
64 MAGYAR GR AFIK A 2020/1

Faragó István a PNYME elnökségi tagja  
és Karbantartó Szimpóziumainak motor-
ja, valamint a hamarosan három évtize-
des fennállását ünneplő Keményfém Kft. 
alapító-tulajdonosa. Faragó István ügyve-
zető igazgatóval beszélgettünk és szak-
mai pályafutásának fontosabb mérföld- 
köveit idéztük fel.

Hogy kerültél kapcsolatba a karbantartás 
területével?
Műszaki érdeklődésemnek megfelelően a buda-
pesti Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Erősára-
mú karán végeztem, majd első munkahelyem a 
Dabasi Nyomda volt, ahol energetikusként kezd-
tem meg pályafutásomat. Szakmailag nem jelen-
tett kihívást a feladat, sőt egyre rosszabbodott a 
helyzet, majd amikor a szennyvízkezelési tanfo-
lyamra akartak küldeni, inkább átkértem magam 
a TMK-ba csoportvezetőnek. Itt igazi szakmai fel-
adatok, remek szakembergárda és kedvezőbb fize-
tés várt.  A Dabasi Nyomdán kívül kevés hely volt, 
ahol keményfém kések élezését magas színvona-
lon tudták végezni Magyarországon. Mi ezen a te-
rületen láttunk továbblépési lehetőséget.

A lehetőség pillanata mikor jött el?
Sajnos hamar kinőttük a nyomda kereteit, de 
ezzel egy időben a Widia késekhez megfelelő 
magyarországi forgalmazót kereső Richter cég 
szigorú feltételekkel ajánlatot tett az együttmű-
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ködésre, elvárva a gyári előírásoknak megfelelő 
minőséget. Ekkor fogalmazódott meg bennünk 
az, hogy a kollégáink által felhalmozott szakmai 
tapasztalat és tudás mekkora érték és ennek a 
csapatnak egyben kell maradnia. Létrehoztuk a 
Keményfém Kft.-t, amiben összpontosult a pro-
fesszionális szerviz és élezés, elsősorban a WIDIA 
keményfémbetétes vágókésekhez való szakértelem. 

Ez immár három évtizede, 1991-ben történt. 
A Keményfém Kft. piacvezető a nyomdaiparban, 
és elismert a műanyag-, fém-, faiparban. Egyre 
több márkát képviselünk hazánkban. 1000 m² 
telephelyünkön 25 munkatársunk 1200 ügyfe-
let szolgál ki.

Csak a nyomdaiparra fókuszáltok?
Tevékenységünk folyamatosan bővült, ahogy 
a piac, a vevők és a trendek megkívánták. 
A szerviztevékenység mellett széles kínálattal 
rendelkezünk vágógépkésekből. A nyomdaipar 
kései mellett a legkülönfélébb minőségű, mére-
tű kések – papírvágókések, lemezollókések, kör-
fűrészlapok, szalagfűrészlapok, gyalukések, szer-
számok – speciális, szakszerű élezését végezzük.

Sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező, 
képzett szervizcsapattal rendelkezünk, mely el-
sősorban könyvkötészeti gépeket, vágógépeket 
javít. Forgalmazunk új és használt nyomdaipari 
gépeket, berendezéseket és kiváló minőségű se-
gédanyagokat.
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Van szakmai példaképed? 
Konkrét szakmai példaképet nem tudnék meg-
nevezni, de elismerően gondolok azokra a taná-
raimra, akik akár az általános iskolában, akár a 
főiskolán felkeltették az érdeklődésemet a mű-
szaki pálya iránt, illetve később a szemlélet for-
málásában segítettek.

 Mi a kedvenc idézeted vagy mottód?
Gyakran emlegettük azt a mondást, hogy „a hí-
don akkor megyünk át, ha odaérünk”.

Mivel vagy elégedett és mit szeretnél
jobbá tenni?
Mindenképpen a megbízhatóságot és a szavahi-
hetőséget tartom az üzleti életben a jelenleginél 
is fontosabb dolognak. Ennek a két tényezőnek 
a hangsúlyozása és az előtérben tartása a sikeres 
működés alapja a mostani kkv-k világában.

Milyennek látod a könyvnyomdák 
helyzetét és jövőjét?
Biztos vagyok benne, hogy a könyvnyomtatás 
még nagyon hosszú ideig fennmaradó, működő 
ágazat marad, igaz jelentős szerkezeti átalaku-
lására számíthatunk. Ehhez a gépgyártók kíná-

latát kell bővíteni olyan eszközökkel, melyek a 
piaci igények olcsó és minőségi kielégítésére al-
kalmasak.

Mit ajánlanál jó tanácsként partnereidnek?
Mindenki a saját szakterületén legyen kiváló, 
egyik nyomdász se próbálja meg jobban meg-
javítani vagy legyártani, vagy gyártatni a neki 
szükséges alkatrészt, mint az azt tervező, gyártó 
mérnökök.

Kedves István! Köszönjük a beszélgetést, és
kívánunk Neked és a Keményfém Kft.-nek
további sikereket! 


