kft.
Miklóssy István 2005-ben – a nyomdaiparban elsőként – az Év vállalkozója címet kapta cége és
munkatársai teljesítménye alapján. A szakmában
papíriparosként 1972 óta, nyomdászként 1980
óta, a nyomdai előkészítésben pedig 1989 óta tevékenykedik.
Jelenlegi munkahelye a Nypa–Flexo Kft., mely
1991 óta működik. Különösen a hullámlemez-feldolgozás, a csomagolóanyag-nyomtatás és a teker-
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cses papírnyomtatás áll közel a szakmai érdeklődéséhez, de a műanyag-feldolgozás és a műanyag
alapú nyomtatás sem idegen számára. Mindig is
a papír volt, és az is marad a szíve csücske. Cége termékei is ezeken a területeken adják a jelentősebb
volument. Munkatársainak döntő többsége is papírfeldolgozóként kezdte a szakmai pályafutását.
Jelenleg két dolgot tart a legfontosabbnak: egy-

részt a szakmai utánpótlás segítését, másrészt a cégen belüli kötődés erősítését. Az első probléma
megoldása érdekében igyekszik minél több fiatalt
bevonni a csomagolástechnika és a flexónyomtatás szép, de nem könnyű világába. A családi vonal
pedig lánya, Miklóssy Fruzsina személyét jelenti,
aki munkatársként gyakornoki évét tölti a Nypa–
Flexo Kft.-nél. Jó remény van arra, hogy megoldódik általa a cégutódlás kérdése is, bár Miklóssy
István egyáltalán nem szándékozik nyugdíjazással
kivonulni a szakmából, ő még ahhoz koránál és
mentalitásától fogva is messze áll.
„Mindig vannak új terveim, új gondolataim, és
ezeket szeretném megvalósítani. Sajnálatos módon,
teljesen eluralkodott az a nézet, hogy minden
jobb, mint ami magyar, legyen az gép, technológia, szaktudás vagy alapanyag. Én ebbe nem bírok
belenyugodni! A magyar műszaki és szakmai

értelmiségnek mindig is voltak a csomagolástechnika és a flexónyomtatás területén újító innovatív megnyilvánulásai (lásd Varga Flexo, VT Gépgyártó Kft.), akik tudtak kis hazánkban a szakmának
megfelelő színvonalú, elérhető árú gépeket, berendezéseket adni.
Én, személy szerint is, támogatom a hazai gyártás
és gyártásfejlesztés törekvéseit, és ennek eredményeképpen kezdtünk el mi is néhány alvállalkozó
munkatársammal együtt egyszerűbb feldolgozó
gépeket gyártani és forgalmazni. Az elején hengeres kimetszőket, rekeszkivágó gépeket, majd bígelőhasító gépeket, aztán kisméretű TF-dobozok készítésére alkalmas résvágó gépeket gyártottunk,
melyek műszaki felszereltsége és minősége messze
meghaladja az általunk is forgalmazott használt,
hasonló kvalitású olasz papírfeldolgozó gépek teljesítményét, minőségét.

Jelenleg az alábbi három gépünk van sorozatgyártás alatt:
Egy kétszínes, kézi inline íves flexó nyomógép,
mely alkalmas kartonok, hullámlemezek, sőt kész
dobozok utólagos nyomtatására is. Műszaki felszereltség függvényében nagyon igényes nyomatok is készíthetők. Fő funkciója a kis sorozatban
készülő hullámlemez dobozok nyomtatása.
Saját fejlesztésű, manuális állítású rákelkamrarendszer, mely bármelyik tekercses flexó nyomógépre nagyon gyorsan, a szerkezeti egységek
megbontása nélkül felszerelhető. Használata rendkívül egyszerű és gazdaságos. Hatása festékmegtakarítás oldaláról igen jelentős, nyomatminőség
oldaláról kimagasló, ár-érték arányát tekintve pedig verhetetlen. Hiszen alig több mint a felébe kerül, mint egy hasonló kvalitású svéd vagy német
rendszer.
A rákelkamrarendszerhez kapcsolódik az a közepes nyomású festékellátású szivattyú, ami
Hovaflex-rendszer. Akár 1,5 liter festékkel is elindul, emelőmagassága 5 méter, teljesítménye
pedig, beállítástól függően, 5–15 liter/perc.
Mindezen berendezések a magyarországi kisfeldolgozók, kisvállalkozások számára készülnek,
áruk a magyar viszonyok között is elérhető. Teljes
körű garancia és alkatrészellátás biztosított.
Ezeket a gépeket a szakmának, a hazai iparnak
ajánlom, hiszen teljesítményben, minőségben és
árban versenyképesek bármelyik más hasonló
termékhez viszonyítva.
Mottóm az, hogy segítsük a hazai ipart, és tegyünk
együtt egymásért, hiszen van dolgunk elég!”

Látogassa honlapjainkat, ahol friss szakmai információkat,
régebbi számaink archívumát is és az egyesületi és szakmai élet legfontosabb
eseményeit megtalálhatja!

www.mgonline.hu

www.pnyme.hu
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