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AS-Nyomda, Kecskemét
Faludi Viktória

A kecskeméti nyomdászat atyja, Szilády Károly,
1841-ben alapított nyomdájával indította el
e szép hivatás diadalútját a térségben. A nagy
tiszteletet érdemlő szakember nevét ma az Axel
Springer tulajdonában működő lapnyomda vi-
szi tovább Boros Gábor igazgató irányításával.

A nyomda történetéből néhány fontosabb
mérföldkő:

1949-ben államosítják, és összeolvasztják a vá-
ros és a megye nyomdáit. 1972-ben a nyomda fel-
veszi a Petőfi Nyomda nevet. 1990-ben a COFINEC
privatizálja elsőként a nyomdaiparban a vál-
lalatot. 1992-ben külön telephelyre költözik
a hagyományos nyomdaipari tevékenység, és
felveszi a Szilády nevet, majd 1997-ben önálló
divízióvá alakul a Cofinec Hungary Rt.-én belül,
ami a Petőfi és Kner Nyomda összeolvadásával
jött létre. 2000. augusztus 1-jétől az átszerve-
zést követően a Szilády Nyomda a Cofinec N.V.-
nek önálló leányvállalatává válik.  2001. decem-
ber 3-án a Szilády Kft. az Axel Springer 100%-os
tulajdonába kerül. 2003. szeptember 11-én ke-
rül sor az új nyomda alapkőletételére. 2004. ok-
tóber 15-én elindul a napilapgyártás a WIFAG

nyomógépen. 2006. augusztus 1-jén a pécsi
Déli Nyomda és a kecskeméti Szilády Nyomda
egyesülésével létrejön az AS-Nyomda Kft., majd
2010. január 3-án elindul a Metropol gyártása. 

Az AS-Nyomda Kft. jelenleg 100 fővel műkö-
dik, fő termékei a napilapok (72%), folyóiratok
és magazinok (24%), puhatáblás könyvek (4%).
Erősségük a napilapok és a folyóiratok gyártása.
Stabil vevő- és munkaerőbázissal rendelkezik. 

A nyomdát már kívülről megpillantva szem-
beötlik a rendezettség, gondosság, az ápolt kör-
nyezet mind a kapun belül, mind a nyomda
épületét körülölelő kertben. A napilapgyártás-
sal együtt járó pörgés ellenére van idejük, ener-
giájuk odafigyelni a legapróbb részletekre is,
egyetlen papírdarabkát, géprongyot, papírporral
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lepett munkaasztalt, gépburkolatot vagy elgurult
kupakot sem láttam. Ehhez még kellemes optikai
hatásként járul, hogy a rotációsgép-termekben
megszokott szürke beton helyett tiszta, világos
ipari műgyanta padló teszi világossá és köny-
nyebben tisztán tarthatóvá a termelőüzemet.

Bár nem rendelkeznek különféle környezetvé-
delmi tanúsítványokkal, a legszigorúbb verseny-
ben is jól szerepelnének. A szelektív hulladékgyűj-
tésre nagy gondot fordítanak, ami nemcsak az
alap- és segédanyagokra, de a műszaki cikkekre
is kiterjed. A megrendelőktől visszagyűjtik a
papír- és műanyag hulladékot, és a dolgozók az
otthoni veszélyes hulladékot, pl. akkumulátor,
elromlott olajsütő vagy képernyő, a nyomda
hulladékudvarában díjmentesen elhelyezhetik,
és az itt dolgozók élnek is a lehetőséggel.

A gépparkot tekintve a formakészítés jobbára
Agfa CtP- és CtF-berendezésekkel, megújult gép-
parkkal teszi lehetővé a biztonságos termelést.
A gépterem Wifag, Uniman, Ultraset és Roland
berendezésekkel termel. A kötészeti munkákat
Seypa vágógéppel, LBV Multieffekt hajtogató-
géppel, Müller Martini irkafűzőkkel, Kolbus ra-
gasztókötő géppel végzik. 

A nyomtatási és kötészeti munkálatok gép-
parkja nem a legfiatalabb berendezésekből áll,
de az itt dolgozók szinte sportot űznek abból,
hogy újításaikkal a géppark számára addig nem
kivitelezhető feladatok megoldására teszik ké-
pessé a nyomdát.


