
A váci Ipress Center Kft. vásárolta meg 
a Veszprémi Nyomda többségi tulajdonát.
Az Ipress Center a versengés helyett 
a kölcsönös el�nyök kihasználásán 
alapuló modell, amelyben az önálló gaz-
dasági társaságok igyekeznek kiaknázni 
a szimbiózis nyújtotta el�nyöket, például 
a nagy volumen�, szerteágazó szaktudást 
és többféle kapacitást is igényl�, jellem-
z�en magas min�ség� belföldi és külföldi 
kiadványok el�állításában.     

A közeljöv�ben fi zikailag is az Ipress Centerbe
kerül a Veszprémi Nyomda, így hamarosan
Vácott koncentrálódik Magyarország min�-
ségi rotációs magazingyártása. Az akvizíció-
ra augusztus végén került sor, és a Veszprémi

Nyomda továbbra is önálló
jogi személyként folytatja
m�ködését, az Ipress Cen-
terbe való költözés pontos
id�pontjáról kés�bb szü-
letik döntés. Az új többsé-
gi tulajdonos elkötelezett
a hosszú távú üzemeltetés
mellett, és az Ipress Center
Kft. legfontosabb feladatá-
nak tekinti, hogy a Veszp-
rémi Nyomda ügyfelei a

változásnak csak a pozitív hatásait érezzék.
Az Ipress Center elnevezés� nyomdai modellt

idén hozták létre az elmúlt évek egyik legki-
emelked�bb hazai nyomdai sikertörténetét
jegyz�, a váci IPG-t irányító Lakatos fi vérek.

Az Ipress Center lett a Veszprémi Nyomda
többségi tulajdonosa

Lakatos Viktor



Az Ipress Centerben a kooperáció kiterjed a beszerzésre,
a technológia- és termékfejlesztésre, kereskedelemre is,
valamint automatikusan biztonsági hátteret is nyújtanak
egymásnak a vállalkozások. A 20 000 m2-es alapterület�
központ infrastruktúrája nemcsak egy-egy termék konkrét
legyártását teszi lehet�vé, hanem olyan szolgáltatásokra
képes, mint a nonstop ügyelet vagy információszolgál-
tatás idegen nyelveken. A központban hamarosan inku-
bátorház és 300 f�s konferenciaterem, valamint étterem
is rendelkezésre áll. Az Ipress Centerben helyet kaphat-
nak kreatív ügynökségek, digitális nyomdai szolgálta-
tók, kiadók és különböz� termel� cégek. A Veszprémi
Nyomdán kívül jelenleg öt vállalkozás tartozik az új
együttm�ködési formához: az IPG Hungary Zrt., a
MondAt Kft., a Royal Press Nyomda, az Uniotech Kft. és 
a Tech Film Kft.

A központ a piac minden szerepl�je számára nyitott,
és az alapítók számítanak további együttm�köd� part-
nerek jelentkezésére. 

A piaci szerepl�k kiélezett konkurenciaharca
ugyanis rendszeresen meggátolja a közös mun-
kát, holott sokszor a feladat nagysága több sze-
repl� összehangolt tevékenységét igényelné.
Ilyen a belföldi és külföldi magas min�ség� ki-
adványokhoz kapcsolódó nyomdai megrende-
lés, amikor sokrét� megoldásokra a legmaga-
sabb min�ségben és nagyobb mennyiségben
egyszerre van szükség. Az együttes fellépés nagy-
ságrendekkel javítja a nyugat-európai piacon
való érvényesülés lehet�ségét is.   

„Az Ipress Center modelljével korábban elér-
hetetlen piacok nyílnak meg, csökkennek a sa-
ját költségek és a kockázatok is. A Veszprémi
Nyomdával újabb kapacitás és elismert szaktu-
dás, nyomdai tapasztalat érkezik hozzánk, amit
nagyra értékelünk. Az elmúlt években saját pél-
dánkkal bizonyítottuk, hogy a magyar nyomda-
iparnak van keresnivalója a nemzetközi piacon,
ezeket a lehet�ségeket most közösen még jobban
ki tudjuk aknázni” – húzta alá Lakatos Viktor, az
Ipress Center Kft. ügyvezet�je.

Az Ipress Center keretein belül a cégek jogilag
és gazdaságilag is önállóak maradnak, ugyanak-
kor igyekeznek elkerülni a párhuzamos beruhá-
zásokat, jobb a kihasználtság, adott a házon be-

lüli biztonsági kapacitás, a pénzeszközöket pedig
saját f�tevékenységeik fejlesztésére fordíthatják. 

A Veszprémi Nyomda akvizíciójának összegét
a felek nem hozták nyilvánosságra.


