
FELÜLETKÉMIA FORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
1143 Budapest, Francia út 43., Telefon: 2518-900, 2518-260 Fax: 2525-136

Alapítva: 1 992. május 3.
Tagok: Dzsupin Imrédé, Földváj szki Mihályné, Hlavács Vineéné, 
Holló Attiládé, Kálmán István, Nóti Katalin, Patzauer Irén, Varga 
Józsefné.
Tevékenységi terület; Speciális ipari technológiák (Galvanizálás, 
mechanikai előkezelés, stb.) segédanyagainak külföldi licenszck 
alapján töltene gyártása, forgalmazása és az elüiez kapcsolódó szer
vizszolgáltatás biztosítása.
Főbb alkalmazási területek:

Mechanikai felült tel elkészítés (csiszolás, pulíiozús)
— Galvanizálási technológiák (nikkelezés, horganyzás,

ki óm ozás, stb.)
Festés és hidegalakítás előtti felületkezelési technológiák 

(foszfátozás, kiomátozás)
-  Szennyvízkezelési teclinológiák, berendezések, vegyszerek 
Külföldi partnerek: Galván területen; Autotcch GmbH.,

Mceh. előkészítés: Tauss GmbH.
A cég tagjainak közös története kb. tíz évvel az alapítás előtt 

kezdődött. A 70-es évek végén a Minőség Vegyipari Szövetkezetnél 
történt kezdeményezések eredményeképpen Magyarországon akkor 
egyedülálló tevékenység kiépítésével a magyar ipar számára nél

külözhetetlen ipari segédanyagok széles skáláját gyártottuk és for
galmaztuk. Emellett kiépült egy, ezen a teiükten akkoriban teljesen 
ismeretlen tevékenység, azún. szervizszolgálat ás. Ennek az a célja, 
hogy segítséget nyújtson a megfelelő technológia kiválasztásában, 
azt a felhasználó körülményei közé adaptálja, azaz beállítsa az op
timális űzetni paramétereket és kiképezze a technológia üzemelte
tésével megbízott munkatársakat. Címek a feladatnak az ellátására 
kialakítottunk egy laboratóriumot, és összeállt egy csapat -  a Felü
letkémia jelenlegi tagjai. Munkánk részben laboratóriumi vizsgá
latokból, részben pedig a felhasználóknál a helyszínen végzett tevé
kenységből állt. Hz megkövetelt egy összehangolt, belső együttmű
ködést, és egyéni helytállást a különböző cégeknél. Mindez nem 
jöhetett volna létre egy olyan — Kálmán István által képviselt -  ve
zetési stílus nélkül, amely lehetőséget adott mindenki számára a 
szakmai fejlődésre és az egyéni kezdeményezőkészség fejleszté
sére. A felhasználóinkkal való, egyie szorosabb együttműködés is 
segítette munkánkat és fejlődésünket.

A szövetkezeti privatizáció adott lehetőséget számunkra, hogy 
közös elhatározásból, szabad akarattal létrehozzuk a Felïilctkémia 
Kft.-t. Meg kellett tanulnunk egy eég gazdasági vezetését, a munkák 
es a tevékenység eredményének elosztását.
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