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Az angyalföldi Lomb utcában működő
Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú
Kft. nyomdai üzemébe látogatva Hankó
Gábor nyomdavezető kalauzolt a létesítmény
nyomdai és csomagoló részlegében. A Konica
Minolta digitális nyomógépekkel és hangsúlyosan sok kézi művelettel működő kötészettel széles szortiment megvalósítására
képesek, ugyanakkor a megváltozott munkaképességű munkatársak sokrétű, egyénre
szabott feladatokat látnak el. A cégcsoportot bemutató Csótya Szilárd ügyvezető
igazgatótól megtudhattuk, hogy a minőségben, határidőben ugyanolyan részvevői
a piacnak, mint bármely más vállalkozás.
1986-ban a MEOSZ azzal a szándékkal hozta létre az Alfa Ipari Vállalatot, hogy lehetőséget teremtsen a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására, és ezzel elérhető célokat,
teljesebb életet biztosítson munkavállalóink szá-

Csótya Szilárd ügyvezető igazgató

mára, illetve foglalkoztatásuk által elősegítse társadalmi integrációjukat. Teljes foglalkoztatottság és a nyílt munkaerőpiacon való helytállásra
való felkészítés a cél, ha az egészségi állapotuknál fogva alkalmasak arra, hogy a nyílt munkaerőpiacra visszatérjenek. A vállalat mára egy cégcsoporttá nőtte ki magát, amelynek zászlóvivője
az ALFA Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú
Kft. – tudtuk meg Csótya Szilárdtól.
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ADOT TSÁGOK SZERINT VÁL ASZTOT T
FEL ADATOK
Valljuk, hogy az ember életében az egyik legfontosabb tényező a munkához való jog és az értelmes, hasznos munkavégzés. Dolgozóink közel
90%-át megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek alkotják, akik nem
csupán munkavállalók, hanem ők maguk a cég –
mondta a cégvezető. Ez valóban így van és nemcsak az üzemben, hanem minden területen, még
az igazgató titkárságán is.
Küldetésüknek tekintik, hogy olyan gazdálkodó szervezetet hozzanak létre, ahol a megváltozott munkaképességű dolgozóik ugyanolyan
eredményesen tudják ellátni munkakörüket,
mint ép társaik.

megrendelőink igényeihez: tervezünk, szerkesztünk, tördelünk.
Célunk, hogy az üzletfelünk sikere a mi büszkeségünk is lehessen, mivel az elégedett vevő a
legjobb reklám, és ennek elérésére folyamatosan
törekszünk.
Nyomdai üzemünk az alábbi termékek elkészítésével foglalkozik: könyvek, regionális újságok,
szórólapok, plakátok, önátíró tömbök, brosúrák, étlapok, tájékoztatók, meghívók, wobblerek,
agendák, dossziék, dobozok, naptárak, névjegyAz Alfa Nonprofit Kft. közhasznú mivolta miatt
bevételeit visszaforgatja, annak érdekében, hogy
az infrastrukturális hátterét, illetve közhasznú
tevékenységeit fejlessze.
Jelenleg kilenc üzemük működik az ország különböző településein, a következő tevékenységekkel foglalkoznak: kisbútor- és óvodaibútor-gyártás, nyomdaipari termékek előállítása, varrodai
szolgáltatások, csomagolástechnika és ortopédcipő-készítés.
Az Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú
Kft. nyomdai üzeme sokrétű nyomdaipari tevékenységre alkalmas Konica Minolta digitális
nyomógépeivel, illetve magasan képzett szakembergárdájával. Nyomdai üzemünk teljes körű
kötészeti üzemmel is rendelkezik. Cégünk jelentős mennyiségű olyan terméket készít, amelynek
végső formáját több, nem gépesíthető kötészeti
művelettel éri el. Az Alfa Nyomda a nagy volumenre szakosodott nyomdák és a jól gépesített
középkategóriások között helyezkedik el, mivel
náluk a jelentős manuális munkát teljesíteni képes munkaerő is folyamatosan rendelkezésre áll.
A megrendeléseket nem kötjük minimális men�nyiséghez, pontos határidőre dolgozunk, és
mindehhez elfogadható árat ajánlunk. Igyekszünk mindenben rugalmasan alkalmazkodni

kártyák, üzleti kártyák, kártyanaptárak – tudtuk
meg Hankó Gábor nyomdavezetőtől.
Csomagolóüzemeink a cég budapesti központjában, Lentiben, illetve Szegeden találhatók,
ahol közel 200 munkavállalónk dolgozik, akik
komoly gyakorlattal rendelkeznek, ami megrendelőink részére minőséget és a megbízások határidőre való teljesítését biztosítja. Jelenleg az
alábbi tevékenységekkel foglalkozunk, de nyitottak vagyunk az új kihívásokra is: csomagolás, borítékolás, reklámanyag-behúzás, fóliázás,
díszcsomagolás, fülezés, irkakészítés, hajtogatás,
doboz-összeállítás, ablakozás, eurofülezés, ös�szehordás, dísztasakkészítés, őznizés, spirálozás,
dossziéhajtogatás – foglalta össze Csótya Szilárd
az Alfa Kft. sok kézi művelettel járó csomagolási
tevékenységét.
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